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I 

 

ÉTICA, 

CONTEMPORANEIDADE 

E DESCONSTRUÇÃO 
 



 



 

EXPERIÊNCIA, NARRATIVA E 

TEMPORALIDADE EM WALTER 

BENJAMIN 

Bruna de Oliveira Bortolini1 
 

1. Introdução 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as 
relações existentes entre as categorias de Experiência 2 , 
Narrativa e Temporalidade, no pensamento do filósofo 
alemão Walter Benjamin. Para tanto, se parte do pressuposto 
de que tais categorias não se limitam a uma concepção 
metodológica e científica comum ao pensamento moderno 
e no qual o próprio autor se insere. Em Benjamin, a 
Experiência não é concebida a partir de um ponto de vista 
instrumental, isto é, apenas como experimento científico e 
nem a Temporalidade como uma dimensão estática e 
controlável, onde os fenômenos do mundo podem ser 
aprisionados e depurados em suas “essências”. São 
categorias que se opõem a uma compreensão mecânica e 
exata da realidade e das vivências individuais e coletivas, 
justamente por serem características de um pensamento 
consciente da pluralidade e mutabilidade do real. Motivo 
pelo qual não se vinculam a um novo modo de fundamentar 
o conhecimento, ou de determinar aquilo que as coisas são. 
Mas, por meio de um sistema narrativo de pensamento dar 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul / Bolsista 
CAPES/PROEX. E-mail: bbortolini1@gmail.com. 

2 A categoria de Experiência, por ser ponto central do trabalho e nele 
apresentado como terminus tecnicus benjaminiano, irá aparecer sempre na 
tradução em português, quando se tratar dessa Experiência, com letra 
inicial maiúscula. 
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expressão a certas questões também relevantes ao 
conhecimento e que muitas vezes ficam relegadas ao 
esquecimento por não se deixarem circunscrever facilmente 
pelas convencionais formas de produção do saber.     

Para favorecer um maior entendimento a respeito 
das ideias investigadas, o trabalho será divido em três secções. 
A primeira secção, intitulada Experiência, tem como principal 
objetivo expor em linhas gerais a noção de Experiência no 
pensamento de Walter Benjamin e de que forma sua 
concepção do termo se distancia da concepção de 
Experiência no âmbito da tradição filosófica ocidental, em 
específico aquela presente no pensamento do filósofo 
Immanuel Kant, mas defendida com maior ênfase pela 
escola de Marburg. 

 A segunda secção, Pensar Sensível, aborda a relação da 
Experiência com a categoria de Temporalidade. Busca 
destacar em que medida a Experiência na concepção 
benjaminiana do termo implica numa compreensão de 
mundo intrinsicamente temporal e dinâmica, isto é, onde os 
fenômenos não são entendidos dentro de barreiras 
temporais fechadas, ou em dimensões de pensamento fixas, 
mas no decorrer de seus acontecimentos, ou seja, no tempo.  

Na última e terceira secção, O Sistema Narrativo, será 
tratada a questão de como as experiências no sentido 
trabalhado por Benjamin, justamente por serem temporais, 
não se dão totalmente a apreensões mentais que operam pelo 
viés da descrição. Mas exigem uma outra forma de 
tratamento que leve em consideração suas potenciais 
transformações e imprevisíveis novas relações: a Narrativa. 
Pois, esta ao se dedicar ao exercício de exposição dos fatos 
na medida em que ocorrem, não limita a pluralidade de suas 
interpretações como o faz, por exemplo, o sistema das 
representações.  
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2. Experiência 
 

 Estudar a categoria de Experiência em Walter 
Benjamin significa dedicar-se a entender boa parte do modo 
como este autor constrói seu pensamento. Benjamin, desde 
seus primeiros escritos, não se limita a pensar a Experiência 
a partir de uma concepção comum à filosofia de sua época: 
a de experimento científico. Atitude que revela, segundo 
Castro, um desconforto do autor em relação a um sistema 
de pensamento próprio do período moderno, que busca 
“consolidar um modo de conhecer [...] definido como 
apropriação e posse dos objetos, pela consciência, por meio 
de um método rigoroso de demonstração [empírica e] 
conceitual” 3 . Postura filosófica que Benjamin reconhece 
inicialmente como presente na filosofia de Immanuel Kant, 
em específico a partir dos Prolegômenos4 e da Crítica da Razão 
Pura5, quando o autor ao falar de conhecimento afirma sê-lo 
possível através de uma metodologia específica, 
fundamentada em grande parte em imposições do sujeito 
sobre o objeto. Metodologia que, segundo Benjamin, ao 
invés de proporcionar o conhecimento daquilo que se 
investiga, acaba obtendo por resultado apenas os próprios 
métodos e intenções incialmente projetadas sobre o objeto 
de pesquisa e não a sua “verdade”. Isso porque, na visão de 
Benjamin, este comportamento só seria possível se 
abstraíssemos dos processos de conhecimento da realidade 
sua dimensão subjetiva e, portanto, linguística. Para Kant 
poder trabalhar a Experiência no sentido por ele pretendido 
teve, segundo Benjamin, que desconsiderar o caráter 

                                                 
3  CASTRO, P. S. V. Caminho principal e caminhos secundários: sobre o 
pensamento estético de Walter Benjamin. – 1 ed. – São Paulo: Grupo 
Editorial Cone Sul, 2001, p.23. 

4 KANT, I. Prolegómenos a toda metafísica futura. Lisboa: Edições 70, Ltda, 
1988. 

5 KANT, I. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. 



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

 

 

linguístico de toda e qualquer Experiência, transformando-a 
em apenas um instrumento de comprovação teórica, quer 
dizer, uma experiência submissa às determinações da razão. 
Kant acreditava que a linguagem por guardar traços de 
subjetividade poderia comprometer o ideal da certeza nos 
processos de investigação científica. Postura que, apesar de 
admirável pela vontade de oferecer à humanidade base 
segura para fundar conhecimentos, desconsidera aspectos 
preciosíssimos à reflexão filosófica como, por exemplo, 
saberes advindos de Experiências outras como a espiritual, a 
histórica e até mesmo a religiosa e que fazem parte da cultura 
humana. Dimensões que apesar de não serem plenamente 
objetivas e se utilizarem muitas vezes de metáforas para a 
exposição de conteúdos, não deixam de revelar um 
conhecimento sobre a realidade ou uma informação útil a 
respeito de um evento em particular. Pois, muitas vezes, é 
apenas por meio dessas expressões que determinados temas 
conseguem ganhar forma. Situação que faz com que o 
trabalho do filósofo torne-se ainda mais complexo, ao exigir 
de sua parte interpretação e maior zelo pelos dados coletados. 
Assim, para Benjamin, desconsiderar essas experiências 
múltiplas, em prol de uma Experiência enquanto 
experimento, como se aquelas não tivessem nada a oferecer, 
significa ignorar boa parte da vida do homem no mundo que 
é posta em linguagem.   

Contudo, é necessário frisar que a crença numa 
experiência legítima apenas enquanto experimento científico, 
não era apenas fruto do pensamento de Kant, mas própria 
da consciência iluminista do período em que o autor viveu e 
que ganhou destaque pelas interpretações realizadas de sua 
filosofia pela escola de Marburg. Nesse sentido, por mais que 
a compreensão da Experiência apenas em seu aspecto 
experimental em alguns momentos tenha sido um 
desenvolvimento das ideias de Kant, de acordo com 
Benjamin, ela “nunca foi desejada por esse com semelhante 
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exclusividade” 6 , embora Kant não estivesse atento, no 
momento em que compôs suas obras, ao fato de que “todo 
conhecimento filosófico tem sua única expressão na 
linguagem”7. Situação que acaba por restringir a Experiência 
a um “ponto zero, a um mínimo de significado”8, implicando 
na afirmação de que se ela não pudesse ser traduzida em 
termos científicos, logo seria excluída da filosofia, isto é, do 
campo da razão. Fato que leva o autor a defender uma 
compreensão da categoria de Experiência em termos 
transcendentais. Benjamin afirma que somente “um 
conceito de experiência, alcançado na reflexão sobre sua 
essência linguística, permitirá elaborar um conceito de 
experiência [...], [capaz de] abarcar regiões cuja 
sistematização efetiva Kant não alcançou”9, pois, para ele, é 
na linguagem que ocorre o encontro do homem com o 
mundo e, portanto, a constituição da própria noção de 
Experiência. Ao reduzir a Experiência ao campo do 
experimento estaríamos excluindo do âmbito do saber 
outras experiências tão significativas quanto aquela para a 
construção do conhecimento. Razão pela qual Benjamin se 
interessa por investigar uma forma ampliada da concepção 
do termo caracterizada pelo desejo de validar uma ampla 
diversidade de experiências, todas igualmente válidas, e que 
tem por fim valorizar a “uniforme e contínua multiplicidade 
do conhecimento”10.  

                                                 
6  BENJAMIN, W. La Metafísica de la juventud. Barcelona: Ediciones 
Altaya, S. A, 1994, p. 13. 

7  BENJAMIN, W. La Metafísica de la juventud. Barcelona: Ediciones 
Altaya, S. A, 1994, p. 16.  

8  BENJAMIN, W. La Metafísica de la juventud. Barcelona: Ediciones 
Altaya, S. A, 1994, p. 8. 

9  BENJAMIN, W. La Metafísica de la juventud. Barcelona: Ediciones 
Altaya, S. A, 1994, p. 16.   

10  BENJAMIN, W. La Metafísica de la juventud. Barcelona: Ediciones 
Altaya, S. A, 1994, p. 16. 
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 Experiência em Benjamin irá assumir, então, um 
caráter amplo. Entendida em muitos trechos de suas obras 
como sabedoria de vida, nos transpassa a ideia de um saber 
que independente de quais conteúdos traga consigo, se 
constitui numa forma de relação e percepção do indivíduo 
com o mundo. Relação essa contrária ao imediatismo e a 
pressa das interações calculadas, próprias do período 
moderno. O que a faz ser muito mais receptiva as 
manifestações e acontecimentos que escapam ao universo da 
previsibilidade e da exatidão que o experimento científico 
proporcionaria. Razão pela qual é também conhecida por 
representar um conjunto de referências e valores comuns 
que carregam informações e saberes sobre determinada 
época, evento e lugar, capazes de serem transmitidos de 
geração em geração, mas que para serem compreendidas 
dependem de interpretação. Pois habitualmente o processo 
de sua comunicabilidade implica na rememoração de 
conteúdos. Rememoração que, por não ser um ato mecânico 
e disponível à consciência no momento em que o sujeito 
deseja, depende de uma série de situações indeterminadas 
que despertem a memória fazendo com que conteúdos 
venham à tona. Experiência pressupõe então muito mais 
uma relação de simetria com a materialidade do mundo, em 
que o sentido das coisas é construído nesse ato, do que uma 
relação de imposição de sentido do sujeito sobre o objeto. 
 Posto isso, que relevância possui essa Experiência 
para a filosofia? Que diferença ela demonstra em relação ao 
sistema habitual de pensamento da época de Benjamin e 
ainda vigente nos dias atuais? O que implica, em termos 
concretos para a filosofia, a defesa de uma Experiência no 
sentido benjaminiano? 
  
3. Pensar Sensível 
 
 Tratar da categoria de Experiência em seu sentido 
pleno significa em Benjamin, não apenas expressar 
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determinados conteúdos tidos pelos sistemas 
representativos como intransponíveis, mas trazer à filosofia 
a capacidade de pensar no tempo. Pois como visto a 
experiência no sentido trabalhado pelo autor possui ligação 
direta com o real em toda sua complexidade, amplitude e 
temporalidade. Mas o que exatamente representa pensar no 
tempo? O que seria uma experiência pensada em sua relação 
temporal? 

Walter Benjamin em seu ensaio Experiência e Pobreza11 
nos oferece um exemplo ao narrar a história de um pai que 
no leito de morte conta aos seus filhos que havia lhes 
deixado uma herança, a qual estava enterrada supostamente 
em suas terras, como se pode acompanhar: 

 
[...] um velho que, no leito da morte, revela a seus 
filhos a existência de um tesouro oculto em seus 
vinhedos. Bastava desenterrá-lo. Os filhos cavam, 
mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. 
Com a chegada do outono, porém, as vinhas 
produzem mais que qualquer outra na região. Só 
então compreenderam que o pai lhes havia 
transmitido uma certa experiência: a felicidade não 
está no ouro, mas no trabalho duro12.  
 

Nesse caso, a riqueza não era a abundância das vinhas, 
nem o dinheiro que se poderia obter com elas, mas a Experiência 
narrada aos filhos, o conhecimento de vida oferecido enquanto 
sabedoria, ou conforme Benjamin, “um conselho tecido na 

                                                 
11 BENJAMIN, W. Experiencia e Pobreza. In:_____. Magia e técnica, arte 
e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 8ª Ed. revista – São Paulo: 
Brasiliense, 2012 – (Obras escolhidas, v. 1), p. 123-128. 

12 BENJAMIN, W. Experiencia e Pobreza. In:_____. Magia e técnica, arte 
e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 8ª Ed. revista – São Paulo: 
Brasiliense, 2012 – (Obras escolhidas, v. 1), p. 123. 
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substância da vida vivida”13. Conhecimento esse que não pode 
ser acessado no momento em que o sujeito deseja, como se 
observa na citação “os filhos cavam, mas não descobrem 
qualquer vestígio do tesouro”, mas, sim, no decorrer do tempo, 
em que o objeto da Experiência – a própria concretude do real 
– vai se abrindo ao sujeito cognoscente, oferecendo as condições 
e possibilidades de seu conhecimento: “com a chegada do 
outono, porém, as vinhas produzem mais que qualquer outra na 
região”. Possibilidades que têm origem a partir de si e da relação 
que estabelecem com o sujeito e não pela imposição de sentido 
via consciência, a qual tende a operar sempre atemporalmente, 
classificando e separando os objetos de suas relações 
constituintes. Nesse sentido, Walter Benjamin se mostrará como 
um dos primeiros filósofos de sua época a romper com a lógica 
da primazia do sujeito em prol da primazia do objeto, 
movimento que podemos acompanhar posteriormente e com 
maior ênfase na obra Dialética Negativa14 de Theodor Adorno.  

Entretanto, é importante ressaltar que essa noção de 
Temporalidade e de Experiência como pensamento imerso 
no tempo já era trabalhada pelo filósofo Franz Rosenzweig15. 
Autor pouco conhecido na filosofia ocidental justamente 
por opor-se radicalmente ao fazer filosófico convencional e 
que Benjamin se mostra por ele claramente influenciado. 
Rosenzweig afirmava ser o grande problema da filosofia, 
desde os pré-socráticos até a sua contemporaneidade, a 
busca pela “essência”, por um princípio que afirmasse o 

                                                 
13 BENJAMIN, W. Experiencia e Pobreza. In:_____. Magia e técnica, arte 
e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo 
Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 8ª Ed. revista – São Paulo: 
Brasiliense, 2012 – (Obras escolhidas, v. 1), p. 123. 

14 ADORNO, T. W. Dialética Negativa. Trad. Marco Antonio Casanova. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2009.    

15 Filósofo e historiador moderno (1886-1929), nascido em Kassel, é um 
dos mais importantes filósofos judeus do século XX. Suas obras são 
marco e referência propulsora de um pensamento que se opõe à comum 
concepção de Ser enquanto Unidade da filosofia ocidental.  
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sentido do real. Para ele “toda filosofia perguntou pela 
‘essência’. É esta pergunta que a separa do pensamento não-
filosófico do senso comum”16. Afirmar a essência do mundo, 
aquilo que as coisas são, era a possibilidade de transformar o 
real em algo “pensável”, era a saída para os temores humanos, 
a resposta que auxiliaria os indivíduos a superarem o medo 
da própria realidade sempre plural, ambígua e contraditória. 
“Naquela primeira proposição filosófica, “tudo é água”, está 
presente a condição de pensabilidade do mundo, ainda que 
apenas Parmênides tivesse afirmado a unidade entre ser e 
pensar”17. Nesse sentido, a contingência do mundo era algo 
a ser neutralizado. A pluralidade devia ser reduzida a unidade, 
visto que assim deixaria se circunscrever mais facilmente. 
Atitude que, para Rosezweig, na pretensão de afirmar a 
essência de todas as coisas, da totalidade do real, acaba por 
contradizer-se, visto que a verdadeira totalidade é aquela que 
incorpora a diferença e não a reduz ou exclui. Desta forma, 
o autor afirma que a tarefa da filosofia deve ser então tentar 
trazer à superfície aquilo que ainda não nos foi dado, que não 
foi afirmado enquanto essência. Aspecto que somente 
ocorre quando se assume a temporalidade e se tenta pensar 
junto dela.  

O pensamento que se deixa contaminar pela 
temporalidade é um pensar que não se reduz à mera 
representação conceitual. E a filosofia que opera por esse 
princípio é aquela que não se limita a procedimentos 
científicos e cálculos matemáticos, mas que de forma 

                                                 
16 “Toda filosofía preguntó por la esencia. Es la pregunta por medio de 
la cual la filosofía se separa del pensar no-filosófico del sano 
entendimiento humano” (ROSENZWEIG, F. El nuevo pensamiento. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A, 2005. p. 19). 

17 “En aquella primera proposición filosófica, que << todo es agua>>, 
ya se encierra el presupuesto de la pensabilidad del mundo, aunque fue 
Parménides quien primero proclamó identidad del ser y el pensar” 
(ROSENZWEIG, F. La Estrella de la Redención. Trad. Miguel García-
Baró. Salamanca: Síngueme, 1997, p. 52). 
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receptiva e não autoritária se relaciona com a própria vida, 
com a história e com os acontecimentos que em sua 
pluralidade escapam ao universo das sistematizações e 
atribuições de sentido. Pensar na temporalidade é entender 
que conceitos, apesar da complexidade e da abrangência que 
carregam, são incapazes de circunscrever a totalidade do real 
e que a própria realidade ao ser irredutível impulsiona o 
discurso da razão a um movimento infinito, ou como afirma 
Konder, a “uma permanente abertura para a inesgotabilidade 
do campo daquilo que em princípio pode ser dito”18. Ponto 
que leva a entender que aquilo que se conhece, seja por via 
do experimento ou não, está intimamente vinculado ao 
tempo, e isso justamente pela possibilidade de ser colocado 
em relação com o seu passado, presente e futuro. Assim, a 
filosofia em seu sentido tradicional ao pretender ser sem 
tempo, considerando-se capaz de determinar a totalidade do 
que existe por meio da subordinação deste existente a 
conceitos gerais ou a experimentos, peca ao ignorar o fato 
de que tudo está sujeito a imprevistos e mutações. 
Comportamento falho que em muitos casos se dá pela 
própria vontade do sujeito de transformar a diferença das 
coisas em identidade, em algo que ele possa reduzir as suas 
categorias, ao modo como ele compreende as coisas e não 
exatamente como elas são, pois crê que assim poderá ter 
maior controle sobre elas, recorrendo à negação daqueles 
elementos que não se deixam ser capturados. 
 Walter Benjamin adotará uma outra forma de 
trabalhar os fenômenos do mundo, também inspirada na 
filosofia de Rozensweig, que é o sistema narrativo de 
pensamento. Forma de fazer filosofia que não está 
interessada em pretensões universalistas e de fundamentação 
última, mas dar voz aqueles acontecimentos particulares que 
muitas vezes não conseguem ganhar expressão.  

                                                 
18 KONDER, L. A questão da ideologia. São Paulo: Cia das Letras, 2002. p. 
161.  
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4. O Sistema Narrativo 
 
 O sistema narrativo é um sistema que inversamente 
ao descritivo ou representativo está interessado em falar 
sobre os fenômenos ou fatos do mundo a partir de suas 
dimensões temporais. Isso significa que este sistema não está 
preocupado e afirmar essências, construir conceitos estáveis 
sobre aspetos da realidade, mas num exercício paciente e 
constante expor os acontecimentos em suas múltiplas e 
ínfimas relações. É claro que tem a pretensão de tentar 
mostrar algo de relevante sobre o real, mas para isso não tem 
como princípio trabalhar os conteúdos de forma fechada ou 
como se houvesse apenas uma maneira de entendê-los. Pois 
a estrutura de pensamento que tem por trás da Narrativa 
aceita a incompletude dos fenômenos e assume que a 
realidade está sempre passando por mutações. Contudo, isso 
não quer dizer que o sujeito não possa conhecê-la, mas que 
ao tentar conhecê-la ou fazer algum juízo sobre ela, ele 
considere que este será sempre incompleto, pois se trata 
apenas de uma perspectiva possível entre as várias existentes. 
No sistema narrativo, portanto, a filosofia deve-se colocar 
em constante exercício de exposição, sem nunca cessar seu 
movimento de tentar dizer, expor, aquilo que acontece em 
suas múltiplas facetas e verdades. Isso por que Benjamin, 
assim como Rozensweig, entende que  

 
[...] “A verdade” não é [...] uma essência, um 
determinado ponto focal da “realidade” ao qual 
justamente esta “realidade”, ao fim e ao termo, fosse, 
por uma conjunção intelectual de pensamento e ser, 
finalmente reduzida, fora do tempo e do espaço; 
antes, constitui-se em pluralidade original em 
desdobramento, em verdades originariamente plurais, 
às quais o pensamento não chega simultaneamente, ou 
seja, não despe, por alguma artimanha intelectual, de 
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sua mútua diferença e irredutibilidade19.  
 

É um sistema que rompe com a pretensão de uma 
ideia fixa sobre o real e que entende que somente com o 
tempo é que a verdade se apresenta, ou seja, a verdade que 
não é dada pelo sujeito, mas pelos próprios fenômenos na 
medida em que o sujeito se relaciona com eles de forma 
direta e receptiva. A primazia do sujeito própria à tradição 
filosófica fica aqui abalada, justamente por que se se for 
pensar que toda tentativa de dizer ou afirmar algo sobre o 
real está imersa no tempo ou pelo menos que o objeto de 
que se quer falar está no tempo, então, tudo aquilo que se 
dirá sobre ele, inevitavelmente passará por mutações. Isso 
não impede que façamos julgamentos do real ou afirmações, 
mas que aceitemos que estas serão sempre incompletas e que 
necessitam para fazer algum sentido se entender nessa 
condição, a qual de forma alguma representa impotência ou 
impossibilidade de conhecimento. Pelo contrário, amplia as 
possibilidades do conhecimento, pois faz com o que 
pensamento tenha que se manter constantemente em estado 
de alerta, cuidando para não cair na tentação de afirmar a 
totalidade das coisas por meio de um sistema de pensamento 
firmado sobre a identidade, ou seja, somente a partir daquilo 
que o sujeito consegue apreender mentalmente. Isso porque 
a representação mental oferece uma ideia de segurança 
somente enquanto não comunicada. Na narrativa o falar 
assume posição central e esta, como já afirmava Rozensweig, 
é sempre temporal. Para ele, “o pensar é atemporal e 
pretende sê-lo; de um só golpe pretende abrir mil associações; 
o último, a meta, é para ele o primeiro. [Já] o falar é algo 
ligado ao tempo e alimentado por ele; não pode e não quer 
abandonar este solo que o nutre” 20 . Quando o sujeito 

                                                 
19 SOUZA, R.T. Existência em decisão: uma introdução ao pensamento de 
Franz Rosenzweig, p. 114. 

20 “En lugar del método del pensar, tal cual ha sido estabelecido por toda 
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enuncia algo a respeito do real, aquilo que pretendia expor 
pode assumir mil conotações diferentes, não é possível 
prever nem o modo como se irá falar e se as palavras serão 
as mais adequadas, razão pela qual o método narrativo não 
pode se entender como algo concluso. Pois é uma forma de 
pensar, um modo novo de compreensão dos acontecimentos 
que possui o sentido de movimento.  

Assim, a Experiência quando entendida pelo viés da 
narrativa não se limita a apenas um aspecto e também não se 
reduz a uma compreensão linear dos acontecimentos, ela 
não segue uma cronologia, uma sequencia de causa e efeito, 
mas está associada à noção de “aqui e agora” benjaminiana. 
Tal noção é representada por um caráter de intensidade 
temporal, ou seja, não corresponde a regularidade. Isso 
implica na compreensão dos acontecimentos não numa 
ordem crescente, mas numa constelação. A constelação no 
pensamento de Benjamin é um método capaz de mostrar 
que a origem das coisas, o ponto inicial de uma narrativa, ou 
do entendimento de um fenômeno não se dá enquanto 
gênese, mas pode ocorrer a qualquer momento, dependendo 
apenas do modo como ele é acionado. Por exemplo, uma 
experiência narrada não precisa ser contada a partir de um 
inicio cronologicamente determinado, mas a partir de um 
ponto ordinário que remeta a todos os outros. O que revela 
o caráter de rede desse sistema que não cede ao risco de 
priorizar certos aspectos da realidade como mais relevantes, 
mas ir trazendo a superfície conteúdos que tenham a ver com 
o fato original (Ursprung), sem distinguí-los entre grandes e 
pequenos, percebendo a todos como importantes e fonte de 
conhecimento.  

                                                 
la filosofía anterior, hace su aparición el método del hablar. El 
pensamiento es atemporal y quiere serlo; quiere anudar mil vínculos de 
un golpe; lo ultimo, la meta, es para él lo primero. El hablar está ligado 
con el tiempo, se nutre del tiempo, no quiere ni puede abandoner su 
suelo nutricio.” (ROSENZWEIG, F. El nuevo pensamiento, p. 33). 
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O sistema Narrativo se apresenta como um novo 
modo de fazer filosofia, não o melhor, mas aquele que com 
certeza não se deixará encantar por verdades absolutas, 
sempre se guiando pela consciência de verdades múltiplas, 
pela crença na diversidade do real que a todo o momento 
exige o reconhecimento de nossas carências e a reformulação 
do próprio pensar. 

 
5. Considerações Finais 

 
  Apesar de a categoria de Experiência por Benjamin 
trabalhada não ser mais possível em nossa atualidade, em 
função dos novos modos de vida do mundo moderno, muito 
mais velozes e dinâmicos, o que o autor pretende ao 
trabalhá-la não é reivindicar a sua reconstrução. O que 
Benjamin pretende chamar a atenção ao abordá-la é para o 
fato da capacidade de pensarmos no tempo. Compreender a 
dimensão temporal em que os fatos estão imersos e que por 
mais que tentemos isolá-los em uma atemporalidade possível 
por meio da consciência para compreendê-los ou determiná-
los, os fenômenos não se limitam às representações que 
fazemos deles. O acontecimento que se pretende entender 
ou explicar não é fixado em ideias, ele não é idêntico à ideia, 
pois é mutável e intrinsicamente temporal e mesmo que 
fosse possível sua paralisação em conceitos, o indivíduo que 
o percebe e o pensa é um ser temporal, está imerso num 
contexto e é afetado por ele. Assim a experiência não restrita 
ao experimento científico nos afirma isso: ao se apresentar 
como um dilema filosófico irredutível aos ditames da razão 
faz com que o fazer filosófico se reformule, se dedicando 
aquilo que deveria ser sua tarefa fundamental, isto é, expor a 
verdade do modo como ela se apresenta e não determinar a 
verdade do modo como o sujeito a idealiza. Visto que, a 
filosofia desde seus primórdios sempre foi esse amor ao 
saber, essa busca incansável que não se limita a termos 
prontos, mas que está sempre em processo de reelaboração. 
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Ao afirmar algo como pronto e fixo, ao dizer conhecer 
plenamente a realidade e poder determiná-la, a filosofia corre 
o risco de autodestruir-se, pois tende a fechar o sistema, a 
cessar o movimento do saber. Desta forma, operar pelo 
sistema narrativo de pensamento, o qual entende a 
necessidade de não encerrar o real em representações 
mentais, sempre o deixando aberto a novas interpretações, a 
filosofia ganha em qualidade e é capaz de fundar a verdadeira 
racionalidade. Ela se torna autocritica, capaz de pensar suas 
falhas e se reformular quando necessário, não em busca de 
se afirmar como a fonte de todo o saber, mas de se mostrar 
como meio para ajudar o indiscernível a ganhar expressão. 
Trazer aquilo que fica invisível aos olhos, já acostumados 
com o que veem, à superfície, mostrando que apesar de 
nossa tentativa de conhecimento das coisas nos ter 
proporcionado grandes avanços, limitar o conhecimento a 
um determinado modo, se esquecendo de suas outras 
possibilidades, é um erro. Pois pode atrofiar todo o processo 
de aprendizagem e emersão das multiplicidades. 
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CABALÁ E DERRIDA - 

MISTICISMO, DIFERENÇA E 

DESCONSTRUÇÃO 

Carlos Roberto Bueno Ferreira1 
 

 
1. Introdução 
 

A obra de Derrida é vasta e abrange desde 
contribuições à fenomenologia, matemática e epistemologia 
até estudos no campo da estética, teoria literária e filosofia 
do direito. Contudo, obras como “Escritura e a diferença”, 
“Gramatologia” e “Circunfession” levantaram a suspeita 
sobre uma possível influência mística na produção do 
filósofo franco-argelino. 

Com efeito, a questão da influência do Judaísmo, 
mais especificamente da Cabalá, sobre o pensamento de 
Derrida foi um ponto recorrente em sua trajetória e, muito 
embora ele mesmo não tenha negado que o judaísmo 
pudesse ter perpassado uma parte de sua produção filosófica, 
Derrida nunca assumiu que se tratasse de uma abordagem 
mística. 

Jürgen Habermas 2  e Susan Handelman 3 , o 
acusaram de ser “o filho perdido do judaísmo” que guardava 
muito em comum com a tração mística judaica. Segundo 

                                                 
1 Doutorando e Mestre em Filosofia pela PUCRS (CAPES). Bacharel 
em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria.    

2 HABERMAS, J. The Philosophical discourse of Modernity. Cambridge, Polity 
Press. 1987. 

3  HANDELMAN, S. The Slayers of Moses. The Emergence of Rabbinic 
interpretation in Modern Literary Theory. Albany, State University of New 
York. 1982. 
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Sanford Drob 4 , em um de seus últimos encontros com 
Levinas, Derrida teria sido desafiado a confessar que, na 
verdade, era um representante moderno da Cabalá Lurianica5. 

O presente ensaio busca verificar a relação que 
a obra de Derrida realmente guarda com os ensinamentos 
místicos da Cabalá. Seriam essas acusações, feitas ao referido 
filósofo, verdadeiras ou apenas apontamentos que falharam 
em capturar a origem das ideias fundamentais de sua obra? 

Para que possamos verificar essas possíveis 
semelhanças é necessário que comecemos por um breve 
esclarecimento sobre o que consiste o sistema de 
conhecimentos denominado Cabalá. 

 
2. Cabalá - A Tradição Mística 
 

Cabalá é o termo mais comumente utilizado para 
descrever os ensinamentos esotéricos do Judaísmo ou uma 
forma de misticismo judaico. 

Entretanto, o termo (Cabalá) significa literalmente 

“tradição”. Deriva do verbo “le cabel” (לקבל), que, por sua 
vez, significa “receber”.  Podemos notar que a palavra 
Cabalá não está necessariamente ligada à interpretação 
mística de textos sagrados. Com efeito, a palavra também é 
utilizada, tanto no Talmude como na literatura judaica pós-
talmúdica, como sinônimo de “lei oral”. 

Gershom Sholem chama atenção para o fato de que 
não é tão simples a tarefa de classificar a Cabalá como 
misticismo. Segundo o referido autor, trata-se de uma 

                                                 
4 SHOLEM, G. Kabbalah and Postmodernism: a dialogue. (Studies on judaism: 
vol. 3). Peter Lang. New York. 2009. 

5 Corrente de ensinamentos propostos por Isaac Lúria, um conhecido 
estudioso e místico judeu, fundador de uma das ramificações mais 
importantes da cabalá, o sistema místico do portal das reencarnações. 
Criador de uma comunidade de estudos cabalísticos sediada em Safed, 
na Galileia, por volta de 1569. 
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abordagem que é ao mesmo tempo esotérica e teosófica. 
Cabalá não é um único sistema com os princípios básicos 
que podem ser explicados de forma simples e direta, mas sim 
uma multiplicidade de abordagens diferentes que, por vezes, 
mostram-se aparentemente contraditórias6. O objetivo é a 
correção da alma (tikkun). O estudo dos sistemas e símbolos 
se dá a partir da apreciação exegética de algumas obras 
específicas como o Sefer Yetzirá (O livro da Criação) e o 
Sefer haZohar (O livro do Esplendor). O Sefer Yetzirá é 
uma espécie de narrativa da Criação e das forças que 
emergiram e regeram todo o processo de transformação 
daquilo que veio a existir a partir do nada primordial (Ein-
Sof). Trata do poder criador das letras do alfabeto hebraico, 
que supostamente foi o instrumento usado por Deus para 
dar forma aos mundos. 

O Sefer haZorar, por sua vez é uma obra vasta que 
presume possuir inúmeros níveis de interpretação. Somente 
aqueles que entendem o sistema de conhecimentos 
cabalístico podem valer-se do Zohar como a chave para o 
verdadeiro significado do texto sagrado. Não é um livro no 
sentido mais comum do termo, mas um corpo completo de 
literatura que foi unido sob um título mais inclusivo.  

Posto isso, passemos ao enfrentamento de alguns 
conceitos específicos de Cabalá que podemos relacionar 
com a obra de Derrida. Comecemos pela noção de Criação 
e de TzimTzum, a restrição inicial. 

No sistema da Cabalá o Ein-Sof (que é a raiz negativa 
eternamente existente) é a perfeição absoluta, na qual não há 
distinções e nem diferenciações, uma harmonia 
perfeitamente balanceada e além de qualquer projeção 
intelectual. Ele, o Ein-Sof, não se revela de uma forma a 
permitir o conhecimento da sua própria natureza, e não é 
acessível até mesmo o pensamento mais elevado. Daí surge 
o conceito de “nada” como sendo aquilo que não pode ser 

                                                 
6 SHOLEM, G. Kabbalah. New York. Meridian Book. 1978, p. 94. 
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nomeado. Não por ser algo inefável, mas por estar acima de 
qualquer tentativa de capturar a essência primordial da 
criação. Segundo Sholem: 

 
In other words, it is a subjective statement affirming 
that there is a realm which no created being can 
intellectually comprehend, and which, therefore, can 
only be defined as "nothingness." This idea is 
associated also with its opposite concept, namely, 
that since in reality there is no differentiation in 
God's first step toward manifestation, this step 
cannot be defined in any qualitative manner and can 
thus only be described as "nothingness"7.  

 
Portanto, para que a Criação fosse possível foi 

necessária uma constrição inicial. Uma quebra, uma 
diferença, um primeiro passo entre o “nada” e o “tudo”. 
Essa restrição é chamada, no sistema da Cabalá, de tzimtzum. 
Sholem ilustra tal ato com a seguinte passagem: 

 
"How did He produce and create this world? Like a 
man who gathers in and contracts his breath ["and 
contracts Himself'], so that the smaller might contain 
the larger, so He contracted His light into a hand's 
breadth, according to His own measure, and the 
world was left in darkness, and in that darkness He 
cut boulders and hewed rocks8."  

 
Dessa forma, essa retirada inicial cria um “espaço em 

branco” onde antes não havia lugar (pois tudo estava 
perfeitamente preenchido) e, assim, esse espaço pode ser 
preenchido com todas as coisas da criação.  

                                                 
7 SHOLEM, G. Kabbalah. New York. Meridian Book. 1978 p.94. 

8 Idem. p. 129. 
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Figura 1. O modelo da Criação segundo a Cabalá Lurianica 

 
Segundo a Cabalá, foi a partir desse ato de “retirada” 

(de Deus) que todas as demais esferas da realidade foram 
criadas. Desde as formas mais elevadas das dimensões 
inconscientes da existência até a camada mais simples da 
presença consciente e perceptível para cada ser no reino dos 
sentidos.  

Segundo Sholem, o Deus que se manifesta nas suas 
Sefirot (lit. esferas) é o mesmo Deus da tradição religiosa do 
judaísmo e, consequentemente, apesar da complexidade que 
implica a ideia, a emanação das Sefirot é um processo interno 
de Deus. O Deus oculto no aspecto do Ein-Sof e o Deus 
manifestado na emanação das Sefirot são um e a mesma 
coisa, contudo, vistos de ângulos diferentes (Sholem, 1978, 
p.98). Para Sholem, fica clara a distinção entre os estágios da 
emanação na abordagem cabalística e nos sistemas 
neoplatônicos, os quais não são concebidos como processos 
internos (dentro da cabeça de Deus). 
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Figura 2. A Árvore da Vida. Uma representação das 10 
Sefirot, as dez dimensões da realidade. 

 
Posto isso, penso que temos material suficiente para 

passar a discutir o conceito de “diferença” como foi 
proposto por Derrida. 
 
3. Diferença ou Tzimtzum? 
  
 Derrida apresenta o termo “diferença” (differance) 
como ponto central de sua crítica a teoria da linguagem. O 
alvo da crítica, por sua vez, é a noção de que as palavras 
adquirem seus significados através da associação direta com 
as coisas (ou experiências). Derrida joga com a grafia da 
palavra differance substituindo o “e” pelo ”a”, o que, 
considerando a fonética original em francês, não é uma 
alteração perceptível diretamente pela pronúncia.  
 Dessa forma, o filósofo franco-argelino defende que 
“diferença” não é um conceito nem uma coisa. Não é nem 
sensível nem inteligível. Em fim, a “diferença”, para Derrida, 
não é. Representa um desafio a uma definição estanque. 
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Trata-se de um não conceito.  
 
“differance is not. It is not a present being. It 
governs nothing, reigns over nothing, and nowhere 
exercises any authority. It is not announced by any 
capital letter. Not only is there no kingdom of 
differance, but differance instigates the subversion 
of every kingdom. This makes it obviously 
threatening and infallibly dreaded by everything 
within us that desires a kingdom, the past or future 
presence of a kingdom9”  

 
  “Diferença” é anterior ao Ser. E, ao mesmo tempo, 
é a condição para toda linguagem e pensamento. “Diferença” 
não tem nome (não pode ser nomeada). Não porque é 
impronunciável, mas por ser justamente o ato que torna 
possíveis os efeitos nominativos. Nomear (a diferença) seria 
declarar uma definição, e nenhuma definição é possível, a 
não ser já dentro de uma matriz de diferença. 
  Derrida aponta que “diferença” não é nem o ser nem 
a metafísica. É a abertura do espaço no qual ontoteologia e 
filosofia produzem seus sistemas e sua história, ela inclui a 
ontoteologia a subscrevendo e a excedendo sem retorno. 
 Neste ponto já podemos reconhecer algumas das 
semelhanças entre o papel que Derrida atribui à sua ideia de 
“diferença” e o tzimtzum que se operou no “nada” 
primordial, no sistema cabalístico.  
 Ora, ambas as ideias funcionam como uma espécie 
de “não conceito”. Tanto a “diferença” como o tzimtzum 
são: a) anteriores ao Ser; b) ao mesmo tempo são aquilo que 
permite que as coisas sejam (escritas ou pensadas); c) 
também são “algo” que está fora dos sistemas 
ontoteológicos e filosóficos (lógica e fé); d) e, finalmente, 
ambos são o próprio espaço em branco, que permite que 

                                                 
9 DERRIDA, J. Writting and Difference, Chicago: University of Chicago 
Press. 1978. 



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

 

 

todo o resto seja formado (inclusive sistemas e suas histórias). 
 Dizer que Derrida se inspirou em um modelo místico 
para atingir o seu resultado filosófico parece um exagero. Mas, 
admitir que sua concepção em “Writting and Differance” 
assemelha-se ao modelo da cabalá lurianica, tomada sua 
acepção mais filosófica, não soa como uma observação 
completamente infundada. 
 A luta, tanto no modelo da Cabalá como na abordagem 
de Derrida, parece ser contra modelos de definições 
peremptórias e que levam em consideração somente um 
significado para as coisas.  

A “diferença” nos propicia um “insight”, mas que não 
precisa ser algo definitivo. A noção desconstrutiva de Derrida 
nos incentiva a não estranhar a falta de centro ou de fundação, 
mas celebrar a natureza nômade dos significados. Assim, a 
escrita seria o que preenche o vazio deixado pela ausência (de 
Deus), e a diferença, seria o eterno processo de ser abrir um 
espaço em branco, no qual possa se dar a própria escrita. 

O impacto dos modos de interpretação derivados da 
mística judaica sobre o pensamento de Derrida é ainda mais 
evidente em seu ensaio autobiográfico, “Circumfession”, onde 
Derrida faz referência à sigla cabalística medieval PaRDeS, que 
é usada para referir-se aos quatro níveis de significado bíblico.  

De acordo com os textos cabalísticos, existem 
quatro níveis de interpretação do texto sagrado: Peshat, Remez, 
Drash e Sod, os quais, em hebraico, conformam o acrônimo 

PaRDeS (פרדס). O primeiro nível ou Peshat (פשט) é o literal ou 

histórico; o segundo, Remez (זמר), é o alegórico e simbólico; o 

terceiro, Drash (דרש), é o exegético e hermenêutico e; o quarto, 

Sod (סוד), é o nível secreto, o sentido esotérico, repassado de 
mestre a discípulo. 

Derrida tinha conhecimento dessa técnica 
interpretativa, que permite que cada leitor se engaje no texto de 
acordo com o seu próprio nível de conhecimento e 
entendimento. Tal método permite uma infinidade de 
significados para um mesmo texto. O próprio Derrida chega a 
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sugerir que este "modelo quaternário” de um discurso 
paradisíaco da racionalidade judaica está em seu sangue10.  

Ora, o próprio termo “diferença” é uma comprovação 
da possibilidade de diversos significados para um mesmo nome 
ou conceito. Dentre outros, podemos nos valer de “diferença” 
como: a) noção de dessemelhança (formas opostas); b) noção 
de separação (que gera espaço em branco, ou mesmo espaço 
entre as “coisas”- letras, colunas, textos); c) uma noção 
temporal (diferir no tempo; deixar para depois); d) noção de 
separação e de tempo concomitantemente (ou seja, a diferença 
que gera o espaço e, inclusive, o espaço para que haja tempo); 
e) e, por fim, a noção de algo que não está nem no mundo 
sensível nem no mundo inteligível.  
 Não obstante, apesar de todas essas interpretações que 
podem ser tomadas a partir do referido termo, para Derrida 
“diferença” não tem um nome nem um conceito. Seria, na sua 
concepção um mecanismo gramatical. Um mecanismo que 
limita a auto-presença e permite a criação de um espaço em 
branco.  

Outra analogia que podemos apontar, aqui, é a maneira 
como o judaísmo, tanto a vertente mais mística da Cabalá como 
a prática religiosa tradicional, se refere ao nome de Deus. O 
sagrado nome de Deus é composto de quatro letras: Yud, hey, 
vav, hey. Seria o equivalente a YHVH, que foi traduzido na 
bíblia, em diversas ocasiões como Javeh. 

 

 
Figura 3. O Tetragramaton. A representação gráfica do 

sagrado nome de Deus. 

                                                 
10  DERRIDA, J. Circunfession, in GeoffreyBennington and Jaques 
Derrida. Chicago: University of Chicago Press. 1993. p. 110-111. 
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O judeu é educado a nunca pronunciar o nome 

sagrado de Deus. Nos textos religiosos quando se lê o 
tetragramaton (YHVH) se pronuncia Adonai (Meu Senhor, 
do hebraico). De maneira semelhante ao conceito de 
“diferença”, conforme apresentado por Derrida, não se trata 
de uma impossibilidade física de pronunciar o nome grafado. 
Não é meramente uma restrição por temor de uma retaliação 
divina pelo uso do santo nome de Deus em vão. Antes pelo 
contrário, é uma forma de preservar a natureza oculta de 
Deus (enquanto Ein-Sof). No momento em que se define 
um conceito e uma grafia para o que seja Deus, se perde o 
senso de que Deus é ao mesmo tempo o pensamento da 
criação e a criação em si. O ato de nomear (a diferença ou o 
nome de Deus) seria declarar uma definição, e, conforme já 
apontamos anteriormente, nenhuma definição é possível, a 
não ser já dentro de uma matriz de diferença. 

 
4. Últimas Considerações 
 
 Conforme anteriormente apontado, o objetivo do 
presente estudo não é criticar Derrida por ter assumido uma 
abordagem mística ou pouco científica. Isso, aliás, seria um 
grande erro. Presumir que o conhecimento que Derrida 
possuía sobre Cabalá, ou qualquer outra abordagem tida 
como esotérica, tenha definido sua postura enquanto 
filósofo é uma falácia e uma grande injustiça. 
 Figuras como Newton, Leibniz e Spinoza também 
possuíam profundo conhecimento sobre misticismo, e em 
especial Cabalá, e isso em nada muda o fato de terem sido 
alguns dos maiores cientistas de suas áreas em sua época. 
Pelo contrário, reforça o ponto que faz o próprio Derrida de 
que não é de um só conceito ou abordagem que emergirá o 
conhecimento definitivo sobre uma determinada matéria.  
 Sanford Drob aponta que dentro dos comentários de 
Derrida sobre a Cabala é possível discernir várias das 
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tendências mais significativas do próprio pensamento de 
Derrida. Embora não se possa inequivocamente afirmar que 
as ideias de Derrida sobre temas como linguagem, 
hermenêutica, Deus, exílio, alienação e a coincidência de 
opostos se originaram da Cabalá ou de fontes neo-cabalística, 
avaliação de seus comentários sobre Jabes, Sollers e Scholem 
revela um acordo notável entre o próprio entendimento de 
Derrida sobre Cabalá e o que seriam, ou estavam a se tornar, 
seus próprios pontos de vista filosóficos.11 
 Ainda assim, Derrida não estaria disposto a assumir 
algumas das posições que a Cabalá toma como essenciais, 
como o fato de a Criação ser algo interno a Deus e que se 
trata de sistema ordenado, no qual existe relação de 
causalidade, e não uma teoria caótica de representação da 
realidade. Mesmo que se possa em ambos os modelos 
(Derrida e Cabalá) assumir “que não há nada fora do texto” 
essa pressuposição vem carregada de bagagens e motivos 
bem diferentes para a abordagem filosófica e para a 
concepção místico-religiosa.  
 Se Derrida sempre se esquivou das acusações de que 
sua abordagem era mística, penso que ele o fez com correção 
e consciência. O fato de conhecer símbolos e referências que 
derivam de uma interpretação mais esotérica não faz do 
autor um místico. 
 Em fim, o objetivo do artigo era apontar as possíveis 
semelhanças entre a abordagem da Cabalá e a obra de 
Derrida. Quanto a isso, restou demonstrado que elas existem. 
Contudo, de outro lado nada impede que se apontem 
também as divergências entre “descontrução” e Cabalá. 
 Ao contrário do que pensa Drob, não acho que seja 
Justa a acusação de que Derrida fosse um representante 
moderno da Cabalá Lurianica, mesmo em face da 
superposição considerável entre os conceitos cabalísticos e a 

                                                 
11 DROB, Sanford L. Kabbalah and Postmodernism: a dialogue. (Studies on 
judaism: vol. 3). Peter Lang. New York. 2009. p. 20. 
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obra do referido filósofo. 
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GOVERNAMENTALIDADE EM 

FOUCAULT E AGAMBEN 

Evandro Pontel 1 
Isis Hochmann de Freitas2 

 
 

1. Introdução 
 
Um dos temas centrais na reflexão filosófica de 

Giorgio Agamben é a forma como a vida humana em sua 
condição na contemporaneidade é gerida pelo poder 
soberano no interior do Estado – e em que implicaria agir 
politicamente. Dessa forma, a partir de Michel Foucault, o 
tema da governamentalidade é tratado pelo pensador 
italiano, que desenvolve um olhar original e inédito em vista 
de explicitar a forma como o humano está permeado pelo 
poder, o modo como a vida humana, sobretudo a partir da 
modernidade, passa a ser definida. Nessa perspectiva, a 
política configura-se essencialmente enquanto biopolítica, 
em que o humano torna-se sujeito/objeto da ação política e 
em nome do qual promove e propugna guerras, 
paradoxalmente, em nome da vida. 

Ao elaborar uma genealogia teológica da economia e 
do governo, Agamben desenvolve uma exposição acerca da 
governamentalidade em um campo totalmente inédito. A 
partir desse viés, o autor busca situar a formação dos 
processos de governamentalização das sociedades ocidentais 
em uma perspectiva filosófico/teológica, ingressando no 
campo da teologia dos primeiros quatro séculos do 

                                                 
1  Doutorando em Filosofia – PUCRS, Bolsista CNPq. Mestre em 
Filosofia. 

2 Doutoranda em Ciências Sociais e em Filosofia – PUCRS, Bolsista 
CAPES. Mestre em Ciências Criminais. 
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cristianismo, enquanto laboratório em que emergiu o 
paradigma biopolítico dominante de nosso tempo.  

Assim, ao fazer incursão na teologia patrística, 
explicita que a formação e estruturação das sociedades 
ocidentais têm sua matriz fundamental na tradição cristã dos 
primeiros quatro séculos, centrada no conceito de oikonomia, 
o qual foi essencial para determinar a natureza divina em sua 
constitutividade e em suas funções. A genealogia elaborada 
pelo pensador italiano, seguindo as exposições do pensador 
francês, insere o pensamento teológico enquanto contributo 
essencial para desvendar o núcleo central da estruturação do 
poder e a forma como a vida é (ex)posta e disposta no 
interior dos dispositivos de poder. 
 
2. Governamentalidade em Michel Foucault 

 
Ao iniciar a exposição acerca de uma genealogia da 

governamentalidade, Michel Foucault define o que entende 
por governamentalidade:  

 
Por esta palavra ‘governamentalidade’, entendo o 
conjunto constituído pelas instituições, os 
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as 
táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica, embora muito complexa, de poder que 
tem por alvo principal a população, por principal 
forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de 
segurança.3 

                                                 
3 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território e População. Curso no Collège 
de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008, p. 143.  

Sandro Chignola destaca a importância de trabalhar o conceito de 
governamentalidade atentando ao “próprio exercício do ‘biopoder’”, 
para além da lógica da soberania – particularmente com foco nos processos 
de subjetivação. CHIGNOLA, Sandro. Regra, lei e forma-de-vida em 
Agamben. In: Giorgio Agamben: filosofia, ética e política. SALVETTI, 
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Nesse sentido, ao tratar do conceito de 
governamentalidade, emerge como central a compreensão 
de poder. Assim, as relações de poder permeiam e 
constituem o corpo social de modo que o “o discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 
qual nos queremos apoderar” 4 . Conforme Foucault, a 
dinâmica social dá-se, constitui-se e tem sua efetivação por 
meio de relações de poder, as quais podem também carregar 
indícios de positividade, sem que isso seja necessariamente 
sinônimo de dominação. Desse modo, o poder caracteriza-
se enquanto exercício: “O poder não se dá, não se troca nem 
se retoma, mas se exerce, só existe em ação”.5  

Frente a isso, o poder constitui-se como algo que 
circula e que se exerce, pois, “Nunca está localizado aqui ou 
ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 
uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em 
rede”6 . Nesse sentido, destaca Castor Ruiz que a prática 
humana se desenvolve por meio de formas de poder, “[...] o 
qual é inerente à prática humana, mas essa afirmação não 
significa que toda prática humana tenha embutida uma 
forma de dominação. O simbolismo do poder tem também 
um leque de sentidos positivos, pois ele é algo inerente à 
prática criadora”.7 

                                                 
Ésio; CARBONARI, Paulo, SIVIERO, Iltomar (Orgs.). Passo Fundo: 

IFIBE, 2015, p. 20. 

4 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida 
Sampaio. 4. ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1988, p. 10. 

5 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio 
de Janeiro: Graal, 2004, p. 175. 

6 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio 
de Janeiro: Graal, 2004, p. 183. 

7 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Os labirintos do poder: o poder (do) 
simbólico e os modos de subjetivação. Porto Alegre: Ed. Escritos, 2004, 
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Nessa perspectiva, para o pensador francês, a análise 
acerca do poder precisa ter como ponto de partida a forma 
como se constituem as relações de poder em sua 
estruturação, conforme precisa Pierandrea Amato, acerca da 
genealogia desenvolvida por Foucault: 

 “É notável, nesse sentido, que Foucault pensa uma 
gramática do poder sem o princípio da soberania, ou seja, 
situada além do aparato jurídico legal, negando, por 
conseguinte, o valor de qualquer teologia política”8. Nesse 
contexto, o pensador francês afirma que, 

  
[...] não se trata de analisar as formas regulamentadas 
e legitimas do poder em seu centro, no que podem 
ser seus mecanismos gerais ou seus efeitos de 
conjunto. Trata-se de apreender, ao contrário, o 
poder em suas extremidades, em seus últimos 
lineamentos, onde ele se torna capilar; ou seja: tomar 
o poder em suas formas e em suas instituições mais 
regionais, mais locais, sobretudo no ponto em que 
esse poder, indo além das regras de direito que o 
organizam e o delimitam, se prolonga, em 
consequência, mais além dessas regras, investe-se em 
instituições, consolida-se nas técnicas e fornece 
instrumentos de intervenção materiais, 
eventualmente até violentos.9 
 

                                                 
p. 11. 

8 “È noto, in questo senso, che Foucault pensa una grammatica del 
potere priva del principio di sovranità, cioè posta al di lá dell´apparato 
guiridico, negando, dunque, il valore di qualsiasi teologia politica”. 
AMATO, Pierandrea. La natura umana e il potere: La nozione de 
biopolítica nell`opera di Michel Foucault. (In) AMATO, Pierandrea (a 
cura di). La biopolitica: il potere sulla vita e la costituzione della 
soggettività. Milano: Eterotopie Mimesis, 2004, p. 15. [tradução nossa]. 

9 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Trad. Maria Ermantina 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 32. 
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No curso Segurança, território, população10, proferido no 
Collège de France em 1977-1978, Michel Foucault apresenta 
uma genealogia da governamentalidade moderna, destacando 
três formas de poder, quais sejam: o modelo do Estado 
territorial de soberania; o poder disciplinar e, por fim, o biopoder. 

O Poder territorial de soberania – compreende o poder 
baseado na teoria da soberania, que é vinculada a uma forma 
de poder que se exerce sobre a terra e os produtos da terra, 
muito mais do que sobre os corpos e sobre o que eles fazem. 
Esse modelo de poder perdurou durante a sociedade de 
organização feudal, e as questões que emanavam de tal 
formato de poder diziam respeito ao modo como se exercia 
tal poder, à forma como o poder poderia ser transcrito em 
termos de relação soberano-súdito. Esse modelo, de acordo 
com o pensador francês, está presente nos filósofos do 
século XVIII, para os quais o velho sistema se articularia 
acerca do poder entendido como direito original que se cede, 
constitutivo da soberania, para os quais o contrato é o 
modelo por excelência do poder político. Essa forma de 
direito constituia-se como um direito de morte e de poder sobre 
a vida. Esse modelo de poder firmado na soberania é um 
direito de determinar as coisas, como aduz o pensador 
francês: 

 
E talvez se devesse relacionar essa figura jurídica a 
um tipo histórico de sociedade em que o poder se 
exercia essencialmente como instância de confisco, 
mecanismo de subtração, direito de se apropriar de 
uma parte das riquezas: extorsão de produtos, de 
bens, de serviços, de trabalho e de sangue imposta 
aos súditos. O poder era, antes de tudo, nesse tipo 
de sociedade, direito de apreensão das coisas, do 
tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava 

                                                 
10 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território e População. Curso no Collège 
de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 
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com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-
la.11 

 
Assim, o poder territorial centrado na figura do 

soberano é exercido enquanto direito sobre a vida, 
exercendo seu direito de matar ou de deixar viver, contendo 
a morte. 

O poder disciplinar – na sociedade disciplinar os 
dispositivos visam através de uma série de práticas e de 
discursos, de saberes e de exercícios à criação de corpos 
dóceis - que se aplica ao corpo por meio das técnicas de 
vigilância e de instituições punitivas. Esse modelo de poder 
disciplinar utiliza-se de técnicas e procedimentos que visam 
à normalização da vida, entendendo o corpo como máquina 
em vista de tornar os corpos dóceis e úteis e integrá-los ao 
sistema de controle. Essa modalidade de poder disciplinar, 
no entendimento de Gabriel Giorgi e Fermín Rodríguez, 
caracteriza-se: 

 
En su análisis del poder disciplinario, Foucault 
descubre que las técnicas de sujeción y de 
normalización de las que surge el individuo moderno 
tienen como punto de aplicación primordial el 
cuerpo: es alrededor de la salud, la sexualidad, la 
herencia biológica o racial, la higiene, los modos de 
relación y de conducta con el propio cuerpo, que las 
técnicas de individuación constituyen a los sujetos 
[…].12 

 

                                                 
11 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber I. 
Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 
Rio de Janeiro: Graal, 1988, p. 148. 

12 GIORGI, Gabriel; RODRÍGUEZ, Fermin. Prólogo. In: GIORGI, 
Gabriel; RODRÍGUEZ, Fermin. (Orgs.) Ensayos sobre biopolítica - Excesos 
de vida: Michel Foucault; Gilíes Deleuze Slavoj Zizek.. 1. ed. - Buenos 
Aires: Paidós, 2007, p. 9-10. 
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Dessa forma, partindo do limiar do biológico, da 
vida, do corpo e do desenvolvimento das tecnologias 
modernas define-se a instanciação do ser vivente do homem 
enquanto matéria política por excelência na formação do 
indivíduo moderno. Assim, em uma zona que se situa entre 
o biológico e o social, na qual as tecnologias modernas 
passam a intervir e a colonizar de um modo novo aquilo que 
até então (no mundo clássico) estava posto na esfera do 
doméstico, do privado, especificamente na dimensão do 
iokos, da casa. 

A terceira forma de poder é o biopoder – estado de 
população contemporâneo - que captura a vida em sentido 
massificante e totalizante. Desse modo, o pensador francês 
investiga, a partir do biopoder, o modo como nos Estados 
modernos desenvolveu-se a racionalidade administrativo-
política, perspectiva na qual se dão os processos de gestão 
do território, dos indivíduos e da população. Nessa acepção, 
Pierandrea Amato destaca a distinção entre o poder 
disciplinar que se ocupa do corpo e o dispositivo de captura 
da vida, o biopoder e a forma como esse modelo de poder 
passa a ocupar-se da espécie, vejamos: 

 
Com o advento e a especificação do capitalismo 
industrial, uma inédita aritmética política abala o 
vivente. Se a disciplina (“a anátomo-política"), para 
regular o modo de produção capitalista, se ocupa do 
corpo individual, a biopolítica é o dispositivo que 
aprimora, radicaliza e intensifica a sua tarefa: 
governa, não só o corpo, mas a vida biológica como 
tal: “diferença da disciplina, que atinge o corpo, esta 
nova técnica de poder não disciplinar se aplica à vida 
dos homens, ou melhor, atinge não tanto o homem-
corpo, quanto o homem que vive, o homem como 
um ser vivo. Poderíamos dizer que, no limite, atinge 
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o homem-espécie”. O bio-poder reproduz e 
administra a vida.13 
 
 

Enfim, para Foucault as três modalidades não se 
sucedem cronologicamente nem se excluem reciprocamente, 
mas se articulam e se entrecruzam, de tal modo que as 
mesmas estão presentes e se constituem a cada momento em 
tecnologia política dominante. O nascimento do Estado de 
população e o primado dos dispositivos de segurança 
coincidem, assim, com o relativo declínio da função 
soberana e com a emergência no primeiro plano daquela 
governamentalidade que define o problema político 
essencial do nosso tempo. Isto é, o problema da vida do 
vivente que passa a ser administrada e gerida pelos 
dispositivos de poder, que investe a vida do homem em sua 
espécie, enquanto população.   

 
3. Uma genealogia da governamentalidade em Giorgio 
Agamben 

 
Na obra O reino e a glória: uma genealogia teológica da 

                                                 
13 Con l`avvento e la specificazione del capitalismo industriale un´inedita 
aritmetica politica travolge il vivente. Se la disciplina (“l`anatomo-
política”), per regolare il modo di produzione capitalistico, si occupa del 
corpo individuale, la biopolitica è il dispositivo che ne raffina, radicalizza 
e sviluppa il compito: governa, cioè, non piú esclusivamente il corpo, ma 
la vita biologica in quanto tale: “a differenza della disciplina, che investe 
il corpo, questa nuova tecnica di potere non disciplinare si aplica alla vita 
degli uomini, o meglio, investe non tanto l`uomo-corpo, quanto l`uomo 
che vive, l`uomo in quanto essere vivente. Potremmo dire, al limite, che 
investe l`uomo-specie”. Il bio-potere riproduce e amministra la vita. 
AMATO, Pierandrea. La natura umana e il potere: La nozione de 
biopolítica nell`opera di Michel Foucault. (In) AMATO, Pierandrea (a 
cura di). La biopolitica: il potere sulla vita e la costituzione della 
soggettività. Milano: Eterotopie Mimesis, 2004, p. 27. [tradução nossa]. 
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economia e do governo 14 , Giorgio Agamben caracteriza as 
relações de poder em três distintas modalidades, quais sejam:  

 
[...] o sistema legal, que corresponde ao modelo 
institucional do Estado territorial de soberania e se 
define por um código normativo que opõe o que é 
permitido ao que é proibido e, consequentemente, 
estabelece um sistema de penas; os mecanismos 
disciplinares, que correspondem às modernas 
sociedades de disciplina e, ao lado da lei, põem em 
ação uma série de técnicas policiais, médicas e 
penitenciárias a fim de ordenar, corrigir e modular os 
corpos dos súditos; e, por fim, os dispositivos de 
segurança, que correspondem ao estado de 
população contemporâneo e à nova prática que o 
define, que ele denomina “governo dos homens”.15  

 
Conforme Agamben, Michel Foucault recorre a uma 

fórmula já presente em Schmitt e em Peterson: 
 
[...] quando falei da população, havia uma palavra 
que voltava sem cessar - vocês vão me dizer que fiz 
de propósito, mas não totalmente talvez -, é a palavra 
“governo”. Quanto mais eu falava da população, 
mais eu parava de dizer “soberano”. Fui levado a 
designar ou a visar algo que, aqui também, creio eu, 
é relativamente novo, não na palavra, não num certo 
nível de realidade, mas como técnica nova. Ou antes, 
o privilégio que o governo começa a exercer em 
relação às regras, a tal ponto que um dia será possível 
dizer, para limitar o poder do rei, que “o rei reina, 

                                                 
14 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad.Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011.  

15 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 125. 
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mas não governa”; essa inversão do governo em 
relação ao reino e o fato de o governo ser no fundo 
muito mais que a soberania, muito mais que o reino, 
muito mais que o imperium, o problema político 
moderno creio que está absolutamente ligado à 
população.16  

 
Para Foucault a origem das técnicas governamentais 

situa-se no pastorado cristão17, entendido como o governo das 
almas, atividade desenvolvida pela Igreja até o século XVIII, 
quando se transforma em modelo e matriz do governo 
político. Nessa acepção, de acordo com Agamben, o 
pastorado tem por característica central “[...] o fato de se 
referir tanto aos indivíduos quanto à totalidade, cuidar dos 
homens [todos e singularmente], e essa é a dupla articulação 
que se transmite à esfera de governo do Estado moderno, 
que é, por isso, ao mesmo tempo, individualizante e 
totalizante”.18  

Outro aspecto que cabe ser mencionado, por ser 
fulcral, é a ideia de uma economia, enquanto gestão 
ordenada segundo um modelo familiar dos indivíduos, das 
coisas e das riquezas. Ou seja: “A introdução da economia 
no seio do exercício político, é [...] a meta essencial do 
governo” 19 . Destarte, governar é sinônimo de gerir um 

                                                 
16  FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 99. 

17  FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 171. 

18 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 126. 

19  FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 126. 
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Estado do ponto de vista econômico, enquanto disposição 
das coisas: seja gerir as riquezas, a vida dos cidadãos, a 
vigilância, o controle da população. Desse modo, “a arte de 
governar é, precisamente, a arte de exercer o poder na forma 
da economia”.20  

Porém, justamente nesse ponto, acerca do pastorado 
e do emergir de uma economia enquanto gestão da vida, 
Agamben destaca que, embora o pensador francês tenha 
demonstrado de modo preciso a definição econômica do 
pastorado e sua influência no surgimento do Estado 
moderno, no qual a governamentalidade efetiva-se enquanto 
prática calculada e refletida, enquanto disposição da vida, há 
uma lacuna na abordagem foucaultiana, qual seja: 

 
Embora Foucault, para sua definição “econômica” 
do pastorado, cite precisamente Gregório di 
Nazianzo – autor que, como vimos, tem um papel 
importante na elaboração da economia trinitária –, 
ele parece ignorar por completo as implicações 
teológicas do termo oikonomia, a que é dedicada a 
presente investigação. No entanto, o fato de que a 
genealogia foucaultiana da governamentalidade 
possa ser, nessa perspectiva, prosseguida e recuada 
até identificar no próprio Deus, pela elaboração do 
paradigma trinitário, a origem da noção de um 
governo econômico dos homens e do mundo, não 
tira o valor de suas hipóteses; mas, antes, confirma 
seu núcleo teórico na mesma medida em que detalha 
e corrige sua exposição histórico-cronológica.21 
 

Em O reino e a glória, Giorgio Agamben afirma que: 

                                                 
20  FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 127. 

21 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 126. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 53 

 

 

“Esta pesquisa propõe-se investigar os modos e os motivos 
pelos quais o poder foi assumindo no Ocidente a forma de 
uma oikonomia, ou seja, de um governo de homens”22. Com 
o intuito de situar a referida exposição, Carlo Salzani destaca: 

 
O estudo leva em conta o conceito de 
governamentalidade, cunhado por Foucault em seus 
cursos no Collège de France de 1977, em particular, 
segurança, território, população [1977-1978] e o 
nascimento da biopolítica [1978-1979] para definir 
“a arte de governo” em um sentido amplo, que não 
é limitado às políticas de estado, mas expandido para 
incluir uma ampla gama de temas e técnicas de 
controle. Como tinha feito no Homo sacer, 
Agamben alarga o âmbito cronológico da genealogia 
foucaultiana e integra o enxerto da teologia política 
de Schmitt: a tese que oferece agora é que a forma 
paradigmática para entender o funcionamento e a 
articulação da máquina governamental é o 
dispositivo da doutrina trinitária processados nos 
primeiros séculos da teologia cristã, sob a forma de 
oikonomia. Para fundamentar esta tese, Agamben – 
como sempre – procede a uma pesquisa genealógica 
eruditíssima que analisa e discute uma quantidade 
impressionante de textos antigos e modernos, 
teológicos, filosóficos, antropológicos e jurídicos.23 

                                                 
22 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 

2011, p. 9. 

23 “Lo Studio prende mosse dal concetto di ‘governamentalità’, coniato 
da Foucault nei suoi corsi al Collège de France a partire dal 1977 (in 
particolare in Sicurezza, territorio, populazione [1977-1978] e Nascita 
della biopolítica [1978-1979] per definire “l´arte del governo” in senso 
lato, ovvero non limitato alle politiche statuali, ma esteso a includere una 
vasta gamma di soggetti e di tecniche di controllo. Come già aveva fatto 
in Homo sacer, Agamben amplia la portata cronológica della genealogia 
foucaultiana e la integra com l´innesto della teologia política di Schmitt: 
la tesi che ora propone è che la forma paradigmatica per comprendere il 
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A partir do diálogo entre Carl Schmitt e Erik 
Peterson24 Agamben desenvolve uma genealogia acerca da 
oikonomia e percebe na patrística uma teologia política que 
possibilita entender a estruturação da modernidade. Porém, 
percebe ainda que um conceito fundamental nestes escritos 
[oikonomia] passou a ser evitado e suprimido tanto por 
Schmitt quanto por Peterson ao citar os referidos 
pensadores patrísticos. A partir da exposição de Carl Schmitt 
em Teologia política 25 , na qual propõe a hipótese de uma 
teologia política para explicar a estruturação da política na 

                                                 
funzionamento e l´articolazione nella macchina governamentale è il 
dispositivo della doutrina trinitária elaborato nei primi secoli della 
teologia Cristiana nella forma di una oikonomia. Per sostanziare questa 
tesi, Agamben procede a una – al solito – eruditissima ricerca genealógica 
che analizza e discute uma quantità impressionante di testi, antichi e 
moderni, teologici, filosofici, giuridici e antropologici [...]”. SALZANI, 
Carlo. Introduzione a Giorgio Agamben. Genova: Il Melangolo, 2013, p. 95-
96. [tradução nossa]. 

24  SCHMITT, Carl. Teologia política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006; PETERSON, Erik. El monoteísmo como 
problema político. Madrid: Trotta, 1999. De acordo com Edgardo Castro, 
“A herança teológica da política ocidental foi objeto de um aceso debate 
no século passado. Carl Schmitt, em Teologia política, havia levantado a 
questão, quando susteve que todos os conceitos decisivos da doutrina 
moderna do Estado são conceitos decisivos da doutrina moderna do 
Estado são conceitos teológicos secularizados [...] Contra Carl Schmitt, 
o teólogo Erich Peterson susteve que o paradigma de uma teologia 
política não é uma criação da teologia cristã, mas da teologia judia. À 
teologia política, Peterson opõe outro paradigma, o de uma teologia 
econômica, elaborado nos tratados teológicos sobre a Trindade. Mais 
precisamente, segundo Peterson, é em Filón de Alexandria que aparece 
pela primeira vez a ideia de uma teologia política, com o conceito de um 
único Deus, uma monarquia divina, que governa os homens e o mundo”. 
CASTRO, Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da 
potência. Trad. Beatriz de Almeida Magalhães. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012, p. 109. 

25  SCHMITT, Carl. Teologia política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. 
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modernidade, Carlo Salzani situa a incursão agambeniana da 
seguinte forma: 

 
O excerto da teologia política schmittiana na 
genealogia foucaultiana implica não só a expansão 
cronológica, comporta não somente a ampliação 
cronológica e temática da pesquisa genealógica, 
segundo a qual o paradigma governamental é 
pesquisado na elaboração da doutrina trinitária, mas 
também uma integração do paradigma teológico-
político, ao qual Agamben aproxima o teológico-
econômico. Se a teologia política schmittiana 
(enunciada de um modo lapidar ao início da terceira 
e homônima parte, Teologia política na tese “Todos os 
conceitos secularizados” Schmitt 1972: 61) baseado 
em um único Deus a transcendência de um poder 
soberano, a teologia econômica concebe ao invés a 
oikonomia como uma ordem imamente: o primeiro 
paradigma funda a filosofia política e a teoria da 
soberania, o segundo a biopolítica e o triunfo da 
economia; o primeiro é propriamente “político”, 
enquanto o segundo é “gestional” e governamental 
(e então “impolítico”). Os dois paradigmas são então 
substancialmente antinômicos, mas como Agamben 
tentará mostrar, funcionalmente conexos.26 

                                                 
26  L'innesto della teologia política schmittiana sulla genealogia 
foucaultiana comporta non solo l´ampliamento cronologico e temático 
della ricerca genealogica, per cui il paradigma governamentale va ora 
cercato nell´elaborazione teologica della dotrina trinitaria, ma anche 
un´integrazione del paradigma teologico-politico, a cui Agamben ne 
accosta uno “teologico-economico”. Se la teologia politica schmittiana 
(enunciata in modo lapidario all´inizio del terzo ed eponimo saggio di 
Teologia politica nella tesi “Tutti i concetti teologici secolarizzati”, Schmitt 
1972: 61) fonda nell´unico Dio la trascendenza del potere sovrano, la 
teologia economica concepisce invece l´oikonomia come un ordine 
immanente: il primo paradigma fonda la filosofia politica e la teoria della 
sovranità, il secondo la biopolítica e il trionfo dell´economia; il primo è 
propriamente “politico”, mentre il secondo è “gestionale” e 
“governamentale” (e quindi “impolitico”). I due paradigmi sono quindi 
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Dessa forma, ao explicitar em que consiste a teologia 
econômica, Agamben busca a origem do conceito teológico 
de oikonomia, no interior dessa vertente teológica, e 
demonstra o seu respectivo desaparecimento e secularização 
na modernidade, bem como seu retorno com o nascimento 
da economia animal e da economia política no século XVIII. 
Nesse sentido, em relação ao termo oikonomia, destaca: 

  
O termo oikonomía de que se serviam tais teólogos é 
o mesmo termo de Aristóteles, que no grego designa 
em primeiro lugar a administração da casa. Mas oikos, 
a casa grega, é um organismo complexo, no qual se 
entrelaçam relações heterogêneas, desde os vínculos 
de parentesco em sentido restrito, até àqueles entre 
patrão-escravo e à gestão de uma empresa agrícola 
muitas vezes de dimensões amplas. O que mantém 
unidas tais relações é um paradigma que poderíamos 
definir “gerencial”: trata-se de uma atividade que não 
está vinculada a um sistema de normas nem constitui 
uma episteme, uma ciência em sentido próprio, mas 
implica decisões e disposições diferentes em cada 
oportunidade para enfrentar problemas 
específicos.27 
 

A partir disso, por conseguinte, Agamben situa e 
problematiza a categoria oikonomia em vista de explicitar a 
forma como as formulações teológicas foram sendo 

                                                 
sostanzialmente antinomici, ma, come Agamben cercherà di mostrare, 
funzionalmente connessi”. SALZANI, Carlo. Introduzione a Giorgio 
Agamben. Genova: Il Melangolo, 2013, p. 96. [tradução nossa]. 

27 AGAMBEN, Da teologia política à teologia econômica - entrevista 
com Giorgio Agamben. Entrevista concedida a Gianluca Sacco, 
publicada em: Rivista online, Scuola superiore dell’economia e delle 
finanze, anno I, n.6/7, Giugno-Luglio 2004. Publicado no Brasil pela 
Revista Interthesis. Trad. Selvino José Assmann. Florianópolis, v. 2, n. 2, 
jul – dez. 2005, p. 4. 
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assumidas internamente no pensamento da teologia cristã 
dos primeiros séculos, e de que modo isso passou a definir e 
delimitar um paradigma de governamentalidade no Ocidente: 

 
Somente se restituirmos ao paradigma econômico 
toda a sua densidade é possível superar as 
contradições exegéticas e as divisões que impediram 
os estudiosos e os teólogos modernos de situá-lo em 
seu verdadeiro contexto problemático. Na base da 
polêmica, que dividiu constantemente os intérpretes 
em dois campos, está como vimos, a pretensa cisão 
entre dois sentidos claramente distintos do termo 
oikonomia: o primeiro, que se refere à articulação da 
única substância divina em três pessoas; e o segundo, 
que diz respeito à dispensação histórica da 
salvação.28  

 
A formulação no âmbito de uma oikonomia teológica 

caracteriza-se: por um lado, oikonomia refere-se ao modo 
como as relações se processam entre as três pessoas da 
Trindade. Processos e procedimentos que seguem o modelo 
oikonômico de governo e, por outro lado, diz respeito à forma 
como Deus governa o mundo através da providência. 
Governa em conformidade com a natureza – diz respeito à 
disposição dos seres, ao próprio ato governar de forma 
oikonômica. 

 
Os dois pretensos significados do termo – o que se 
refere à organização interior da vida divina e o que 
tem a ver com a história da salvação – não só não se 
contradizem, como são correlatos, tornando-se 
plenamente inteligíveis em sua relação funcional.  
Constituem, assim, as duas faces de uma única 
oikonomia divina, na qual ontologia e pragmática, 

                                                 
28 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 65. 
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articulação trinitária e governo do mundo remetem 
um ao outro para a solução de suas aporias. Em todo 
caso, é essencial que a primeira articulação daquilo 
que se tornará depois o dogma trinitário se apresente 
de início não em termos ontológico-metafísicos, mas 
como um dispositivo “econômico” e uma atividade 
de governo, ao mesmo tempo doméstico e 
mundano, da monarquia divina [...].29 
 

Desse modo, a exposição schmittiana que define 
uma teologia política em que os conceitos decisivos da 
moderna doutrina do Estado são conceitos teológicos 
secularizados na perspectiva dos dois paradigmas 
supracitados precisa ser ampliada e corrigida, além dos 
limites do direito público, e adentrar à esfera dos conceitos 
fundamentais da economia e da própria concepção de vida 
reprodutiva das sociedades humanas. Assim, por 
conseguinte, contrapondo-se à tese do pensador alemão, o 
pensador italiano afirma que “[...] a teologia cristã é, desde 
sua origem, econômico-gerencial, e não político-estatal”30. 
Nessa acepção: 

 
Para Agamben a genealogia teológica da economia 
amplia a abrangência da influência teológica para 
além do mero direito público da soberania. A 
genealogia teológica da economia envolve a própria 
noção de vida humana e sua reprodução social. A 
implicação dos modos de governo da vida humana 
na oikonomia teológica retroage a origem da política 
ocidental à noção teológica de economia da salvação 
em que se encontram implicadas a vida divina e a 

                                                 
29 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 66. 

30 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 80. 
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história da humanidade.31 
 

Enfim, poder-se-ia sustentar que a própria história 
precisa ser concebida como disposição das coisas, em uma 
perspectiva gerencial, o que indicaria uma forma específica 
de ordenamento da natureza, uma espécie de disposição dos 
seres na criação. A própria noção de economia política tem 
por matriz a concepção de uma oikonomia teológica, posto que 
trata de formas, métodos e conhecimentos em vista de 
governar a vida humana, como aduz o pensador italiano: “A 
economia política constitui-se, portanto, como 
racionalização social da oikonomia providencial”.32  

Destarte, cabe destacar que: “A oikonomia apresenta-se 
aqui como uma organização funcional, uma atividade de 
gestão que não se vincula senão às regras do funcionamento 
ordenado da casa (ou da empresa em questão)”33. Assim, se 
em Foucault temos a compreensão de biopolítica como 
administração da vida, que emerge na modernidade, em que 
a vida passa a ser gerida, administrada, como objeto central 
acerca do qual se desenrola a cena política, em Agamben, 
como exercício de um poder soberano, insígnia peculiar da 
política no Ocidente, de tal modo que a biopolítica está posta 
desde a origem nas relações de poder, muito antes do século 
XVII, com o advento da modernidade e o que a 
circunscreve.  

Nesse sentido, para Agamben o paradigma de 
governamentalidade do Ocidente tem suas raízes na 

                                                 
31 RUIZ, Castor Mari Martín Bartolomé. Giorgio Agamben, genealogia 
teológica da economia e do governo. Cadernos em formação - 
Agamben. In: Cadernos IHU, ano IX, n. 45, 2013, p. 26. 

32 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 306. 

33AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da 
economia e do governo. Trad.Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 32. 
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compreensão de oikonomia enquanto forma de governo no 
Ocidente, o que evidencia, portanto, algo bem anterior ao 
pastorado cristão, indicado na perspectiva foucaultiana. 
Assim, no interior da teologia dos primeiros séculos situam-
se as raízes do paradigma oikonômico gerencial presente na 
contemporaneidade, uma forma de governo que se firma 
substancialmente sobre o econômico em escala planetária, 
que administra, define, delimita e rege a vida.  
 
Referências   
 
AGAMBEN, Da teologia política à teologia econômica - entrevista 

com Giorgio Agamben. Entrevista concedida a Gianluca Sacco, 
publicada em: Rivista online, Scuola superiore dell'economia e 
delle finanze, anno I, n.6/7, Giugno-Luglio 2004. Publicado no 
Brasil pela Revista Interthesis. Trad. Selvino José Assmann. 
Florianópolis, v. 2, n. 2, jul – dez. 2005. 

 
______. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do 

governo. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
AMATO, Pierandrea. La natura umana e il potere: La nozione de 

biopolítica nell`opera di Michel Foucault. (In) AMATO, 
Pierandrea (a cura di). La biopolitica: il potere sulla vita e la 
costituzione della soggettività. Milano: Eterotopie Mimesis, 
2004. 

 
CASTRO, Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da 

potência. Trad. Beatriz de Almeida Magalhães. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012. 

 
CHIGNOLA, Sandro. Regra, lei e forma-de-vida em Agamben. In: 

Giorgio Agamben: filosofia, ética e política. SALVETTI, Ésio; 
CARBONARI, Paulo, SIVIERO, Iltomar (Orgs.). Passo 
Fundo: IFIBE, 2015. 

 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de 

Almeida Sampaio. 4. ed. São Paulo: Ed. Loyola, 1988. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 61 

 

 

 
______. História da sexualidade I: a vontade de saber. Trad. Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 
Rio de Janeiro: Graal, 1998. 

 
______. Em defesa da sociedade. Trad. Maria Ermantina Galvão. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
______. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Graal, 2004. 
 
______. Segurança, território, população. Curso dado no Collège de France 

(1977-1978). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 

 
GIORGI, Gabriel; RODRÍGUEZ, Fermin. Prólogo. In: GIORGI, 

Gabriel; RODRÍGUEZ, Fermin. (Orgs.) Ensayos sobre biopolítica - 
Excesos de vida. Buenos Aires: Paidós, 2007. 

 
PETERSON, Erik. El monoteísmo como problema político. Madrid: Trotta, 

1999. 
 
RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Os labirintos do poder: o poder (do) 

simbólico e os modos de subjetivação. Porto Alegre: Escritos, 
2004. 

 
______. Giorgio Agamben, genealogia teológica da economia e do 

governo. Cadernos em formação - Agamben. In: Cadernos IHU, 
ano IX, n. 45, 2013, p. 26-29. 

 
SALZANI, Carlo. Introduzione a Giorgio Agamben. Genova: Il Melangolo, 

2013. 
 
SCHMITT, Carl. Teologia política. Trad. Elisete Antoniuk. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. 



 

O CAMINHAR ERRANTE: O 

ESPAÇO URBANO E A 

EXPERIÊNCIA PSICOGEOGRÁFICA 

Guilherme Michelotto Böes1 
 
1. Introdução 
 
 Caminhar, vagar na cidade. Encontrar-se diante um 
espaço global que é característico do processo de 
industrialização das cidades capitalistas entre suas 
visibilidades sociais e espaciais. Esse galopante processo de 
consumo, comunicação e cultura promovido pelo 
capitalismo nos espaços das cidades trouxe uma 
consequentemente ampliação do espaço como condição 
para se estar nas cidades modernas. O indivíduo na cidade é 
o seu encontro, a forma urbana que atinge de fato sobre as 
pessoas e os seus danos alcançam a coletividade de seus 
habitantes. Como transformar a crítica da sociedade 
moderna em ação, a partir de sua cultura, suas imagens sem 
reflexões sobre sociedade e espaço social? Sem o registro do 
flâneur e seus passeios pelas passagens.2 

Essas são as transformações do cotidiano e da 
sociabilidade. Os indivíduos têm suas relações materiais e 
simbólicas. É nesses espaços sociais que constitui uma 
continuidade de poder na vida social, sustentadas por 
práticas cotidianas nos mais íntimos aspectos da atividade 
diária. Se passagens são quaisquer coisas de intermédio entre 
a rua e o seu interior. É o momento em que a presença de 

                                                 
1 Doutorando em Ciências Sociais PUCRS (bolsa FAPERGS/CAPES), 
guilherme.boes@gmail.com. 

2 BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade. Tradução João Barrento. 
1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 63 

 

 

ser flâneur oferecer as questões sobre as consequências das 
mudanças em das identidades modernas. As estruturas e os 
processos centrais de constituição da modernidade tardia, na 
questão que a “crise de identidade” é a própria 
transformação das sociedades no século XX. Esse 
significado está na constituição do sujeito na cultura, e assim, 
o seu momento em que se dispõe a sua identidade no 
processo de globalização das cidades. 

Partimos do entendimento que a globalização das 
cidades por Sassen3, é o local da crescente independência 
territorial. A aglomeração obtida pelo capital a partir de seu 
mercado global em especificar as fronteiras nacionais em 
uma densa estrutura altamente formalizada. Evidentemente 
que a autora está se referindo sobre a competividade entre as 
cidades globais em suas práticas e atores. É a partir dessa 
competividade que as culturas são reformuladas em seus 
espaços como condição de contraste com as forças 
hegemônicas de mercantilização e dos seus aspectos de 
independências. 

Nesse processo de globalização assistimos as 
imagens de uma cidade que ainda remonta do século 18, na 
imigração rural, e do século 19 sobre os habitantes pobres e 
ricos. Esses processos implicam na discussão entre cidade e 
modernidade é em amplo processo de estilo de vida nas 
tendências culturais em relação ao território colonizado, no 
caso brasileiro. A globalização no século XXI, aponta a 
modernidade no encontro em que “[...] não há continuidade, 
e sim, ruptura – uma nítida diferença temporal, espacial, 
cultural.”4 E por isso que a análise das interações que as 
cidades promovem, oferecem uma perspectiva em suas 

                                                 
3 SASSEN, S. Sociologia da globalização. Tradução Ronaldo Cataldo Costa. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 

4 BOLLE, W. Fisiognomia da metrópole moderna: Representação da história em 
Walter Benjamin. 2.ed. São Paulo: Edusp, 2000, p. 28. 
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essenciais “funcionais” políticas sociais que emergem as 
configurações de território. 

Distinguir que na rua, nas manifestações das culturas, 
há uma reflexão das formas sociais, da criatividade, do 
território. Possibilidades da cidade em pesquisa, sob o ponto 
da análise de seus espaços culturais de cidade.  

Nessa introdução, a partir do termo globalização e 
espaços, apresentamos o posicionamento sobre a questão do 
próprio espaço urbano que hoje a sociedade encontra, ou 
desencontra. Busca mostrar que podemos avançar sobre 
outros aspectos analíticos que se encontram na 
interdisciplinaridade de pesquisas. Nos espaços de 
convivência social encontramos diversas análises políticas, 
econômicas, de direitos, de cidadania. O espaço urbano se 
posta em diversos fatos sociais que são indutores de 
problemáticas. 

Portanto, escrever entre teoria e prática própria de 
quem vaga, caminha pela cidade, é um longo processo em 
que tanto autor e leitor vão se decifrando com suas próprias 
práticas nos espaços errantes.  

 
2. O Espaço Errante 
 
 Benjamin observou que no espaço da cidade, entre o 
flâneur e a rua se encontra as passagens, um espaço que 
transforma o ambiente como artístico o local das possíveis 
relações sociais. É pensamento e o desenvolvimento da 
cidade no envolvimento de sua cultura. Essa é a imagem que 
atribui ao cotidiano seu significante aspecto cultural. Estar 
errante é a “percepção da cidade e a do próprio corpo”5 em 
uma fisiognomia do tempo, do corpo e do espaço que 
definem a identidade cultural tanto coletiva ou individual. 

                                                 
5 BOLLE, W. Fisiognomia da metrópole moderna: Representação da história em 
Walter Benjamin. 2.ed. São Paulo: Edusp, 2000, p. 43. 
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 O espaço errante é como essa rua (figura 01), entre 
o transeunte e sua estrutura urbana. O espaço entre o vazio 
preenchido com fragmentos da modernidade social. A 
imagem que reflete sobre o espaço e do espaço o flâneur 
observa a posição que encontra no seu caminhar. Ele 
consome sem poder consumir, pois sua posição é de não 
pertencer ao que se deve ter. 
 

 
Figura 01: arquivo pessoal do autor, abril 2012. 

 
 O espaço em que a arte é o consumo publicitário, um 
vazio onde orientar-se é no resto (e não no rastro) do 
reconhecível: perto da loja tal, próximo ao banco tal. A 
passagem é “um mundo em miniatura, onde o comprador 
pode encontrar tudo o que precisa”. 6  Na ampliação dos 
espaços criados pela arquitetura da cidade, em sua 
urbanização (ou seria reurbanização), desenvolve o seu 
conjunto imaginativo da cidade que define o cotidiano dos 
indivíduos. Essas (novas) formas de organização dessa 
cidade que enfrenta a existência do homem citadino em seu 
corpo cultural. É uma exigência de o homem habitar o 

                                                 
6 BENJAMIN, W. Baudelaire e a modernidade. Tradução João Barrento. 
1.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.  
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mundo com o significado do espaço imposto sobre a ordem 
de consumo de bens, de valores e dos símbolos. 
 O espaço se torna errante7. E nessa necessidade que a 
cidade assume sua imagem além do fetichismo como 
mercadoria, onde o caminhar é manter a conduta padrão de 
uma vida que visa ordem de produção a serviço da felicidade. 
Esse é o imaginário coletivo que Benjamin estabelece entre 
o mercado e a coletividade. Crítico de como em cada espaço 
errante, o percurso se ambienta no território da cultura entre 
as diferenças sociais. A vida, o espaço, se perdeu no 
encontro, desapareceu no tempo, para encontrar-se no poder 
e controle por parte no sujeito. 
 Onde e como podemos nos encontrar nesses 
espaços? Ou como podemos fazer o espaço urbano como 
local de fala, de pertencimento, de interação. 
 A construção da cidade está diretamente ligada com 
as formas de resistência nos espaços públicos. Quando a 
sociedade apontou seu espaço de consumo, seus objetos e 
conteúdos presentes adquirem o concreto do que 
enxergamos como situações de exclusividade. Assim Milton 
Santos (2014) aponta a inseparabilidade dos objetos às ações, 
o surgimento de técnicas e relações os velhos objetos 
mudam de suas funções, essas relações se dão no espaço e 
pelo espaço que se incluem, existem para existirem em suas 
formas culturais. 

 
[...] devemos propor um outro modo de ver a 
realidade, oposto a esse trabalho secular de 
purificação, fundado em dois polos distintos. No 

                                                 
7 “A capacidade de saber ver lugares no vazio e por isso de saber dar os 
nomes a esses lugares é uma faculdade apreendida ao longo dos milênios 
que precedem o nascimento do nomadismo. Com efeito, a 
percepção/construção do espaço nasce com as errâncias conduzidas 
pelo homem na paisagem paleolítica.” CARERI, F. Walkscapes: o caminhar 
como prática estética. Tradução Frederico Bonaldo. 1.ed. São Paulo: Editora 
G. Gili, 2013, p. 44. 
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mundo de hoje, é frequentemente impossível ao 
homem comum distinguir claramente as obras da 
natureza e as obras dos homens e indicar onde 
termina o puramente técnico e onde começa o 
puramente social.8  

 
 Desse espaço errante observamos as diversas 
cidades, elas se interagem sem notarmos. A cultura, tal como 
o flâneur, é disposta em seus espaços. Como observamos na 
fotografia a seguir (figura 02), o velho resistindo e novo se 
impondo. As culturas que se dispõem nesse espaço, tanto a 
do carro, como a da grafia, como a do consumo. 
 

 
Figura 02: arquivo pessoal do autor. Out.2012 

 
 O que faz o espaço das cidades globalizadas hoje? 
 
 O próprio espaço do homem com a qual a cultura se 
confronta. Isso é na formação histórica da sociedade em 
cada ponto existencial de seu invólucro histórico 

                                                 
8 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014, p. 101. 
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determinado. A sua formação econômica e social é 
independente, visto que são históricos e espaciais na 
determinação, no movimento do conjunto para a formação 
social.  
 Essa dominação social propriamente dita está na 
estrutura da localização dos homens, das suas atividades e 
das coisas dispostas em seus espaços. Suas necessidades 
“externas” (modo de produção) e “internas” (estrutura de 
procura). Esses modos de produções é a expressão de luta e 
por uma interação entre o novo que domina, e o velho que 
se esvai. Esses modos de produção que escrevem a história 
no tempo, as formações sociais escrevem-na no espaço.9  
 Esses espaços sociais da modernidade que têm a 
reprodução da totalidade social, que representam a 
modernidade tardia nos modos de produção e de consumo 
desses espaços. Atingem uma gama de pessoas e suas 
representatividades políticas, sociais e econômicas. 
Deslocando não mais para formas de aplicabilidade da 
exclusão representativa, mas em uma exclusão simbólica 
espacial. 
 Assim, o território que vivemos está em seu uso 
como objeto da análise social. É fundamental sua 
compreensão na construção de um mundo atual, em que a 
reconstrução da sociedade não pode ser a sua renúncia. E 
isso a passagem entre o pré-capitalismo ao capitalismo (ou a 
capitalização crescente das atividades) está ligada ao 
processo de urbanização das cidades tardo modernas. Esses 
territórios, para sua compreensão, vão além de compreender 
a globalização e a mundialização. Seu processo só será 
compreendido no momento em que seus objetos e ações 
forem sinônimos de espaço humano, espaço habitado.10 

                                                 
9 SANTOS, M. “Sociedade e espaço: A formação social como teoria e 
como método.” Boletim Paulista de Geografia. 1977, pp. 87-88. 

10 SANTOS, M. “O retorno do território.” In: SANTOS, M.; SOUZA, 
M. A. de.; SILVEIRA, M. L. Território: Globalização e fragmentação.São 
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 A cultura, espaço e cidade estão conectados nesses 
processos de visibilidade social. A sua base histórica se 
fragmenta no processo de globalização e os fenômenos 
culturais urbanos se tornam errantes. Se no século XX 
encontramos a barbárie da modernidade o século XXI não 
o é diferente, conforme seguimos o pensamento de Milton 
Santos: 

Século XX, crivado de novas territorialidades e que 
possibilita a exorcização de velhos mitos, como a 
cidade e o reaparecimento de velhos estigmas: a 
amplificação de antigas globalizações disseminadas 
sem a interveniência da técnica, globalizações 
perversas e eternas, como a fome e a guerra, 
transformando-as, especialmente com a técnica, em 
banalidades ou espetáculo da informação.11  

 
 Essas antigas formas estanques de viver na sociedade 
apresenta a cidade na visibilidade de seus espaços errantes, 
com a sua cultura urbana. Como espaços de possibilidades 
que a convergem em suas formas de pertencer nos espaços 
contemporâneos. São conjuntos nas quais o homem realiza 
sua vida e produz o espaço para si mesmo.12  
 Grupos urbanos13 consideram o conjunto de seus 

                                                 
Paulo: Hucitec, 1998, p. 16. 

11 SANTOS, M. “O retorno do território.” In: SANTOS, M.; SOUZA, 
M. A. de.; SILVEIRA, M. L. Território: Globalização e fragmentação.São 
Paulo: Hucitec, 1998, p. 24. 

12 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014. 

13 Evita-se generalizar ao nos referirmos “grupos urbanos”. Na pesquisa 
de doutorado em andamento estamos realizando uma etnografia com os 
skatistas nos espaços das cidades. A partir dessa pesquisa temos a 
experiência em andar pelos espaços das cidades vivenciando encontros 
com diversos grupos urbanos. Ver: BÖES, G.M. “Além das ruas: 
imaginação e espaços da cidade pelo skate.” Gestão e Desenvolvimento, 
Novo Hamburgo, ano XIII, n. 1, p. 45-55, 1° sem. 2016.   
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sistemas e ações, da interação à abertura do espaço público 
como essencial resultado desse espaço coletivo. E na cidade, 
entre a multiplicidade e diversidade das situações, os 
processos culturais e coletivos se inventam e negociam. Os 
objetos que situam a vida cotidiana, o signo que simboliza 
sua redefinição de pertencer a determinado espaço. Os 
objetos geográficos que o urbanismo implicitamente oferece 
obediência à lei, à normalização do comportamento como 
modelo cívico. A cultura se inventa nessas dimensões dos 
objetos. O espaço do homem é o “[...]reconhecimento dos 
objetos na paisagem, e no espaço, somos alertados para as 
relações que existem entre os lugares.”14 
 O espaço constitui a sociedade e seu processo de 
realização cultural nos espaços das cidades. A transição, 
construção dessas suas funções, do objeto, da paisagem, é 
sociedade enquanto espaço. O espaço errante na cidade 
também é a sua correspondência de onde a cultura se inventa. 
A crônica de que a paisagem é a inclusão de funcionamento 
global da sociedade, onde suas formas se “realizam, no 
espaço, as funções sociais”.15  
 Naturalmente, culturas se ocupando ao tempo nessas 
recordações da história da cidade moderna, incorporam o 
comércio de sua paisagem para além de seu conteúdo formal 
e normativo. Valoriza a própria sociedade na presença 
humana qualificada como sua sociedade atual. 
 As identidades coletivas e individuais se encontram 
em conflitos nos espaços públicos e partem dessa 
humanidade perturbada para um mundo onde ações formais 
constituem esses dilemas, a profunda oposição entre 
inclusão e exclusão. O Estado faz desse uso “legitimo” a 
imposição de sua autoridade que se torna pública para agir 

                                                 
14 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014, p. 71. 

15 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014, p. 107. 
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“sobre a totalidade das pessoas, das empresas, das 
instituições e do território.”16 
 A urbanização, principalmente nos países em 
desenvolvimento é caracterizada por questões de políticas de 
planejamento urbano que é uma interligação do seu território 
entre o Estado e grandes empresas capitalistas. Esse viés 
economicista predomina na formação e modernização das 
sociedades. Mas atualmente esses processos de globalização 
também sofre com o desenvolvimento das relações sociais e 
culturais urbanas, de forma brutal interferem no cotidiano 
das cidades e da vida em sociedade. 
 A degradação realizada pela totalização do território 
espacial incorpora no sujeito a sua degradação do ambiente 
cultural. Suas relações são moldadas nas politicas públicas 
para atos normativos com claras intenções de forjar as 
interações culturais. Ações sociais se tornam menos 
espontâneas, subordinando regras e comportamentos à ação 
cotidiana das sociedades. Uma profunda tendência de 
uniformização do território globalizado, essas ordens 
também são políticas. Estamos diante da cidade e o “espaço, 
por seu conteúdo técnico, é regulador, mas um regulador 
regulado, já que as normas administrativas (além das normas 
internas às empresas) é que, em última análise, determinam 
os comportamentos.”17 Reproduzindo a totalidade social nas 
determinadas necessidades econômicas, sociais e políticas.  
 O espaço errante é a possibilidade de o flâneur se 
encontrar como sujeito, com sua cultura, com suas 
diversidades. E por isso que o errante se conduz com seu 
andar, com o caminhar, e como veremos a seguir, com 
meu/seu andar em zonzo. 
 

                                                 
16 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014, p. 112. 

17 SANTOS, M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. 
São Paulo: Edusp, 2014, p. 230. 
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3. O Andar em Zonzo  
 
 A caminhada entre esses espaços das cidades, 
momentos em que podemos “andar à toa”, perder-se em 
zonzo. Explorar, compreender, modificar o espaço. Ao redor 
desse espaço descobrimos culturas, construímos, criamos 
passagens. 
 

 
Figura 03: arquivo pessoal do autor. Porto Alegre jun.2016 

 

 Uma máscara na Rua dos Andradas em Porto Alegre. 
Máscaras que revelam a prática do caminhar e tencionam o 
possível de modificar a experiência do urbano. Revelando o 
zonzo. O andar e estar além dos caminhos habituais, perder-
se entre esquinas e curvas para que o sujeito transforme-se 
além da dominação do corpo. 
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 Deixemos de lado a análise histórica de cada ponto 
desse caminhar, análises sobre história da cidade, do bairro. 
Há necessidade de análise quantitativa e qualitativa da cidade, 
do espaço e da sua cultura. Mas também o espaço ao nosso 
redor. Ao redor de nossos zonzos, encontramos 
possibilidades construtivas de nossos caos18 ao ordenamento 
do espaço. O requalificar, o intervir deve partir de nosso 
olhar à situação caótica do espaço urbano, da cidade 
moderna. Essa transformação do estar no espaço. O além, o 
desencontro que em nossas rotinas apresentam a cidade como 
momentos de ir. 

 
Além dos sistemas de assentamentos, dos traçados, 
das ruas e das casas, existe uma enorme quantidade 
de espaços vazios que compõem o pano de fundo 
sobre o qual a cidade se autodefine. São diferentes 
dos espaços vazios tradicionalmente entendidos 
como espaços públicos – praças, bulevares, jardins, 
parques – e formam uma enorme porção de 
território não construído, utilizada e vivida de modos 
infinitos e que às vezes resulta absolutamente 
impenetrável.19 

 

 Esse atravessar além dos caminhos conhecidos é ser 
um flâneur que não percorre, não guia por zonas preenchidas. 
Mas entre os vazios a se preencherem, entre o legal e ilegal. 
Colocar a máscara, atuar com e sem essa máscara no espaço 
urbano é tencionar suas margens continuamente. Não 
devemos nos esconder na vigilância desses espaços vazios e 
controláveis. 
 São desses espaços vazios que preenchemos a 
representação do Outro, coisas em seus espaços vivos de 

                                                 
18 Referimos causalidade entre os fenômenos e suas eventualidades. O 
efeito do encontro como do desencontro. 

19  CARERI, F. Walkscapes: o caminhar como prática estética. Tradução 
Frederico Bonaldo. 1.ed. São Paulo: Editora G. Gili, 2013, p.157. 
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significados e estruturas próprias a que devemos 
compreender o escutar, o observar, experienciar. 
 A cidade ideal está ali. No seu espaço. Em suas 
margens zonzos. Não necessariamente diante de sua 
representação social – periferia-subúrbio – mas na 
representação das diversas identidades. E nessa forma de 
experienciar o espaço é que situacionistas, através da 
psicogeografia, apontam o corpo humano, sua identidade, 
como instrumento de investigação desses espaços das 
cidades. 
 O espaço não pode ser projetado como construção 
de um modelo ideal de cidade, é somente através - e - pela 
psique humana que teremos a capacidade de se aventurar 
entre os territórios, o espaço e no tempo. É somente no 
desenvolvimento e construção de comportamentos errantes 
que se exporão novos espaços de construção e momentos 
culturais. 
 Nesse momento em que vivenciamos uma cidade 
que não é nem caótica, muito menos em desordem, fica cada 
vez mais evidente que precisamos andar em zonzo por seus 
espaços. Produzimos momentos estáticos, quando 
necessitamos cada vez mais de momentos dispersos em que 
podemos inventar e irradiar o espaço urbano, o espaço que 
vivenciamos. E como Constant publicou em 1959, estamos 
construindo cemitérios de concreto armado, “em que grande 
parte da população está condenada a morrer de tédio”. 
 
4. Conclusão 
 
 Os espaços das cidades modernas podem estar 
diante dos objetos perdidos20. Uma ligação com o Outro, mas 
que não está no hábito. O zonzo é se orientar além da 

                                                 
20 BENJAMIN, W. “Perdidos e achados.” Tradução João Barrento. Rua 
de mão única: Infância berlinense: 1900. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 
40. 
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paisagem que desaparece, é “entrarmos” nesse espaço como 
constante exploração errante. Onde “não há nada de especial 
em não nos orientarmos numa cidade. Mas perdermo-nos 
numa cidade, como nos perdemos numa floresta é coisas que 
precisa de se aprender.”21 
 Devemos, tanto com crítica à sociedade, como crítica 
aos espaços de globalização apresentar o andar em zonzo e 
o espaço errante como alternativa à cultura que domina. 
Como Guy Debord escreveu em 1957: “Mudar nossa 
maneira de ver as ruas é mais importante que mudar nossa 
maneira de ver uma pintura. Nossas possibilidades de ação 
serão reexaminadas em cada desordem futura, venha de 
onde vier”. 
 A cidade moderna se mostra na construção desses 
espaços de existência e de imagem sobre as formas de 
conhecimento e identidade cultural e pessoal. Representa o 
conhecimento sobre cada espírito da concepção da história 
moderna. O espaço moderno na cidade é a própria expansão 
da modernidade em produzir múltiplas modernidades de 
configurações culturais em transformações. E nesses 
caminhar errante compreenderemos o espaço em fluxo, 
móvel e de desterritorialidade. Portanto a cidade moderna é 
a imaginação entre o local e sua relação com o global. 
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VILÉM FLUSSER E A TRADUÇÃO: 

RELATIVIDADE ONTOLÓGICA 

Jair Inácio Tauchen1 
 

Traduzir: mudar de um código para outro, portanto, 
 saltar de um universo a outro.2 

 
O propósito do texto é apresentar o processo de 

tradução na filosofia de Vilém Flusser, um dos poucos 
filósofos que escreveu suas obras traduzindo e retraduzindo 
a si mesmo, do alemão para o português, do português para 
o inglês, do inglês para o francês, até escrever para a língua 
em que a obra seria publicada. No seu caso, a tradução, além 
de ser uma ferramenta no ato de escrever, mostrava-se como 
uma arte, ou seja, uma forma particular de pensar e escrever. 
Antes de adentrar especificamente nas questões relacionadas 
ao processo de tradução é necessário apontar e apresentar a 
ligação existente entre tais questões como o problema da 
migração no pensamento do filósofo tcheco-brasileiro. O 
imigrante é alguém que abandona uma determinada situação 
para integrar-se a outra, que é impactado pelo ambiente, ao 
mesmo tempo em que o ambiente recebe o seu impacto. 

Ao ler as obras de Vilém Flusser é importante 
ponderar a sua condição de exilado, ou seja, a sua experiência 
de judeu expulso de sua terra, forçado a viver um corte 
radical com a sua origem. Como outros pensadores exilados 
e sobreviventes da perseguição nazista, desenvolveu estudos 
que o caracterizaram como importante filósofo, 
comunicólogo e teórico da mídia do século XX. É válido 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia PUCRS, bolsista CAPES/DAAD PROBAL. 

2  Definição de traduzir no glossário para uma futura filosofia da 
fotografia. FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma 
futura filosofia da fotografia. São Paulo: Annablume, 2011, p. 14.  
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ressaltar que ele escreveu e publicou muito no Brasil, no 
entanto, teve que se exilar mais uma vez na Europa, para ser 
lido e ouvido também aqui. Neste sentido, é importante 
expor alguns aspectos da sua teoria da judeidade e dos 
conceitos de Heimatlosigkeit (apatricidade) e de Bodenlosigkeit 
(falta de fundamento). Esses conceitos devem ser 
compreendidos dentro do panorama intelectual da segunda 
metade do século XX. 

 A sua Bodenlosigkeit (falta de chão, e de fundamento) 
permitiu que ele fosse nômade entre as diversas línguas e 
linguagens em virtude de um pensamento livre e flutuante. 
Um pensamento que se inventa e reinventa a si mesmo, 
sempre levantando âncoras para revelar novos caminhos. 
Outro ponto de interesse é apresentar o processo 
comunicativo de um pensador que foi além da língua mãe, 
deixando-se fluir no rio da linguagem. Não é inoportuno 
lembrar que a palavra correspondente alemã para o termo 
“rio” é “flus”, motivo pelo qual Flusser se apropria do termo 
para comunicar e se engajar na cultura e na sociedade 
brasileiras. 

A dificuldade de Flusser se inserir no contexto 
brasileiro era diagnosticada por ele como falta de 
fundamento. O problema não era no sentido de orientação 
no mundo, mas de poder se engajar nele novamente e 
encontrar uma maneira de resolver a questão do 
engajamento e de sua contradição. O engajamento se revela 
na reflexão das ilusões provocadas pelo ambiente brasileiro 
e ao mesmo tempo na simpatia transmitida por esse 
ambiente. Sente uma sensação de responsabilidade diante da 
miséria e dos problemas sociais e culturais que 
caracterizavam o Brasil. Tinha consciência que tal 
conjuntura advinha de uma sociedade hierarquizada e 
ordenada por níveis de cultura e economia, e que São Paulo 
representava um degrau mais baixo em tal hierarquia. Para 
se integrar na cultura brasileira é necessário colocar raízes na 
realidade não-histórica, ou seja, manter-se afastado da 
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história, da cultura e da realidade europeia. Aceitar como 
desafio a imensidão da terra brasileira, cuja população se 
aglomerava ao longo da costa e se despovoava no seu 
interior. O desafio era se encontrar a si próprio dentro da 
vastidão dessa terra.  

O fato de se sentir brasileiro se deve ao 
engajamento da cultura, facilitada e observada nitidamente 
na forma da língua brasileira. A língua é a vivência 
fundamental da cultura. A nova língua é meio de 
comunicação com o novo ambiente. Para o filósofo, o 
imigrante no Brasil aprende português para se comunicar 
com os brasileiros e, assim passa a ser dominado pelo 
português, estruturando seus pensamentos e sua realidade. 
Para ele, o engajamento na cultura brasileira passava pelo 
engajamento da língua portuguesa, o que significa que a 
língua era absorvida não apenas para contatos com os 
brasileiros, mas como instrumento de articulação, como 
matéria-prima para ser vivenciada. O objetivo era penetrar 
na essência da língua portuguesa e permitir a modificação da 
realidade. Conforme Flusser, “a gente procurava ser 
dominada pelo português a fim de dominá-lo, e engajar-se 
nele a fim de utilizá-lo no engajamento em prol da sociedade 
brasileira. A síntese de tal dialética, a meta do engajamento, 
era tornar-se escritor brasileiro”3. 

Decidido a fazer da língua um dos temas de sua 
reflexão, Flusser iniciou investigações para escrever seu 
primeiro livro Língua e Realidade, publicado no Brasil em 1963. 
Foi escrito em português por um filósofo tcheco que 
usualmente escrevia em alemão. A partir da redação do livro, 
ele incorpora o português como uma terceira língua materna. 
Esboça no texto uma espécie de simbiose entre duas grandes 
correntes filosóficas de seu tempo: i) a fenomenologia, em 
especial o pensamento de Heidegger; e, ii) a filosofia da 

                                                 
3 FLUSSER, Vilém, Bodenlos: uma autobiografia filosófica. São Paulo: 
Annablume, 2007, p. 91. 
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linguagem de Wittgenstein. Defende que a língua é, cria, 
forma e propaga a realidade. E ainda, que universo, 
conhecimento, verdade e realidade se constituem como 
aspectos linguísticos, e tudo aquilo que é percebido por meio 
dos sentidos, ou seja, a “realidade” é dado bruto, que se 
torna real no contexto da língua, única criadora da realidade4. 
No entanto, como as línguas são diferentes na sua estrutura, 
as realidades criadas por elas também diferem. O esforço de 
Flusser é apresentar a língua, com toda a sua riqueza, como 
instrumento herdado dos pais e cujo aperfeiçoamento conta 
com a colaboração de muitas gerações desde a origem da 
humanidade. Ela representa a sabedoria da raça humana, 
uma obra de arte, porém, imperfeita. 

A ligação entre a língua e o pensamento é tão forte 
que é desnecessário querer distinguir-se entre ambos. É 
impreciso afirmar que o pensar existe sem a língua, porque 
no fundo, pensar não passa de um falar baixo. Igualmente 
estranho é se existe um falar desacompanhado de 
pensamento. A forma de falar manifesta a maneira de pensar, 
e toda a modificação da língua provoca a mudança do 
pensamento. “A estrutura da língua corresponde à estrutura 
do mundo vital de tal maneira que é possível dizer-se que a 
língua lança sua estrutura sobre o ambiente e o transforma 
assim em mundo da vida”5. Por isso, quem fala várias línguas, 
vive em vários mundos e, quando o mundo se modifica, se 
altera a língua. 

No seu livro autobiográfico Bodenlos, Flusser 
elabora uma reflexão sobre a sua origem judaica e o período 
de exílio de mais de 30 anos (1940 – 1972) em São Paulo. 
Finaliza o livro dizendo: “sou apátrida, porque em mim 
encontram-se armazenadas várias pátrias. (...) Sou 

                                                 
4 FLUSSER, Vilem. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
12. 

5 FLUSSER, Vilém. Fenomenologia do brasileiro. Rio de Janeiro: Eduerj, 
1998, p.158. 
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domiciliado em no mínimo quatro idiomas e me vejo 
desafiado e obrigado a traduzir e retraduzir tudo o que tenho 
a escrever”6. O texto, de um modo geral, apresenta uma 
reflexão teórica entre a diferença do gesto de habitar e o de 
possuir uma pátria. Desde a sua origem, o homem sempre 
habitou algum lugar, sem necessariamente fixar moradia - 
recentemente é que se tornou anexado a uma pátria. Agora, 
pode-se mudar de pátria, ou até mesmo não a ter, mas é 
sempre preciso morar, não importa onde. Para Flusser: 

 
Estrangeiro (e estranho) é quem afirma seu próprio 
ser no mundo que o cerca. Assim, dá sentido ao 
mundo, e de certa maneira o domina. Mas o domina 
tragicamente: não se integra. O cedro é estrangeiro 
no meu parque. Eu sou estrangeiro na França. O 
homem é estrangeiro no mundo.7 
 

A sua condição de imigrante, em Londres, no Brasil 
e na França, fez com que pensasse, neste período, o código 
do imigrante no mundo. Flusser entende o imigrante, não 
apenas no aspecto intelectual, como a sua própria rotina de 
migrar de seminário em seminário, mas abrange todo 
refugiado, o flagelado, o operário estrangeiro, que não pode 
ser confundido como marginal, nem tratado como refugo da 
sociedade. Percebe que o imigrante é a marca da vanguarda 
por considerar que a migração desenvolve uma situação 
criativa, que leva em consideração a crise de quem parte e a 
nova conjuntura que se inaugura. O fato de elogiar o 
imigrante, o nômade e o viajante, está intimamente ligado ao 
elogio da tradução, que era consciente e fazia questão de 
afirmar: “sinto-me obrigado por, pelo menos, quatro línguas, 
e isto se reflete no meu trabalho: traduzo e retraduzo 

                                                 
6 FLUSSER, Vilém, Bodenlos: uma autobiografia filosófica. São Paulo: 
Annablume, 2007, p. 294. 

7 FLUSSER, Vilém. Fenomenologia do brasileiro. Rio de Janeiro: Eduerj, 
1998, p. 21. 
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constantemente”. Para ele, a tradução não é apenas um 
trabalho, mas a própria condição existencial que aproxima o 
estatuto da tradução, da definição ontológica da morte. “A 
morte implica uma situação de fronteira: pode ser alcançada, 
mas não ultrapassada”8. Esta situação ontológica do limite 
da morte pode ser ultrapassada, aprendida ou compreendida 
através do processo da tradução. Pelo fato de traduzir a si 
mesmo, a continuidade do “eu” é subitamente interrompida 
e essa decomposição do “eu” é interpretada como uma 
forma simbólica da morte. 

 
Quando traduzo do português para o inglês, 
interrompo violentamente o fluxo do intelecto, já 
que corto o fio das regras que governam a língua 
portuguesa. A violência deste processo é 
admiravelmente espelhada nos vocábulos alemães e 
tchecos que significam “traduzir”.Ubersetzen = 
“saltar para a outra margem” e prêkládat = 
“recompor uma pilha de tábuas que ruiu”. Repito 
portanto a pergunta: o que sou no curso da tradução? 
Sou algo que salta, sem pensamento, de um Eu para 
um Outro. Sou um amontoado caótico de detritos 
de um Eu em vias de recompor-se em um Eu novo. 
Propriamente dito, já não sou e não sou ainda. Estou 
aniquilando-me para transfigurar-me. Estamos em 
face de uma miniatura da imagem da morte. 
Entretanto, essa miniatura tem a vantagem de nada 
ter de místico, de insuperável e de incompatível. Na 
tradução, aparentemente, existência supera o nada9. 
 

O significado do termo alemão para traduzir 
remete a um salto para a outra margem, para aquilo que não 
se conhece e nem se sabe. No termo tcheco, a tradução dá a 

                                                 
8  BERNARDO, Gustavo, prefácio do livro: FLUSSER, Vilém. 
Fenomenologia do brasileiro. Rio de Janeiro: Eduerj, 1998, p. 13. 

9 O Estado de São Paulo, 26 de maio de 1962. Também em: FLUSSER, 
Vilém. Fenomenologia do brasileiro. Rio de Janeiro: Eduerj, 1998, p. 13. 
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entender uma reconstrução de sentido, daquilo que foi 
desmoronado. Neste sentido, observa-se que a tarefa de 
traduzir é um trabalho para Sísifo, personagem mítico que 
carrega a pedra montanha acima, que retorna ao ponto de 
origem, e que volta a carrega-la10. De forma alguma o original 
pode se realizar plenamente no texto traduzido. A tradução 
assume contornos de traição do original, porque não 
consegue dar conta do que é traduzível e, também, porque 
deforma o original na tentativa de realiza-lo.  

Como já foi dito anteriormente, Flusser foi um dos 
poucos filósofos que escreveu suas obras, mais de trinta 
livros, além de centenas de artigos em revistas e jornais em 
várias línguas, traduzindo e retraduzindo a si mesmo, do 
alemão para o português, do português para o inglês, do 
inglês para o francês, até escrever para a língua em que a obra 
seria publicada. Em Flusser, a tradução, além de ser uma 
ferramenta no ato de escrever, mostrava-se como uma arte, 
uma forma particular e pensar e escrever. “Cada novo 
esforço de escrever é uma tentativa de traduzir o que já havia 
escrito, mas em novo contexto e novo nível de significado”11. 
Numa carta direcionada à pintora Mira Schendel, Flusser 
justificava o porquê traduzia a si mesmo. Normalmente, 
afirmava ele em carta, escrevia primeiro em alemão, “que é a 
língua que mais pulsa no meu centro”. Posteriormente 
traduzia para o português, “que é a língua que mais articula 

                                                 
10  Sobre a impossibilidade da tradução, ou pela dificuldade que se 
apresenta, Gustavo Bernardo no Prefácio do livro Fenomenologia do 
brasileiro de Flusser, comenta: “(...) Mas Paulo Rónai (o húngaro que 
fundou a Associação Brasileira de Tradutores, a Abrates) lembrava, 
também, que o objetivo de toda arte é algo impossível: ‘o poeta exprime 
o inexprimível, o pintor reproduz o irreproduzível, o estatuário fixa o 
infixável. Não é surpreendente, pois, que o tradutor se empenhe em 
traduzir o intraduzível’”.  FLUSSER, Vilém. Fenomenologia do brasileiro. 
Rio de Janeiro: Eduerj, 1998, p. 14. 

11 BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilém 
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008, p. 61. 
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a realidade social na qual me tenho engajado”. Depois 
traduzia para o inglês, “que é a língua que mais articula a 
nossa situação histórica e que dispõe de maior riqueza de 
repertório e forma”. Por último, traduzia para a língua em 
que o texto fosse publicado – “por exemplo, retraduzo para 
o alemão, ou tento traduzir para o francês, ou reescrevo em 
inglês”. A intenção era “penetrar as estruturas de várias 
línguas até um núcleo muito geral e despersonalizado para 
poder, com tal núcleo pobre, articular a minha realidade”. 
Não costumava escrever em tcheco porque considerava a 
língua materna adocicada e de pouca expressividade, embora 
comentasse sem modéstia alguma: “eu falo tcheco em várias 
línguas"12. A tradução pode ser identificada em toda obra de 
Flusser, percebida através do gesto de escrever e reescrever. 
Todo empenho em escrever é um esforço em traduzir o que 
já havia escrito, com um novo contexto e novo significado. 
Neste sentido, a tradução assume contornos de crítica, 
porque no ato de escrever e reescrever seus próprios textos, 
o faz para conferir sua verdade e coerência, uma forma de 
criticar o seu próprio pensamento. É um processo evolutivo 
que acumula pontos de vista diferentes e, ao mesmo tempo, 
aberto, nutrido pela sua própria impossibilidade.  

Na produção de sua obra, Flusser desenvolveu um 
estilo próprio de escrever que ampliava e aperfeiçoava o 
texto enquanto trabalhava nele. Em vez de produzir novas 
versões de um texto na mesma língua, metodologicamente 
traduzia para outra língua, corrigindo-o e modificando-o. 
Isto pode ser percebido no início de sua carreira de escritor, 
nos anos 50 e 60, quando escreveu a maior parte de suas 
obras em português e alemão. Apenas depois de se transferir 
para a Europa, em 1972, acrescentou o inglês e o francês. 
Rainer Guldin13, destaca alguns exemplos que ilustram este 

                                                 
12 FLUSSER, Vilem. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
10. 

13 BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilém 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 85 

 

 

método de escrever. 
O livro A história do diabo, primeiro livro escrito e 

publicado em 1965, como ainda não estava seguro das suas 
habilidades com a língua portuguesa, foi publicado primeiro 
em alemão. As duas versões divergem bastante uma da outra, 
inclusive a versão portuguesa segue uma forma mais livre 
tendo uma conotação irônica. 

Uma coleção de ensaios, relacionada ao cotidiano, 
chamada As coisas que me cercam, foi escrita por volta de 1970 
em alemão, inglês e português e, apresenta três versões 
diferentes de conteúdo. 

A fábula filosófica Vampyroteuthis infernalis, que trata 
da filosofia do Octopus gigante que vive nas profundezas do 
Pacífico, nas Filipinas, foi publicada em alemão no ano de 
1987. No arquivo Flusser, existem duas versões alemãs e 
duas versões em português, com uma série de pequenos 
textos em inglês. 

Segundo Rainer Guldin, o que mais surpreende 
nesta prática de escrita é quando se analisa o primeiro 
capítulo de Pós-história, “O chão que pisamos”, escrito no 
início dos anos 80. “Existe em nada menos do que doze 
versões diferentes – duas em inglês, cinco em português, 
quatro em alemão e uma em francês – que podem ser 
organizadas em duas linhas textuais coerentes”14. A primeira 
linha consiste em quatro textos em quatro línguas diferentes; 
a segunda, de um texto em inglês, quatro em português e três 
em alemão. O texto aborda a questão de Auschwitz, 
identificado por ele como um “fato incomparável, inaudito, 
jamais visto, ocorreu recentemente e esvazio o chão que 
pisamos”15. A interrogação que fica é: “como era possível 

                                                 
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008, p. 73-76. 

14  BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilém 
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008, p. 74. 

15 FLUSSER, Vilém. Pós-história: vinte instantâneos e um modo de usar. 
São Paulo: Annablume, 2011, p. 20. 
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Auschwitz? Como viver depois disto? ”. Flusser deslocou 
alguns parágrafos deste enfoque principal para a temática da 
noção de “aparato” e suas consequências. 

Esta grande quantidade de versões deste texto pode 
ser explicado pela importância que o tema Auschwitz 
representa na sua vida. O acontecimento violento e 
traumático da invasão nazista foi responsável pelo 
extermínio da sua família, forçou a sua imigração e, a partir 
daí, o seu exílio. Outrossim, provocou o vazio existencial da 
Bodenlosigkeit, sua condição de “sem chão, sem fundamento”, 
que deu origem ao seu processo filosófico, leia-se, o ponto 
de partida para uma teoria que aborda a situação pós-
histórica. 

O método de auto-tradução de Flusser deve ser 
entendido como um processo de avaliação crítica que 
procura analisar e aprofundar os diversos sentidos do texto, 
permitindo que numa nova versão seja acrescentado novos 
aspectos até que o último texto, já incorporado todas as 
mudanças do ato da tradução, seja retraduzido para a língua 
da primeira versão e, então, finalmente, lado a lado, 
comparados. “A auto-tradução é um balé auto-crítico, uma 
cobra mordendo sua própria cauda, uma espiral fechando-se 
em si mesma. Se a solução alcança uma condição mais ou 
menos satisfatória, o texto é publicado – do contrário, a 
dança começa de novo”16. Para Flusser, nenhum texto é o 
texto final, é algo provisório, que está sempre em 
transformação, um processo aberto e contínuo. Nesta 
mesma linha de consideração, Guldin comenta: “Flusser já 
praticava uma forma de tradução que formulava uma 
estrutura teórica geral baseada na transformação e não na 
equivalência – algo que, nos nossos dias, tornou-se de senso 
comum”17. 

                                                 
16 BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilém 
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008, p. 73-76. 

17 BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilém 
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No primeiro capítulo de Língua e realidade, Flusser 
define a língua como articuladora da realidade e de imediato 
levanta o tema da tradução, questionando “Se cada língua 
constitui um cosmos diferente, como é possível a tradução? ” 
Para o autor18, a língua é um sistema completo, mas não 
fechado, porque existe a possibilidade de ligação entre as 
línguas, ou seja, “cada língua inclui em seu mundo todas as 
demais línguas pelo método da tradução”, a probabilidade de 
passar de uma língua à outra e a existência de indivíduos 
poliglotas. Um conjunto de situação que possibilita a 
tradução. No entanto, faz um alerta dizendo que essas 
possibilidades não devem levar à ressurreição do “monstro 
da coisa em si”, ou daquilo que é chamado de 
“essencialismo”. A tradução não permite dizer “a mesma 
coisa” em duas línguas diferentes. “Existe um conjunto 
chamado língua portuguesa e outro chamado língua inglesa. 
Ambos consistem de palavras hierarquicamente organizadas 
e são governados por regras de combinações de palavras”19. 

Quando a hierarquia e as regras que formam as 
palavras a serem traduzidas são parecidas, como por 
exemplo, a palavra vou, em português, e I go, em inglês, a 
tradução é possível, “aproximadamente legítima”, realizável 
mediante o parentesco entre as línguas. Para Flusser, este 
parentesco é ontológico, e não etimológico, cujo exemplo é 
o parentesco ontológico existente entre o grego clássico e o 
alemão moderno, inexplicável etimologicamente 20 . No 
entanto, quando a distância ontológica entre as línguas 
aumenta, a tradução torna-se, “a rigor, impossível”. Por 

                                                 
Flusser: uma introdução. São Paulo: Annablume, 2008, p. 78. 

18 FLUSSER, Vilem. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
56. 

19 FLUSSER, Vilem. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
57. 

20 MARTINS, Cláudia Santana. Vilém Flusser: a tradução na sociedade pós-
histórica. São Paulo: Humanitas: FAPESP, 2011, p. 105. 
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exemplo, a mesma palavra vou, traduzida para o tcheco, as 
dificuldades aumentam muito em função das diversas 
alternativas que se oferecem: Jdu, chodím, chodívám. Dentro do 
sistema tcheco, cada palavra tem um significado diferente o 
que torna a tradução duvidosa: vou agora = jdu, costumo ir = 
chodím, vou raras vezes = chodívám21. Fica perfeitamente claro 
que a realidade tcheca e a portuguesa são demasiadamente 
diferentes para permitir uma tradução aceitável. Para 
endossar o que foi dito, o pensamento de Flusser: 

 
A possibilidade da tradução é uma das poucas 
possibilidades, talvez a única praticável, de o 
intelecto superar os horizontes da língua. Durante 
esse processo, ele se aniquila provisoriamente. 
Evapora-se ao deixar o território da língua original, 
para condensar-se de novo ao alcançar a língua da 
tradução. Cada língua tem uma personalidade 
própria, proporcionando ao intelecto um clima 
específico de realidade. A tradução é, portanto, a 
rigor, impossível. Ela é possível aproximadamente, 
graças às semelhanças existentes entre as línguas, 
semelhanças ontológicas. A possibilidade de 
tradução diminui com a diminuição das 
semelhanças22. 
 

Diante do exposto, fica evidente a importância da 
tradução no contexto das obras e na filosofia de Vilém 
Flusser. Todas as línguas, que juntas formam um sistema 
relativamente aberto, permitem uma aproximação da 
realidade contida na língua materna, e a comparação entre 
elas. Foi possível identificar, também, uma ligação entre a 
filosofia e a tradução, através do pensamento revelado pelo 

                                                 
21 FLUSSER, Vilem. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
57. 

22 FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. São Paulo: Annablume, 2004, p. 
61. 
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filósofo, pensamento este que é o resultado da língua em que 
está sendo formulado. Os pensamentos filosóficos são, 
portanto, frases de uma dada língua que podem ser 
compreendidos dentro da realidade implícita do conjunto 
dessa língua. Através da tradução, a língua provoca um novo 
significado do pensamento, da mesma forma que Flusser 
entende que “há tantas filosofias quantas línguas que contêm 
pensamentos filosóficos”23. O papel da filosofia consiste, 
através do processo da tradução, participar de forma 
consciente das diversas realidades, a fim de permitir a 
legítima conversação entre as diversas filosofias. 
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DERRIDA ENTRE ROSENZWEIG E 

HEIDEGGER, UMA CRÍTICA DE 

NADA 

Jerônimo Milone1 
 

Derrida, em seu livro, Foi et Savoir, imputa a 
Heidegger um gênero específico de tentação. Para Derrida, 
há uma tentação hegeliana e outra heideggeriana. Ambos os 
autores, sabemos, índices do que é o debate da finitude 
dentro da obra de Derrida. De que forma essa tentação e 
essa, digamos denúncia, articula-se numa crítica de Derrida 
a Heidegger, e de que modo essa mesma tentação age no 
corpus derridiano, é o que pretendo esclarecer aqui. 
Tomemos a seguinte passagem de Foi et savoir, Derrida 
afirma: “L’autre tentation (peut-être y a-t-il encore de bonnes 
raisons pour garder ce mot) serait de type ‘heideggerien’”.2 

O que é a tentação, cuja palavra temos ainda boas 
razões para manter acerca de Heidegger? De que forma a 
tentativa da finitude, a finitude tentada, transmuta-se numa 
tentação que na obra de Heidegger constitui um tipo 
específico de tentar? Acerca da tentação, Derrida esclarece 
mais adiante o seu conteúdo: 

 
Savoir est la tentation mais en un sens un peu plus 
singulier qu’on ne le croit en se référant 
habituellement (habituellement, du moins) au Malin 
ou à quelque péché originel. La tentation de savoir, 
la tentation du savoir, c’est croire savoir non 

                                                 
1  Jerônimo Milone é mestre e bacharel em filosofia pela PUCRS. 
Atualmente é doutorando do departamento de filosofia da ENS-Ulm, 
bolsista CAPES. Contato: jeronimomilone@gmail.com. 

2 DERRIDA, Jacques. Foi et savoir. France : Seuil, 1996, p. 26. 
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seulement ce qu’on sait (ce qui ne serait pas trop 
grave), mais ce qu’est le savoir, et qu’il s’est affranchi, 
structurellement, du croire ou de la foi.3 

 
Que é, portanto, o saber, que Heidegger crê saber, 

com que ele crê saber que o pensar é algo perfeitamente 
heterogêneo a crer? Para Heidegger, diz Derrida, “la 
philosophie était dans son principe même ‘athée’”.4  

De que modo, e por que razão, Derrida pode 
contrapor tal isonomia entre pensamento e fé, lá onde 
Heidegger, diz Derrida, representa uma tentação? 

Tal debate complexo implica uma figura bastante 
deslocada. Trata-se de Franz Rosenzweig. É provável que 
Derrida não tenha lido sua obra principal, A estrela da 
redenção. Tivesse feito, é lícito supor que haveria uma 
abordagem mais enfática do autor na obra derridiana. Fora a 
conferência, Les Yeux de la langue, onde Derrida aborda uma 
carta de Rosenzweig a Scholem, são raras as passagens onde 
Derrida cita o autor da estrela. Sempre de modo breve.5  

No entanto, apesar disso, é bastante clara a influência 
que tal pensamento tem na obra de Derrida, sobretudo se 
consideramos a repercussão de Rosenzweig na obra de 
Levinas que, por sua vez, influencia Blanchot e Derrida. 
Sendo Derrida, também, profundamente influenciado por 
Blanchot. 

Derrida, em linhas gerais, está de acordo com uma 
das teses fundamentais de Ser e Tempo, na qual Heidegger 
pode afirmar a anterioridade, a preeminência jurídico-
ontológica, da analítica existenciária, sobre todas as demais 
formas de discurso. Assim, portanto, é que a questão do Ser, 
a possibilidade mais própria, constitui uma pressuposição 

                                                 
3 DERRIDA, Jacques. Foi et savoir. France : Seuil, 1996, p. 49. Derrida 
sublinha. 

4 DERRIDA, Jacques. Foi et savoir. France : Seuil, 1996, p. 90. 

5 Veja-se também Le monolinguisme de l’autre e Adieu à Emmanuel Levinas.  
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anterior e necessária para toda forma de asserção 
subsequente. O conceito da morte, para a biologia, para dizê-
lo breve. Tal encadeamento linear e primeiríssimo, no centro 
do qual está a possibilidade mais própria, que diz respeito à 
morte e a seu conceito, é, para Heidegger, o entendimento 
do entendimento. O que ele define sob a verdade do ser. 

Derrida, maiormente, como demonstrado em 
Apories, está largamente de acordo acerca dessa estrutura do 
requerimento e da implicação de um discurso acerca da 
anterioridade. Não obstante, e aí está toda a questão com que 
a desconstrução permanece exorbitante à perspectiva 
heideggeriana, o que, justamente, torna-o mais próximo de 
Levinas e Rosenzweig, aquilo que seria o conteúdo dessa 
anterioridade, o Ser, o conceito pleno da morte, permanece, 
para Derrida, algo absolutamente inabordável através de 
uma especulação da analítica existenciária, ou de uma 
resolução do Dasein. Do que, para Heidegger, significa uma 
resolução. 

A contundência de tal tese heideggeriana, para 
determo-nos nisso, a tese que solicita o fundamento como 
uma totalidade abarcante de toda subsequente especulação 
ou realidade empírica, é notável, por exemplo, acerca do 
conceito de História, dentro de Ser e Tempo. Sabe-se, afinal, 
que a diferença ôntico-ontológica, e sua concomitante 
afirmação da antecedência do ontológico, é paralela a 
afirmação do empírico-histórico, e da necessidade quase 
fusional que uma história tem de um conceito de ser para, 
digamos, legiferar sobre o empírico. Para Heidegger, por 
exemplo, o conceito de Ser é tão essencialmente 
fundamental, que a matemática, bem como toda 
cientificidade, estão subordinadas a um entendimento 
anterior do Ser. É isso, por exemplo, o que significa a 
possibilidade mais própria. 

Sendo efetivamente real que dois mais dois são 
quatro, e sendo aceito que isso é uma possibilidade absoluta 
da equivalência matemática, a admissão do fundamento 
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ontológico heideggeriano requer que, a essa possibilidade 
absoluta, subjaza uma outra possibilidade absoluta, que é 
mais própria e mais autêntica, sem a qual a subsequente 
certeza científico-matemática não seria possível. Tal certeza, 
dita como o entendimento prévio, a pré-compreensão do 
Ser, é a certeza da morte. Essa certeza, é qualitativamente 
mais absoluta do que qualquer outra certeza absoluta 
fundada no plano ôntico. Não porque mais certa ou mais 
possível do que dois mais dois sendo quatro, mas porque é 
ontologicamente o fundamento que condiciona e permite 
toda certeza, mesmo que absoluta, no plano inferior do 
ôntico. A matemática ou a ciência. 

É desse mesmo modo que a História encontra-se 
vinculada à questão do Ser, em Ser e Tempo, e não é por 
outro motivo que Heidegger faz a seguinte asserção, de 
extrema contundência e diretora do propósito de seu livro: 

 
As pressuposições ontológicas do conhecimento 
histórico ultrapassam em seu princípio a ideia do 
rigor das ciências mais exatas. A matemática não é 
mais rigorosa do que o conhecimento-histórico, mas 
somente mais restrita quanto ao âmbito dos 
fundamentos existenciários para ela relevantes.6 

 
A última asserção, significa, basicamente, que a 

matemática está submetida enquanto certeza, às 
pressuposições ontológicas do conhecimento histórico, que 
tem para si a questão do Ser. A certeza da morte, que, em 
linhas gerais, é a mais autêntica das certezas, porque é 
qualitativamente superior. Esse discurso, que requer uma 
anterioridade jurídica, ontológica e de fundamento, trata-se, 
afinal de um discurso acerca do que é autoridade. A 

                                                 
6 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Edição bilíngue. Tradução Fausto 
Castilho. São Paulo:  Vozes, 2012, §32, p. 153; 435. (Indicaremos, 
sempre desse modo: parágrafo, página do manuscrito original, página da 
tradução utilizada). 
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alteridade, no entanto, é o que permeia o pensamento 
derridiano e cinde o núcleo dessa autoridade, bem como de 
todo conviccionismo a respeito da morte na sua forma de 
ser instrumental-fundamental. 

Tal discussão, que tem já em Rosenzweig 
importantes colocações, concentra-se, basicamente, no 
modo com que o nada vem à ideia filosófica, como forma de 
contrastação dialética essencial para a definição do Ser. É, 
assim, centrado neste nada, que a discussão entre Heidegger 
e Derrida se desenvolve. Seja como e o que for o Ser, na 
dimensão da sua disseminação ôntica e corrupta, como a 
prefiguração de uma queda, sabe-se, tem-se a certeza 
primeva, fundamental, fundante, inabalável, de que o Nada 
permanece nada, sem divisões possíveis. O Nada permanece, 
seja o que for, e mesmo que seja, ele permanece absoluto. E 
toda a discussão de que falo, é uma discussão acerca do 
absolutismo. E do que pode o poder de uma autoridade. 

Sem poder, isto é, sem autoridade para tanto, exceder 
o tempo que me cabe, eu deixo de lado a abordagem 
necessária da obra Ser e Tempo, e da não menos profícua e 
exigente, Estrela da Redenção. 

Da estrela, cabe que saibamos que, como é dito pelo 
Professor Ricardo Timm de Souza, a ideia diretiva do livro, 
o que há no âmago do seu propósito, é um frêmito, um 
rangido, nesta certeza rápida, sistemática, inegável, do nada. 
Na introdução que Timm escreve a Rosenzweig: 

 
Este ‘nada’ está já contaminado de Ser, trai a si 
mesmo em sua própria promulgação. Talvez fosse 
cômodo, para alguma filosofia, remeter o 
inapreensível por ela a esta categoria que, quando 
mais fosse preenchida, mais vazia restaria: nada; mas 
a experiência irredutível da própria morte tira do 
pensador a possibilidade de se subsumir nesta 
categoria vazia, exatamente porque esta categoria 
não é vazia, mas é – Algo. Não Algo meramente 
concebível intelectualmente, mas algo que o 
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pensamento ainda não esgotou: sinal de realidade, 
pertinência ao fundamento do real na medida em 
que não é, meramente, irreal.7  

 
Contra toda ligeireza ou superfluidade acerca disso. 

Não é àquele que dúvida acerca da existência do nada, mas, 
precisamente a Heidegger, e de um modo cheio de 
escândalos que Derrida diz não ser escândalo algum, é 
precisamente ao Dasein que Derrida imputa uma 
pressuposição da imortalidade. Dito com toda rapidez 
possível, a imortalidade está ali, precisamente ali, onde, o que 
quer que seja, é tido por absoluto. Ou seja, o nada e a 
nulidade do Dasein, como função constitutiva dessa 
precedência ontológica em relação a todo falatório, 
amplamente tudo ao que lhe for subsequente. Tudo, isto é, 
a totalidade. Tudo é só determinável a partir do Nada. 

A finitude, para Derrida, diferentemente de 
Heidegger, não é afirmável através de uma convicção e 
daquilo que um suposto desinteresse em ser mortal pudesse 
avalizar no discurso filosófico. Para Derrida, a finitude, 
afirmada, é imediatamente negada. Um pouco, mas não 
tanto, no sentido em que Freud exclui a possibilidade de o 
inconsciente admitir a própria morte. Não tanto, mas um 
pouco sim. 

É aí, finalmente, que se encontra a crítica que 
Derrida faz a Heidegger acerca de uma forma de tentação, a 
tentação da metafísica que, precisamente, Heidegger 
pretende destruir. Naquilo que sabemos ser a destruktion. 

Esta tentação, em outra palavras, trata-se de sua 
pretensa e isenta isonomia entre fé e saber. Para Derrida, o 
discurso engendrado pelo Dasein heideggeriano não pode se 
passar de uma convicção indemonstrável. Tanto é, que a 
demonstrabilidade é um grande tema de Ser e Tempo, ele 

                                                 
7 SOUZA, R. TIMM. Existência em decisão. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
p. 103.  
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refere justamente a dejeção e a incompreensão do Ser. 
Heidegger exige que o Ser se passe de toda demonstração, 
detalhe que é necessário apenas para o ôntico, como uma 
certeza matemática. O Ser, porque ontológico, exime-se de 
toda demonstração. 

É nesse ponto que, finalmente, apresento algumas 
menções de Derrida a esse respeito. Ele diz, por exemplo, 
em Apories, afirmando sua concordância com uma 
determinada estrutura apresenta por Heidegger, com a 
devida ressalva, ressalvada: 

 
Cet ordre des ordres appartient à la grande tradition 
ontologico-juridico-transcendentale et je la crois, 
c’est du moins l’hypothèse qui m’oriente ici, 
irrécusable, indémontable, invulnérable – sauf peut-
être dans ce cas, celui de ce qu’on appelle la mort, 
qui est plus d’un cas, et dont l’unicité l’exclut du 
systéme de possibilités, et de l’ordre, justemente, 
qu’elle conditionne peut-être à son tour. J’entends 
par là une tout autre ‘logique’ de l’ordre […] ce que 
j’appellerais l’aporie.8 

 
É, precisamente, ao declarar que a unicidade da 

morte implica a sua exclusão do sistema das possibilidades, 
que Derrida indica que a resolução cabal, no entendimento 
da absolutidade do nada, implica a imortalidade do Dasein, 
pois o ter por absoluto é o que exclui o acontecimento da 
morte da esfera do possível. Isso quer dizer, a admissão e 
assunção da absolutidade coincide com a denegação e, por 
tanto, obstrui a pretensão heideggeriana acerca da finitude, o 
que vem a ser definido, por Derrida, como dito, por tentação 
heideggeriana.  

Acerca da indissociabilidade, não obstante sua 
asseverada irreconciabilidade, entre fé e saber, embora não 
se dirija especificamente a Heidegger, mas onde podemos ler 

                                                 
8 DERRIDA, Jacques. Apories. Paris: Galilée, 1996, p 86-87. 
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a mesma desconfiança de Rosenzweig acerca do Nada 
maiúsculo, Derrida diz: "On n’a pas besoin de croire, on 
croit, on n’a pas besoin de faire pour cela un effort parce 
qu’il n’y a pas de doute possible”9 

Para Derrida, a inexistência da possibilidade da 
dúvida, significa, dito brevemente, a assunção da 
transcendentalidade e todos os subterfúgios implicados, o 
que constitui, justamente, a denegação da finitude. Aquilo, 
precisamente, que Heidegger chama de certeza total ao falar 
da morte. 

Em "Poétique et politique du témoignage", Derrida 
questiona: 

 
Au sujet du pouvoir-être-soi-même authentique du 
Dasein [...] Heidegger n’a cessé d’exclure ou en tout 
cas de dissocier l’ordre de la foi ou de la croyance de 
celui de la pensée ou de la philosophie [...] Heidegger 
déclare: ‘La croyance n’a aucune place dans l’acte de 
penser’ [e, finalmente, Derrida questiona] Et est-ce 
que l’autorité de quelque ‘croire’, ‘faire croire’, 
‘demander de croire’ ne s’insinue pas toujours 
nécessairement dans l’invocation d’une pensée de la 
vérité de l’être?10 

 
Tal questão, em Foi et Savoir, é respondida do 

seguinte modo: “le point de départ de Sein und Zeit a son lieu 
dans une situation qui ne peut pas être radicalement 
étrangère à ce qu’on appelle la foi”.11 

Assim, exposto em linhas gerais, o debate acerca 
dessa questão, que, eis a questão, seria talvez juridicamente 

                                                 
9 DERRIDA, Jacques. Surtout pas de journalistes. Paris : Galilée, 2016, p. 
28.  

10  DERRIDA, Jacques. Poétique et politique du témoignage IN: L’Herne 
Derrida. Paris : L’Herne, 2004, p. 96. 

11  DERRIDA, Jacques. Poétique et politique du témoignage IN: L’Herne 
Derrida. Paris : L’Herne, 2004, p. 96. 
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anterior à questão heideggeriana, tal debate, sobre tal 
questão, antes da questão do Ser, teria a ver com a questão 
acerca do Nada. Aquilo que toda filosofia, mesmo a 
heideggeriana, já teria assumido por descontado, como 
sendo, precisamente, dado unívoco, absoluto e irrecusável 
de todo ato cognitivo. Algo acerca do qual não precisamos, 
nunca, duvidar. Algo do que, eis a ironia, podemos estar 
perfeitamente crédulos. O Nada, afinal, talvez anunciando 
um zero dos alfabetos numéricos, o nada seria aquilo com 
que, enfim, nós podemos contar – precisamente com o seu 
valor nulo, ou a suposição dessa nulidade. A desconstrução 
derridiana, aquilo que Derrida chama de a desconstrução da 
morte, é, precisamente, a desconfiança, inclusive, dessa 
credulidade. Em que? A credulidade em nada. A credulidade 
no nada. E a credulidade do súbito entendimento suposto 
que há quando alguém diz: morte. Afinal, é o que Derrida 
obsta e insta à filosofia: o que se está dizendo quando se diz 
isso? A que morte, afinal, Heidegger refere, ao pretender 
tratá-la como dado universal de cada ser individual? 
Claramente, é o que indica a leitura de Ser e Tempo, a 
sensação de universalidade que, aí, podemos supor nesse 
termo, trata-se de um efeito de retórica.  

É essa, portanto, sua indireta convergência com 
Rosenzweig, a saber, quem diz morte, diz algo. Ao dizer 
morte, não se diz o Nada da ideia. Quando se diz esse Nada 
da ideia, diz-se alguma coisa. Como Derrida afirma acima, 
supor a unicidade desse nada, seu vazio absoluto, é, 
precisamente, excluí-lo do possível e, portanto, denegar a 
morte, aí mesmo quando supomos tê-la nas mãos. Na 
instrumentalidade que significar esse manusear do 
pensamento.  

Por conclusão, e para sintetizar os enunciados, eu 
pretendo ter afirmado três coisas, que me parecem 
imprescindíveis acerca de Derrida. A primeira, é que Derrida 
não pode ser confundido com Heidegger, como se entre 
desconstrução e destruktion não houvesse um excesso deveras 
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contundente. Segundo, a ideia do Nada, tal qual exposta por 
Rosenzweig, como condição do pensamento ontológico da 
filosofia, não deve permanecer assumida com a pressa 
costumeira do pensamento ontológico, instrumental, ou 
uma suposta filosofia da linguagem. Terceiro, e neste ponto 
estamos um pouco mais próximos de Heidegger, é preciso 
considerar, com muita atenção, aquilo que uma afirmação 
supõe, na medida em que engendra uma anterioridade, uma 
fundamentalidade que acaba por ser aceita sem dúvidas, aí 
onde constitui, sub-repticiamente sua autoridade sobre 
aquilo que está em questão. 

Para retomar, como ponto derradeiro, a questão da 
tentação heideggeriana, convém ter em mente a seguinte 
menção de Derrida acerca de uma desconstrução da morte, 
apontada por ele em seu Séminaire La peine de mort. É aí, 
precisamente, onde vemos o excesso, exposto implicitamente, da 
desconstrução para com o projeto heideggeriano. Se, junto a 
isto, tomamos a citação de Apories, acima, torna-se vã a 
pretensão de assimilar ambos os autores. Na medida mesma 
em que Derrida não resigna-se à redução da morte ao 
conceito pleno, que é pretendido por Ser e tempo. 

“Cesse de prendre au sérieux l’angoisse devant la 
mort – au singulier [...] Voilà ce que me dirait peut-être mon 
ange. Qui est aussi ma tentation”.12  
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SONHO E DESPERTAR: SOBRE O 

PROJETO DE UMA FILOSOFIA 

MATERIALISTA DA HISTÓRIA EM 

WALTER BENJAMIN 

Manuela Sampaio de Mattos* 
 

 
Não foi Marx quem ensinou que a burguesia como classe 
nunca poderia atingir uma consciência perfeitamente clara de 
si mesma? E, caso isso seja verdade, não seria legítimo 
complementar a sua tese com a ideia do coletivo onírico (que é 
o coletivo burguês)?1 

  
 A constatação de que Walter Benjamin é um autor 
conhecido pela sua preocupação extrema e inconfundível 
com os restos da história diz respeito não a uma evidência 
meramente abstrata e conceitual, mas ao contato 
inevitavelmente concreto que proporcionam os seus escritos 
– seus comentários de uma realidade – com o que fora 
desprezado, esfarrapado, restolhado na e pela história. E este 
não é um dado notável em apenas uma parte de seus escritos, 
mas no decorrer de sua obra vista como um grande conjunto 
e como um testamento histórico. Entretanto, 
especificamente na elaboração do singular e ousado Passagen-
Werk, Benjamin dá início ao projeto de uma filosofia 
materialista da história2, o qual deveria ser construído de 
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1 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 946. 

2 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
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modo a conquistar para uma época a concretude extrema3 
através do método da montagem literária: “não tenho nada 
a dizer. Somente a mostrar. Não me apropriarei de 
formulações espirituosas, não surrupiarei coisas valiosas. 
Porém, os farrapos, os resíduos: estes não quero descrever e 
sim exibir4”. Neste contexto, Benjamin ocupou-se com os 
resquícios anacrônicos das passagens de Paris, tomando-os 
como “ur-fenômenos” da modernidade, pois eles 
carregavam em si o material necessário para uma 
interpretação recente da história5, a partir do despertar da 
mitologia latente que se revela nas imagens de sonho 
produzidas neste contexto histórico.  
 As primeiras menções de Benjamin sobre o projeto 
das Passagens indicam que este seria um projeto de 
continuação de “Rua de mão única” (Einbahnstrasse), e a 
intenção inicial era buscar um tipo específico de concreção 
nas formas aforísticas deste livro. É a partir de elementos 
mundanos que Benjamin propõe, tanto em Rua de mão única 
quando nas Passagens uma ponte entre experiência cotidiana 
e questões acadêmicas tradicionais 6 . Desse modo, já no 
conjunto dos 405 primeiros fragmentos intitulado por 
Benjamin como “Passagens parisienses”, os quais vieram a 
compor o primeiro esboço do que seria o projeto das 

                                                 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 25. 

3 BENJAMIN, Walter. [Carta] 15 mar. 1929. Berlin [para] Scholem, -. In: 
Gesammelte Schriften. v. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 1090-

1091. Tradução livre. 

4 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 943.  

5 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 25. 

6 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 25. 
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Passagens, a paisagem de uma passagem aparece como um 
lugar peculiar, onde imagens de sonhos se revelam, pois as 
coisas aparentemente mais contraditórias estão reunidas de 
modo a sugerir que entre elas há uma afinidade indefinida e 
um parentesco primevo. Nas passagens, “mundo orgânico e 
inorgânico, necessidade vulgar e luxo atrevido aliam-se da 
maneira mais contraditória, as mercadorias ficam expostas e 
se sucedem tão inescrupulosamente como imagens dos 
sonhos mais confusos. Paisagem primeva do consumo7”.  
 A passagem é a mais importante arquitetura do século 
XIX para Benjamin, ao passo que ele também considera a 
arquitetura como o testemunho mais importante da 
mitologia latente 8 . Utilizando a descrição das passagens 
parisienses constante em um guia ilustrado de Paris, 
Benjamin as apresenta como:  
 

[...] uma recente invenção do luxo industrial, são 
galerias cobertas de vidro e com paredes revestidas 
de mármore, que atravessam quarteirões inteiros, 
cujos proprietários se uniram para esse tipo de 
especulação. Em ambos os lados dessas galerias, que 
recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais 
elegantes, de modo que tal passagem é uma cidade, 
um mundo em miniatura9. 

  
 Essa concisa descrição sobre como eram as passagens 
parisienses é, nas palavras de Benjamin, a citação adequada 
para a apresentação delas, “não só porque a partir dela 
desenvolvem-se as divagações acerca do flâneur e do tempo, 
mas também porque o que se tem a dizer sobre a construção 

                                                 
7 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 903.  

8 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.  p. 910. 

9 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 40. 
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das passagens do ponto de vista econômico e arquitetônico 
poderia encontrar aqui o seu lugar10”. Ela nos dá elementos 
precisos do cenário particular no qual Benjamin mergulhou 
durante os treze anos de desenvolvimento do seu projeto 
filosófico interrompido e inacabado (1927-1940), local onde 
o seu pensamento aponta constantemente o caráter 
relacional da realidade. A intenção de Benjamin no projeto 
das Passagens, como ele mesmo escrevera a Gerschom 
Scholem, era testar o quão concreto se pode ser em 
contextos histórico-filosóficos11. Mesmo ciente de que não 
mergulhava em águas tranquilas e de que, com isso, estaria 
correndo um risco de fracasso e, ainda, partindo da ideia de 
que toda a Paris, a capital do século XIX, de algum modo 
convergia para si mesma, ele seguiu ampliando o seu 
perímetro e aprofundando as suas bases, tanto espacial como 
temporalmente, para trazer o seu projeto à luz do dia. Ao 
levar o materialismo histórico tão a sério, coletando materiais 
irremediavelmente desprezados como restos, a consequência 
decorrente seria que os fenômenos históricos literalmente 
chegassem a falar12. 
 A convicção de que “toda a arquitetura coletiva do 
século XIX constitui a moradia do coletivo que sonha13” 
muito provavelmente direcionou as escolhas certeiras de 
Benjamin para construir o enredo altamente perceptivo do 
trabalho das Passagens. Assim como ocorre nos sonhos, em 

                                                 
10 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 78. 

11 BENJAMIN, Walter. [Carta] 23. abr. 1928. Berlin [para] Scholem, -. 
In: Gesammelte Schriften. V.2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 
1085-1086. Tradução livre. 

12 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 27. 

13 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 923.  



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

 

 

que tudo se desenrola diante de nossos olhos fechados, em 
que tudo vem de encontro a nós, as diferentes fisionomias 
das passagens parisienses apresentam-se nesse projeto, e, 
para compreendê-las profundamente, “nós as imergimos na 
camada onírica mais profunda, falamos delas como se 
tivessem vindo de encontro a nós14”, de modo semelhante a 
como as coisas vêm de encontro ao colecionador – aquele 
que vê “as suas coisas como dissolvidas num fluxo perpétuo, 
como o real no sonho15”. As passagens parisienses, esse 
mundo em miniatura, são, ao mesmo tempo, moradas de 
sonho e templo do capital mercantil; nelas se revelam 
imagens de desejo do sonho coletivo. A maior parte dessas 
construções surgiu no período de quinze anos após o ano de 
1822. Benjamin aponta duas condições para o aparecimento 
desse tipo específico de arquitetura: a primeira diz respeito 
ao contexto favorável ao comércio têxtil, em que os magasins 
de nouveautés, primeiros grandes estocadores de mercadorias 
e precursores das lojas de departamentos, começaram a 
aparecer; e a segunda remonta aos primórdios das 
construções em ferro, pois o Império privilegiou esta técnica 
para renovar a arquitetura “no espírito da Grécia antiga16”.  
 Como lembra Susan Buck-Morss17, o ponto nodal da 
estima de Benjamin pelas passagens, ou arcadas, como 
também são conhecidas, diz respeito justamente ao fato de 
no século XIX elas terem sido “a morada dos primeiros 
mundos de sonho de consumo” e de, no século XX, terem 

                                                 
14 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 919. 

15 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 919. 

16 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 40. 

17 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 66-67. 
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aparecido como “cemitérios mercadológicos” e com isso 
terem encetado, circunscrito, encerrado a recusa de um 
passado já descartado. Elas são centrais para Benjamin 
porque constituíam réplicas materiais precisas de uma 
chamada consciência interna (ou inconsciente do sonho 
coletivo), pois ali poderiam ser encontrados os “erros” da 
consciência burguesa – fetichismo da mercadoria, 
coisificação, o mundo como interioridade – e os seus sonhos 
utópicos – moda, prostituição, jogo. As galerias, outro 
sinônimo para as passagens, tinham se tornado um ícone das 
metrópoles modernas e, por esse motivo, foram imitadas em 
todo o mundo. E elas certamente podiam ser encontradas 
em cada uma das cidades que foram “pontos cardeais” da 
bússola intelectual de Benjamin: Berlim, Paris, Moscou e 
Nápoles18. 
 A força que trabalha nas passagens – monumentos de 
um não-mais-ser – é a dialética: “a dialética as revolve, as 
revoluciona, revira para baixo o que está por cima, faz delas 
o que nunca foram19”. A imagem que nos resta delas revela 
uma tensão entre opostos: ela carrega o momento em que as 
passagens eram castelos de fadas, enquanto nelas ardiam as 
lâmpadas a gás e a óleo, assim como o momento em que o 
brilho interior de suas estruturas se apagou com o acender 
das luzes elétricas e restou oculto em seus nomes. Buck-
Morss menciona que Benjamin inclusive tinha a intenção, no 
estágio precoce do projeto, de intitular o trabalho das 
Passagens como Uma cena de conto de fadas dialética: Benjamin 
queria contar a história da Bela Adormecida novamente. 
Desse modo, “o Passagen-Werk se torna um recontar 
marxiano da história da Bela Adormecida, a qual se 

                                                 
18 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 66-67. 

19 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 909. 
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preocupava com o ‘despertar’[...] do sonho coletivo da 
fantasmagoria mercadológica20”.  
 O despertar diz respeito ao fato de existir, para 
Benjamin, um saber ainda não consciente do passado, que 
poderá ser conhecido na estrutura do despertar, ao passo que 
a experiência dialética do despertar é totalmente singular: 
trata-se de uma “experiência compulsória, drástica, que 
desmente toda ‘progressividade’ do devir e comprova toda 
aparente ‘evolução’ como reviravolta dialética eminente e 
cuidadosamente composta”. Assim, evidencia-se em seu 
pensamento o método dialético novo de escrever a história, 
o qual “apresenta-se como a arte de experienciar o presente 
como o mundo da vigília ao qual se refere o sonho que 
chamamos de o ocorrido. Elaborar o ocorrido na recordação 
do sonho! – Quer dizer: recordação e despertar estão 
intimamente relacionados 21 ”. No fragmento seguinte ao 
recém-citado, Benjamin afirma que a realidade moderna 
tornou-se um mundo de sonho: 
 

O século XIX, um espaço de tempo [Zeitraum] (um 
sonho de tempo [Zeit-traum]) no qual a consciência 
individual se mantém cada vez mais na reflexão, 
enquanto a consciência coletiva mergulha em um 
sonho cada vez mais profundo. Ora, assim como 
aquele que dorme – e que nisto se assemelha a um 
louco – dá início à viagem macrocósmica através de 
seu corpo, e assim como os ruídos e sensações de 
suas próprias entranhas, como a pressão arterial, os 
movimentos peristálticos, os batimentos cardíacos e 
as sensações musculares – que no homem sadio e 
desperto se confundem no murmúrio geral do corpo 

                                                 
20 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 60 e 325. 

21 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.  p. 434. 
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saudável – produzem, graças à inaudita acuidade de 
sua sensibilidade interna, imagens delirantes ou 
oníricas que traduzem e explicam tais sensações, 
assim também ocorre com o coletivo que sonha e 
que, nas passagens, mergulha em seu próprio interior. 
É a ele que devemos seguir, para interpretar o século 
XIX, na moda e no reclame, na arquitetura e na 
política, como a consequência de suas visões 
oníricas22. 

 
 Nesse sentido, o surrealismo certamente exerceu 
grande influência e fascínio sobre Benjamin, o que é 
facilmente verificável tanto no seu texto de 1929, “O 
surrealismo. O último instantâneo da inteligência européia”, 
como no trabalho das Passagens e nas cartas trocadas com os 
seus interlocutores. No texto dedicado ao surrealismo, 
Benjamin ressalta que os autores desse movimento 
compreenderam melhor do que ninguém a relação entre os 
objetos antiquados e a revolução. Para esses “videntes e 
intérpretes”, as energias revolucionárias transparecem “nas 
primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas 
primeiras fotografias, nos objetos que começam a extinguir-
se, nos pianos de cauda, nas roupas de mais de cinco anos, 
nos locais mundanos, quando a moda começa a abandoná-
los23”. Tiedemann considera que no trabalho das Passagens 
Benjamin glorificou o surrealismo, de modo a igualmente se 
empenhar em lidar com esta camada de materiais tocada 
pelos surrealistas, essa substância depositária do passado 
recente: assim como o flâneur Aragon em seu trajeto restava 
atraído “por uma vague de rêves a regiões desconhecidas e 

                                                 
22 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 434. 

23  BENJAMIN, Walter. O surrealismo. O último instantâneo da 
inteligência européia. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. 7 ed. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São 
Paulo: Brasiliense, 1994.  (Obras Escolhidas; v. 1). p. 25. 
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nunca antes vistas do real, também Benjamin queria 
mergulhar em áreas até então ignoradas e desprezadas da 
história e resgatar aquilo que jamais alguém vira antes dele24”. 
Conforme bem lembra Timm de Souza, no tempo de 
surgimento do surrealismo “vicejam criaturas sem fôlego, estilo 
Odradek kafkiano, aquela criatura sem memória nem futuro, 
destroços mal-ajambrados, ‘coisinhas’, semi-vidas 
ambulantes, sem pulmões, aparições dispensáveis, massa 
indiferenciada, abortos semoventes, vida mortiça, até 
mesmo vida morta 25”. Nesse sentido, “viviam-se tempos 
doentes, que não aconteciam, mas giravam em torno a si 
mesmos e faziam de sua desorientação e desespero a sua 
retórica tresloucada e violenta. Assim, tudo o que o 
surrealismo pretende nada mais é do que – vida26”. Vida a 
“perder de fôlego”, como única alternativa a não-vida de 
uma “Totalidade heterofágica” já em processo de 
desagregação e de anulação do outro enquanto o outro. O 
delírio desta Totalidade “é obliterar a compreensão de seu 
próprio processo de extinção infinitamente dolorosa, porque 
infinitamente violenta: tornada autofágica. Autodevoração 
de que a loucura sã do sonho (o surrealismo) foge com botas 
de sete léguas, pois sabe o perigo mortal que significa27”. 
 Benjamin explica, em outra parte da anteriormente 
citada carta a Scholem, de 1929, que o trabalho do 

                                                 
24 TIEDEMANN, Rolf. Introdução à edição alemã (1982). In: Passagens. 
Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2007. p. 17. 

25  SOUZA, Ricardo Timm de. Surrealismo e espírito do tempo. In: 
GUINSBURG, J. - LEIRNER, S. (Orgs.), O surrealismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. p. 13. 

26  SOUZA, Ricardo Timm de. Surrealismo e espírito do tempo. In: 
GUINSBURG, J. - LEIRNER, S. (Orgs.), O surrealismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. p. 13. 

27  SOUZA, Ricardo Timm de. Surrealismo e espírito do tempo. In: 
GUINSBURG, J. - LEIRNER, S. (Orgs.), O surrealismo. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. p. 13. 
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surrealismo é um para-vento para o trabalho das Passagens28. 
Isso quer dizer que, mais do que uma técnica estética, 
Benjamin considerava que a visão surrealista era uma 
posição filosófica, de modo semelhante ao que considerava 
a respeito dos alegoristas do Trauerspiel29. De acordo com 
Tiedemann, se, de um lado a concepção do concreto 
representa um dos polos da armadura teórica de Benjamin, 
de outro, a teoria surrealista do sonho representou o polo 
oposto: ele queria seguir um procedimento de apresentação 
da história semelhante aos preceitos dos primeiros 
surrealistas, pois pretendia “tratar o mundo das coisas do 
século XIX como se fosse um mundo de coisas sonhadas30”. 
A realidade empírica em geral restara enfraquecida com os 
alcances do surrealismo, pois seus autores tratavam a 
organização teleológica da realidade “como mero conteúdo 
onírico, cuja linguagem só pode ser decifrada indiretamente: 
ao dirigir a óptica do sonho ao mundo de vigília, as ideias 
ocultas, latentes que dormitavam em seu seio, deveriam ser 
resgatadas31”. Contudo, no primeiro esboço do trabalho das 
Passagens, Benjamin traça enfaticamente a delimitação da 
tendência do trabalho em relação a Aragon: “enquanto 
Aragon persiste no domínio do sonho, deve ser encontrada 
aqui a constelação do despertar. Enquanto em Aragon 
permanece um elemento impressionista – a ‘mitologia’ [...] 

                                                 
28 BENJAMIN, Walter. [Carta] 15 mar. 1929. Berlin [para] Scholem, -. 
In: Gesammelte Schriften. v.2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 
1090-1091. Tradução livre. 

29 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002. p. 285.  

30 TIEDEMANN, Rolf. Introdução à edição alemã (1982). In: Passagens. 
Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2007. p. 17. 

31 TIEDEMANN, Rolf. Introdução à edição alemã (1982). In: Passagens. 
Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2007. p. 17. 



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

 

 

trata-se aqui da dissolução da ‘mitologia’ no espaço da 
história32”. 
 O advento do capitalismo é determinante para este 
estado onírico destacado por Benjamin, pois “foi um 
fenômeno natural com o qual um novo sono repleto de 
sonhos se abateu sobre a Europa e, com ele, uma reativação 
das forças míticas 33 ”. Adorno entende que no filosofar 
contra a filosofia de Benjamin há dois polos, mito e 
reconciliação, e que o lema de sua filosofia seria a 
reconciliação do mito, apesar de esse tema não se enunciar 
claramente, “pois se mantém oculto e repassa a carga de sua 
legitimação à mística judaica”. Entre os polos mito e 
reconciliação esvai-se o sujeito, pois Benjamin se volta 
contra o conceito mesmo de “subjetivo”, de modo que “o 
ser humano transforma-se grandemente em palco de 
ocorrências objetivas. Por isso, a filosofia de Benjamin não 
suscita menos horror do que promessas de felicidade” e, 
seguindo o raciocínio de Adorno, “assim como no âmbito 
do mito impera a multiplicidade e plurivocidade ao invés de 
subjetividade, assim também a univocidade da reconciliação 
– pensada segundo o modelo do ‘nome’– é o reverso da 
autonomia humana”, pois, doravante, “o reconciliar do 
homem com a criação é condicionado pela dissolução de 
toda a essência humana posta por si mesma 34”. É desse 
modo que o coletivo sonha nas moradas de sonho do século 
XIX; e o coletivo que sonha ignora a história, pois “para ele, 
os acontecimentos se desenrolam segundo um curso sempre 
idêntico e sempre novo. Com efeito, a sensação do mais 

                                                 
32 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 925. 

33 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 925. 

34 ADORNO, Theodor W. Caracterização de Walter Benjamin. In: ____ 
Prismas. Crítica cultural e sociedade. São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 
229-231. 
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novo, do mais moderno, é tanto a forma onírica do 
acontecimento quanto o eterno retorno do sempre igual35”. 
 Desse modo, o culto permanente do capitalismo é 
exercido através de um “sonhar coletivo” e “inconsciente” 
em um duplo sentido: “de um lado pelo seu estado distraído 
de sonho, de outro porque era inconsciente de si mesmo, 
composto de indivíduos atomizados, consumidores que 
imaginavam o seu mundo de sonho mercadológico ser 
unicamente pessoal (a despeito de toda a evidência objetiva 
do contrário)36”. Nesse sentido: “a celebração ou apologia 
está empenhada em encobrir os momentos revolucionários 
do curso da história. Ela almeja intensamente a produção de 
uma continuidade, e dá importância apenas àqueles 
elementos da obra que já fazem parte da influência que ela 
exerceu [N 9a, 5]37”. As imagens de sonho produzidas no 
culto ao capitalismo circunscrevem uma repetição incessante, 
de modo que “no contexto da lógica ‘onirocapitalista’ à qual 
Benjamin se reporta, a ‘novidade’ é, portanto, a forma 
‘fantasmagórica’ assumida pelo ‘sempre-igual’ ao ingressar 
no circuito ‘infernal’ da produção e consumo de 
mercadorias38”.  
 No Konvolut N, arquivo integrante das notas e materiais 
do trabalho das Passagens, Benjamin firma seu 
posicionamento no ponto de fissura no qual, ao contrário do 
caminho da historiografia, que sempre selecionou um objeto 
de dentro desse curso contínuo da história para depois 

                                                 
35 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 936.  

36 BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 
Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Chapecó/SC: Editora Universitária Argos, 2002.  p. 311. 

37 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 516. 

38 BRETAS, Aléxia. A constelação do sonho em Walter Benjamin. São Paulo: 
Humanitas, 2008. p. 145. 
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reinseri-lo neste mesmo continuum que ela própria recriava, o 
historiador materialista “precisa renunciar ao elemento épico 
da história. Ele arranca, por uma explosão [sprengt ab], a 
época da ‘continuidade da história’ reificada. Mas ele faz 
explodir [sprengt auf] também a homogeneidade dessa época, 
impregnando-a com ecrasita, isto é, com o presente [N 9a, 
8]39”. É nesse sentido que, para o historiador materialista, 
não existe “a aparência da repetição na história, uma vez que 
precisamente os momentos do curso da história que mais lhe 
importam tornaram-se eles mesmos – em virtude de seu 
índice como ‘história anterior’ – momentos do presente40”.  
O índice histórico toca justamente no tema da legibilidade 
da história, o qual é considerado por Seligmann-Silva um dos 
principais temas da epistemologia de Benjamin, pois é “um 
ponto privilegiado na construção teórica das Passagens41”. A 
legibilidade da história pensada por Benjamin traz a ideia de 
que poderão ser lidas imagens, eminentemente dialéticas, em 
um determinado ponto crítico específico do seu movimento 
interior e ligadas ao seu índice histórico, “que diz, pois, não 
que elas pertencem a uma determinada época, mas, 
sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa determinada 
época42”. Assim,  “todo presente é determinado por aquelas 
imagens que lhe são sincrônicas: cada agora é o agora de uma 
cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo 
até o ponto de explodir.”43. 

                                                 
39 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 516. 

40 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 515. 

41 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Ler o livro do mundo. Walter Benjamin: 
romantismo e crítica literária. São Paulo: Iluminuras, 1999. p. 152. 

42 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 505. 

43 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 505. 
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  A apresentação materialista da história deve mirar uma 
crítica imanente ao conceito de progresso, o qual está 
fundamentado na ideia de catástrofe: “que tudo ‘continue 
assim’, isto é a catástrofe. Ela não é o sempre iminente, mas 
sim o sempre dado. O pensamento de Strindberg: o inferno 
não é nada a nos acontecer, mas sim esta vida aqui44”. A 
catástrofe já está dada, apesar da falsa aparência das coisas 
trazida pela engrenagem do progresso. O que deve ser 
buscado é o que se esquiva da permanência dessa falsa 
aparência que cultiva a catástrofe contínua: “a salvação se 
apega à pequena fissura na catástrofe contínua45”. De acordo 
com Manuel-Reyes Mate, a esperança vislumbrada por 
Benjamin, “quando é meia noite do século”, “nasce de 
pensar a catástrofe até o fim: o fim do projeto moderno de 
história é acabar com todas as esperanças [...] A tarefa do 
historiador benjaminiano é ler nas caveiras um projeto de 
vida, frustrada certamente, mas pendente46”.  
 No trabalho das Passagens fica evidente que, para 
Benjamin, apresentar ou escrever a história significa citar a 
história e dar às datas a sua fisionomia, considerando 
sobretudo estar implícito no conceito de citação que o objeto 
histórico seja arrancado de seu contexto, de seu texto escrito 
em tinta invisível; e tais citações, somente elas, se apresentam 
de uma maneira legível para todos 47 . De acordo com o 

                                                 
44 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. 1 
ed. Trad. José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. (Obras Escolhidas; v. 3). p. 174.  

45 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. 1 
ed. Trad. José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo: 
Brasiliense, 1989. (Obras Escolhidas; v. 3). p. 174. 

46 MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de Walter Benjamin 
"Sobre o conceito de história". Trad. Nélio Schneider. São Leopoldo: Ed. 
Unisinos, RS, 2011. p. 219. O autor refere que a expressão “meia noite 
do século” foi tomada do relato de Victor Serge S’il était minuit dans le 
siécle (Grasset, Paris, 1986).  

47 MATE, Reyes. Meia-noite na história: comentários às teses de Walter Benjamin 
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entendimento de Seligmann-Silva, a força da citação é o que 
baseia o aspecto destrutivo do processo de conhecimento, 
qual seja, a categoria temporal e epistemológica do agora da 
cognoscibilidade, categoria cuja capacidade de romper com 
o contínuo e com a falsa totalidade das coisas constitui o 
momento extremo destrutivo do conhecimento; a citação 
lança os elementos arrancados dos seus contextos às suas 
origens, “isto é, realiza o ato de conhecimento como leitura, 
trabalho de atualização, de entrecruzar o ocorrido e o agora48”. 
Para tanto, o método da montagem literária é certamente 
decisivo, sendo a própria obra das Passagens a 
performatização desta ideia.  
 Proust – além de Marx e outros – é fundamental 
referência para Benjamin sobre o despertar, pois sua 
marcante obra Em busca do tempo perdido inicia a narrativa com 
a apresentação do espaço daquele que desperta. Proust 
enfatiza “a mobilização da vida inteira em seu ponto de 
ruptura, dialético ao extremo: o despertar49”. No caminho de 
Swann, primeiro livro da construção catedralesca50 que foi 
Em busca do tempo perdido, um momento crepuscular descrito 
por Proust é especial para o entendimento do ambiente que 
Benjamin se inspirou para construir algo semelhante de 
modo exitoso nas Passagens. Nele aparecem significantes 
cruciais da temática das Passagens, como é o caso de termos 
como “imobilidade”, “memória”, “limiar”, “adormecer”, 

                                                 
"Sobre o conceito de história". Trad. Nélio Schneider. São Leopoldo: Ed. 

Unisinos, RS, 2011. p. 219 e p. 504-505. 

48SELIGMANN-SILVA, Márcio. Ler o livro do mundo. Walter Benjamin: 
romantismo e crítica literária. São Paulo: Iluminuras, 1999. p. 153. 

49 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 505. 

50  No prefácio da tradução para o português, da editora Ediouro, 
Fernando Py usa tal termo para referir-se à estrutura da obra de Proust. 
In: PROUST, Marcel. No caminho de Swann; À sombra das moças em flor. Vol. 
I. Trad. Fernando Py. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.  
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“despertar”, “passado”, “atualidade” e, de modo indireto, o 
“intérieur”, através da descrição da moradia e dos aposentos 
burgueses e, ainda, o “agora da cognoscibilidade” e a 
“imagem dialética”, através da virtualidade projetada de que 
a ideia exata a respeito do acontecido voltaria a ser vista dali 
a pouco, no momento do despertar. Desse modo, o 
momento do despertar deve ser tomado como “um limiar, 
uma soleira, no qual os dois campos, o do onírico e o da 
vigília, se interpenetram: apenas neste lugar de passagem 
pode-se ainda ter acesso às imagens do sonho e interpretá-
las, sem também, por outro lado, entregar-se aos 
mecanismos de censura da vigília51”. É possível dizer, com 
Seligmann-Silva, que, nas Passagens, o trabalho de interpretar 
as imagens relaciona-se diretamente com um despertar tanto 
para os mitos quanto para o mundo de sonhos do século 
XIX, levando em conta que o mais potente mito daquele 
século era o mito do progresso. Há nesta obra, portanto, 
uma forma revolucionária, que revela a importância do gestus 
de construir e, ao mesmo tempo, interromper e fragmentar 
a linearidade da historiografia. Esse gesto é peça 
fundamental no que Benjamin propõe a respeito da 
historiografia como “terapia de choque”; e é justamente ele, 
o gesto, que tem a força de romper com as forças negativas 
do mito52.  

Há um momento teleológico no sonho coletivo: a 
espera pelo despertar e pela interpretação. Este momento, 
nos diz Benjamin, deve ser procurado. “Sentimos tédio 
quando não sabemos o que estamos esperando. E o fato de 
sabermos ou imaginar que o sabemos é quase sempre nada 
mais do que a expressão de nossa superficialidade ou 

                                                 
51  SELIGMANN-SILVA, Márcio. A atualidade de Walter Benjamin e 
Theodor Adorno. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 67-
68. 

52  SELIGMANN-SILVA, Márcio. A atualidade de Walter Benjamin e 
Theodor Adorno. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 68. 
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distração. O tédio é o limiar para grandes feitos 53 ”. De 
acordo com Timm de Souza, o tédio, “apanágio exclusivo de 
estômagos satisfeitos”, indica uma falha de memória: “o ser 
humano esquece-se de que sobreviveu, que acabou de 
sobreviver e triunfar no ápice de mais um momento, de 
forma irrepetível, esquece-se que acabou de vincar as horas 
com sua presença exatamente no tempo em que outros 
soçobraram 54 ”. Por isso o tédio é, também, “índice da 
participação no sono coletivo55”.  

Aquele que sonha está enrolado em um “tecido 
cinzento e quente”, e sob ele o sonhador parece “cinzento e 
entediado”. Ao despertar, ele quer relatar o que sonhou e, na 
maior parte das vezes, o que ele comunica é esse tédio. “Pois 
quem conseguiria em um só gesto virar o forro do tempo do 
avesso?56” O relatar do sonho, para Benjamin, é nada mais 
do que isso. Ele se dá em um local de passagem, neste espaço 
que é um limiar e não uma fronteira, em que imagens podem 
ser lidas e interpretadas. Em 1936, Benjamin escreveu a 
Adorno: “Vou me dedicar a Freud em breve. A propósito, 
você se lembra se há algum estudo psicanalítico dele próprio 
ou da escola dele sobre o despertar?57” A resposta de Adorno 
é de que ele não tem conhecimento, até o momento, de uma 
literatura psicanalítica sobre o despertar. No entanto, 

                                                 
53 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 145. 

54  SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda além do medo: filosofia e 

antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002. p. 49. 

55 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 148. 

56 ADORNO, Theodor W. Correspondência, 1928-1940. Theodor Adorno 
Walter Benjamin. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 169. 

57 ADORNO, Theodor W. Correspondência, 1928-1940. Theodor Adorno 
Walter Benjamin. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012.  p. 188.  
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pondera: “não seria essa psicanálise interpretadora de 
sonhos, essa psicanálise que desperta, que se aparta expressa 
e polemicamente do hipnotismo (tal como documentado nas 
conferências de Freud), ela própria parte da art noveau, com a 
qual coincide no tempo58?” – essa poderia ser uma questão 
de primeira ordem e de grande projeção, segundo Adorno59. 
Entretanto, conforme afirma Seligmann-Silva, Benjamin foi 
um grande leitor de Freud e, no seu entendimento, inclusive 
retoma no trabalho das Passagens “a noção psicanalítica de 
interpretação dos sonhos para descrever o que ele queria 
realizar com o século XIX60”.  

Ainda é tempo de um pensamento na via da 
interpretação dos sonhos, pois, como diz Jacques Derrida, 
“pensar é o que já sabemos não ter ainda começado a fazer61”. 
Adorno, ao final de seu texto em homenagem a Benjamin, 
escreve sobre seu amigo: “no paradoxo da possibilidade do 
impossível, nele se encontraram, pela última vez, mística e 
iluminismo. Ele liberou-se do sonho sem traí-lo, nem se 
tornando cúmplice daquilo em que os filósofos sempre 
estiveram de acordo: que o sonho não deve ser62”. Baseando-
se nesta mesma citação, o autodenominado sonâmbulo 
Derrida, em seu discurso de agradecimento ao prêmio 
Theodor W. Adorno (prêmio recebido no ano de 2001), 

                                                 
58 ADORNO, Theodor W. Correspondência, 1928-1940. Theodor Adorno 
Walter Benjamin. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 188.  

59 ADORNO, Theodor W. Correspondência, 1928-1940. Theodor Adorno 
Walter Benjamin. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Editora Unesp, 2012. p. 188. 

60  SELIGMANN-SILVA, Márcio. A atualidade de Walter Benjamin e 
Theodor Adorno. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 67. 

61 DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2008. 
p. 118. 

62 ADORNO, Theodor W. Caracterização de Walter Benjamin. In: ____ 
Prismas. Crítica cultural e sociedade. São Paulo: Editora Ática, 1998. p. 
237. 
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intitulado “Fichus. Discurso de Frankfurt63”, título dado em 
homenagem a um sonho de Benjamin, afirma que não se 
deixar impressionar pela “unanimidade permanente dos 
filósofos” é por onde deve começar aquele que quer pensar 
um pouco. Tal gesto trata de um liberar-se do sonho sem 
traí-lo, diz Derrida 64 , nos mesmos termos que afirmou 
Adorno. Disso é possível entender e depreender – com 
Derrida interpretando Benjamin – que o gesto também trata 
de “despertarse, cultivar la vigília y la vigilância, pero al 
mismo tiempo permanecendo atento al sentido, fiel a las 
enseñanzas y a la lucidez del sueño, cuidadosos de lo que el 
sueño dé que pensar, sobre todo cuando nos da que pensar 
la possibilidade de lo impossible65”, pois “la posibilidad de lo 
imposible no puede sino ser soñada 66”. Um pensamento 
outro, que tenha mais afinidade com esse sonho do que a 
filosofia “habria que seguir velando el sueño aun 
despertandose 67“. O legado de Benjamin certamente anda 
por tais vias. 
 
  

                                                 
63 DERRIDA, Jacques. Fichus. Discurso de Frankfurt. Disponível em 
<http://www.jacquesderrida. com.ar/textos/jodidos.htm>. Acesso em 
28 out. 2014. 

64  DERRIDA, Jacques. Fichus. Discurso de Frankfurt. Disponível em 
<http://www.jacquesderrida. com.ar/textos/jodidos.htm>. Acesso em 
28 out. 2014. 

65  DERRIDA, Jacques. Fichus. Discurso de Frankfurt. Disponível em 
<http://www.jacquesderrida. com.ar/textos/jodidos.htm>. Acesso em 
28 out. 2014. 

66  DERRIDA, Jacques. Fichus. Discurso de Frankfurt. Disponível em 
<http://www.jacquesderrida. com.ar/textos/jodidos.htm>. Acesso em 
28 out. 2014. 

67  DERRIDA, Jacques. Fichus. Discurso de Frankfurt. Disponível em 
<http://www.jacquesderrida. com.ar/textos/jodidos.htm>. Acesso em 
28 out. 2014. 
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ESPECTRALIDADE E 

RESPONSABILIDADE EM 

JACQUES DERRIDA 

Marco Antonio de Abreu Scapini1 
 

“Espero tudo de um acontecimento que sou incapaz 
de antecipar. Por mais longe que vá meu saber e 
interminável que seja meu cálculo, não vejo outra 
saída que não a catastrófica2”. 

 
(JACQUES DERRIDA) 

 
(***) 

 
A relação entre espectralidade e responsabilidade no 

pensamento de Jacques Derrida é o assunto do presente 
texto, sobretudo a partir da referência do texto de 
“Espectros de Marx”, em que o autor aborda questões 
fundamentais no que diz respeito à ética e à política. Tal 
relação é marcada pela dissimetria própria do tempo do 
acontecimento da relação propriamente dita, de modo que 
coloca em questão a possibilidade de se dizer o “nosso 
tempo”, ou seja, perturbando também a nossa compressão 
sobre que significa contemporaneidade. Tal perturbação 
provém de uma coisa (chose) que Derrida denomina como 
fantasma, cuja presença não é possível identificar ou garantir. 
Isto porque, esta fantasmagoria, por sua anacronia própria, 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia na PUCRS. Mestre em Ciências Criminais 
pela PUCRS. Especialista em Ciências Penais pela PUCRS. Graduado 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS. Bolsista CNPq. 

2 DERRIDA, Jacques. O cartão-postal: de Sócrates a Freud e além. Trad. 
Simone Perelson e Ana Valéria Lessa. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007, p. 57. 
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não se deixa presentificar por qualquer formulação teórica. 
Trata-se, assim, de sua irredutibilidade para além de qualquer 
pretensão de controle ou domínio, escapando inclusive do 
jogo dialético. Nesse sentido, não há qualquer possibilidade 
de previsão, expressando-se como acontecimento para além 
de toda calculabilidade. O fantasma nos chega como 
catástrofe.  

Para Arthur Nestrovski e Márcio Seligmann-Silva: 
 
A palavra “catástrofe” vem do grego e significa, 
literalmente, “virada para baixo” (kata + strophé). 
Outra tradução possível é “desabamento” ou 
“desastre”; ou mesmo o hebraico Shoah, 
especialmente apto no contexto. A catástrofe é, por 
definição, um evento que provoca um trauma, outra 
palavra grega que quer dizer “ferimento”. “Trauma” 
deriva de uma raiz indo-européia com dois sentidos: 
“friccionar”, triturar, perfurar”; mas também 
“suplantar”, “passar através”. Nesta contradição – 
uma coisa que tritura, perfura, mas que, ao mesmo 
tempo, é o que nos faz suplantá-la, já se revela, mais 
uma vez, o paradoxo da experiência catastrófica, que 
por isso mesmo não se deixa apanhar por formas 
simples de narrativa.3 

 
Esta multiplicidade da palavra catástrofe, bem como 

de sua derivação trauma já nos indica a experiência aporética 
do evento catastrófico. Ao mesmo tempo nos perfura e nos 
faz suplantar. E aqui é preciso ressaltar a importância do 
suplemento ou da suplementariedade no pensamento de 
Derrida como exemplifica A farmácia de Platão4. É possível 

                                                 
3NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio. Catástrofe e 
representação. Arthur Nestrovoski e Márcio Seligmann-Silva (Orgs.). São 
Paulo: Escuta, 2000, p. 8. 

4 Cf. DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão.  Trad. Rogério Costa. São 
Paulo: Iluminuras, 2005. 
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dizer que o próprio espectro seja uma espécie de suplemento 
ao texto, à escritura e à visibilidade.  

Nesse sentido, Derrida se questiona e afirma o 
seguinte: 

 
O que é um espectro? O que quer dizer isso, um 
espectro?  
Primeiramente, é algo entre a vida e a morte, nem 
vivo nem morto. O que é vivo hoje, qual é a 
diferença entre a vida entre vivo e morto no tempo 
da bioengenharia... A questão dos espectros é, 
portanto, a questão da vida, do limite entre o vivo e 
o morto, em toda a parte onde ele se coloca5.  

  
Assim, considerando que a questão dos espectros é 

também a questão da vida, deste limite entre o vivo e o 
morto, então tal questão diz respeito à experiência do viver 
propriamente dito e, ainda, a experiência do próprio 
pensamento. Isto porque os espectros nos chamam a 
responder às questões que já não são nossas. Tal chamado é 
o que acaba por movimentar o que se chama desconstrução, 
apesar da impossibilidade de demarcar o seu significado.  Ao 
se questionar sobre o que é esse chamado, Derrida responde: 

 
Não sei. Se soubesse, nada jamais aconteceria. O fato 
é que, para aquilo que convenientemente chamamos 
desconstrução se pôr em movimento, esse chamado 
é necessário. Ele diz “vem”, mas vir aonde eu não 
sei. Isso não quer simplesmente dizer que eu seja 
ignorante; o chamado é heterogêneo ao 
conhecimento. Para que esse chamado exista, a 
ordem do conhecimento precisa ser fendida. Se 
podemos identificar, objetificar, reconhecer o lugar, 
a partir desse momento não há chamado. Para que 

                                                 
5 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. 
Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas (orgs.). Trad. João Camilo 
Penna. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2012, p. 426. 
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haja chamado, e para que a beleza de que falávamos 
antes exista, as ordens de determinação e de 
conhecimento precisam ser excedidas. É em relação 
ao não conhecimento que o chamado é feito. 
Portanto, eu não tenho uma resposta. (...) Esse não 
conhecimento é a condição necessária para alguma 
coisa acontecer, para que a responsabilidade seja 
assumida, para que uma decisão seja tomada, para 
que um acontecimento ocorra6.  

 
 A heterogeneidade do chamado em relação ao 
pensamento é a condição, pois, do acontecimento. Além 
disso, é preciso que o conhecimento seja fissurado para que 
o chamado possa existir e, nesse sentido, nos fazer ir aonde 
não é possível prever, como se estivéssemos em meio à 
travessia de um deserto, sem margens e sem caminhos 
traçados. Esta heterogeneidade deve implicar numa 
dissimetria excessiva em relação às possibilidades do aqui e 
agora do conhecimento. É por isso que a dimensão do não 
conhecimento é fundamental para que algo possa acontecer 
e, sobretudo, para que uma responsabilidade possa ser 
assumida e uma decisão possa ser tomada. Ressaltando a 
dimensão aporética de toda responsabilidade digna deste 
nome, bem como de toda a decisão, na medida em que para 
Derrida “o indecidível permanece preso, alojado, ao menos 
como um fantasma, mas um fantasma essencial em qualquer 
decisão, em qualquer acontecimento de decisão” 7 . Isto 
porque, esta fantasmagoria do indecidível é o que irá romper 
com os limites do saber, ou seja do conhecimento, abrindo 
a fenda necessária para que, além de possibilitar a própria 
decisão, algo aconteça. Algo absolutamente novo, uma 

                                                 
6 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. 
Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas (orgs.). Trad. João Camilo 
Penna. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2012, p. 52.  

7 DERRIDA, Jacques. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. Trad. 
Leyla Perrone-Moysés. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 48. 
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espécie de unheimlich que expressa o rastro do por vir.  As 
aporias próprias da decisão e da responsabilidade, em que 
pese a aparência, não são obstáculos à desconstrução, mas 
sim a sua condição, razão pela qual, segundo Derrida, “a 
desconstrução é a anacronia na sincronia”8.  
 A breve travessia realizada até o momento já permite 
perceber a relação indissociável entre a responsabilidade e a 
espectralidade. Sendo a questão do espectro uma questão do 
viver propriamente dito, não seria possível aprender a viver 
sem saber se relacionar com os espectros que nos 
assombram a cada instante, a cada vez em que é preciso 
decidir. No começo de “Espectros de Marx” Derrida sugere 
o desejo de querer aprender a viver por fim. Em que 
condições seria possível aprender a viver? Quem aprenderia? 
É possível aprender e ensinar a viver? Viver não seria a 
experiência mesma? Estas são questões suscitadas de algum 
modo no início da obra9. Para Derrida: 

 
 El aprender a vivir, se es que queda por hacer, es 
algo que no pueda suceder sino entre vida y muerte. 
Ni en la vida ni en la muerte solas. Lo que sucede 
entre dos, entre todos los dos que se quiera, como 
entre vida y muerte, siempre precisa, para 
mantenerse, de la intervención de algun fantasma10. 

  
Deste modo, se for possível aprender a viver, algo 

que, por definição não se aprende, isso deve se dar entre a 
vida e a morte. Não somente na vida, nem apenas na morte. 

                                                 
8 DERRIDA, Jacques. Tenho o gosto do segredo. In: O gosto do segredo. 
Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Fim de Século Edições, 2006. p. 138. 

9 Cf. DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo 
del duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002.  

10 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 10. 
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É entre estas duas dimensões que será, talvez, possível 
aprender a viver. Isto porque o fantasma torna indecidível a 
diferença entre o real e o ficcional. O que é designado pela 
palavra grega phantasma 11 . A intervenção do fantasma, 
portanto, se dá desde a nossa mais remota memória cultural 
por assim dizer.  

Nesse sentido, mesmo na impossibilidade de se 
aprender a viver, Derrida reconhece que nada é mais 
necessário do que esta sabedoria, sendo nas palavras do 
filósofo “a ética mesma” 12 .  Trata-se de uma exigência 
impossível a de aprender a viver, sobretudo porque não é 
possível esperar precisamente a intervenção fantasmática, o 
seu chamado jamais é anunciado ou localizado como tal. 
Vem de algum lugar, um outro lugar.  

Esta intervenção fantasmática, portanto, nos chega 
silenciosamente guardando o segredo do excesso que 
desajusta e perturba aquilo que de algum modo tentamos 
definir como “o nosso tempo”. Mas é desde esta intervenção, 
pela disjunção que irrompe no presente, no aqui agora, é que 
se abre a possibilidade do por vir que, em outras palavras, 
significa a possibilidade da justiça.   É nesse sentido que 
Derrida defende a necessidade de se falar dos e com os 
fantasmas. Nas palavras do autor: 

 
Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con 
el, desde el momento en que ninguna ética, ninguna 
política, revolucionaria o no, parece posible, ni 
pensable, ni justa, si no reconoce como su principio 
el respecto por esos otros que no son ya o por esos 
otros que no están todavía, ahí, presentemente vivos, 

                                                 
11 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. 
Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas (orgs.). Trad. João Camilo 
Penna. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2012, p. 427. 

12 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 10. 
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tanto si han muerto , tanto si han muerto ya, como 
si todavía no han nacido. Ninguna justicia –no 
digamos ya ninguna lei, y esta vez tampoco aquí del 
derecho – parece posible o pensable sin un principio 
de responsabilidad, mas allá de todo presente vivo, en 
aquello que desquicia el presente vivo, ante los 
fantasmas  de los que aún no han nacido o de los que 
han muerto ya.13 

 
A fantasmaticidade determina a necessidade de um 

princípio de responsabilidade que leve em conta o respeito 
por todos que não estão aí presentes. Trata-se, pois, de uma 
questão geracional. O que faz de toda herança algo 
fantasmático. Este princípio de responsabilidade para além 
de toda a presença é a condição da possibilidade da justiça. 
Algo para além de toda a calculabilidade. O excesso dessa 
dissimetria que implica o chamado ou a chegada dos 
espectros impõe que a responsabilidade por estes outros seja 
sem limites, algo semelhante ao que significa uma 
hospitalidade incondicional. Os espectros nos perturbam 
permanentemente, a cada vez, impedindo o repouso de uma 
boa consciência. É por isso que se trata aqui de uma 
responsabilidade sem limites, de modo que Derrida afirma 
“sans limite, bien sûr, car la conscience d'une responsabilité 
limitée est une « bonne conscience» 14 . Nesse sentido, a 
perturbação espectral é notadamente anterior a toda e 
qualquer tomada de consciência, sobretudo de uma 
consciência que pretenda regular  esta dimensão 
fantasmática destes outros. A boa consciência, na esteira do 
que referiu Derrida, significaria a tentativa de neutralização  
desta perturbação fantasmática, o que acabaria por obliterar 

                                                 
13 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 11. 

14 DERRIDA, Jacques. Du droit à la philosophie. Paris: Galilée, 1990, p. 
108. 
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a possibilidade  da ética, da política e de qualquer sentido de 
justiça.  

Os fantasmas apelam por um princípio de 
responsabilidade que vá para além de todo o presente vivo, 
ou seja, para algo que desestabiliza o tempo presente e que 
responda pelo que não está aí - hoje. Somente este princípio 
de responsabilidade poderá nos trazer alguma justiça, ou ao 
menos, qualquer ideia pensável de justiça. E por este motivo, 
este que nos apela, que nos perturba, que nos chama, vem 
de um outro lugar, o que significa que advém de um outro 
tempo. Ou seja, como adverte Derrida “proviene del 
porvenir” 15 .  O por vir não significa e não pode ser 
confundido com o futuro. O espectro, mesmo em sua 
condição fundamental de anterioridade ao ser e à 
consciência, não provém de um amanhã calculável. A 
disjunção própria do espectro o torna ilocalizável, o que faz 
do fantasma um excesso em relação a todo ser e a toda 
presença. Além disso, por sua condição excessiva, poderá 
advir como experiência de um passado, ou seja, como um 
passado por vir. Assim, ante a responsabilidade sem limites 
como princípio, a intervenção fantasmática poderá significar 
a possibilidade da justiça, cujo sentido não é limitável, pois 
seu conteúdo mais próprio é exceder a todo e qualquer 
presente (out of joint).  Trata-se de uma justiça que conduz 
para além da vida, o que não significa para a morte, mas para 
uma sobre-vida. 

Aqui, a justiça assume a sua configuração mais 
fundamental, ou seja, não ser outra coisa senão a relação com 
o outro. O que faz dela algo para além do direito, bem como 
de toda juridicidade, de toda moral ou de todo e qualquer 
moralismo. A partir dessa relação, por sua excessividade  
irredutível, é que se instaura uma anacronia no tempo 

                                                 
15 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 12. 
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mesmo. Ou seja, instaura-se uma disjunção (out of joint) no 
ser e no tempo, abrindo-se à possibilidade do acontecimento 
propriamente dito.  

Além disso, a anacronia e a disjunção do tempo 
possibilitam a relação da própria desconstrução com a 
justiça. A desconstrução deve (sem dívida nem dever), nas 
palavras de Derrida: 

 
Entregar-se a la singularidad del otro, a su 
precedencia o a su solícita proveniencia absolutas, a 
la heterogeneidad de un pre- que significa, sin duda, 
lo que viene antes que yo, antes que todo presente, 
por tanto, antes que todo presente pasado, pero 
también aquello, por eso mismo, viene del porvenir 
o como porvernir: como la vinda mismo del 
acontecimiento16.   

 
Assim, percebemos que a relação com o outro se dá 

desde a precedência e da proveniência absolutas deste outro 
absolutamente singular. Entregar-se, nesse sentido, significa 
abrir-se à possibilidade do por vir, ou seja, de um outro 
tempo. Há sempre um pré anterior a todo o presente que nos 
vem do por vir ou como  por vir. O que nos faz sempre mais 
de um.  

A vinda mesma do acontecimento pode se dar na 
abertura do tempo, no intervalo entre tempos a partir da 
necessária disjunção, que para Derrida é “a condición 
destotalizante de la justicia” 17 .  Nesse sentido, é que se 
anuncia a descontrução como pensamento da 
indesconstruível justiça, que faz dela mesma algo em 

                                                 
16 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 49. 

17 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 49. 
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permanente desconstrução. Do contrário, segundo Derrida: 
 
Perdería la oportunidad del porvenir, de la promesa 
o de la llamada, del deseo también (es decir, su 
propia <<posibilidad>>), de ese mesianismo 
desértico (sin contenido ni mesías identificables) de 
ese desierto abisal también, <<desierto en en 
desierto>>, del que hablaremos más adelante, , un 
desierto que hace señas hacia el otro, desierto abisal 
y caótico,  si es que el caos describe  antes que nada la 
imensidad, la desmesura, la desproporción de una 
boca abierta de par en par – en la espera o en la 
llamada de lo que denominamos aquí, sin saber , lo 
mesiánico: la vinda  del otro, la sigularidad absoluta 
e inanticipable del y de lo arribante como justicia18.  

 
Deste modo, não fosse esta condição destotalizante 

da justiça, ou seja, a disjunção (out of joint), não haveria a 
oportunidade do por vir e da promessa. A desmesura como 
deserto abissal e caótico, supondo que tais palavras 
descrevam o sentido desta imensidade, significa a 
oportunidade de chegada do outro. Trata-se, pois, de um 
messianismo desértico, absolutamente indecifrável, que 
chega como justiça. Aqui, assume-se todo o risco possível 
desta abertura, inclusive do mal. Para Derrida “estar out of 
joint –sea ello ahí el ser o el tiempo presentes, es algo que 
puede hacer daño o hacer el mal – es sin duda la posibilidad 
misma de mal”19. Tal possibilidade é a condição de toda a 
decisão e, nesse sentido, da própria responsabilidade. É 
preciso, pois, assumir todo o risco. 

                                                 
18 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 49. 

19 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx: el estado de la deuda, el trabajo del 
duelo y la nueva internacional.  Trad. José Miguel Alarcón y Cristina de 
Peretti. Madrid: Editora Nacional.  2002, p. 50. 
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Pensar a responsabilidade sem limites significa 
pensar a vida em seu sentido mais radical, pois quer dizer, 
pensar para além de todo o presente. Significa ainda decidir 
sobre estes que nos antecederam, ou seja, decidir sobre a 
herança recebida. Para Derrida “no hay herança sin llamada 
a responsabilidad”20. É a herança que nos constitui como 
mais de um, e sem a qual não seria possível dar um passo 
adiante para além do presente. O espectro, nesse sentido, é 
sempre o por vir.  
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UTOPIAS AUTÔNOMAS DO 

SÉCULO XXI: UMA TENSÃO ÉTICA 

NA -ARS INVENIENDI 

Nelson Costa Fossatti 1 
 
1. Introdução  

 
Ernst Bloch, ao pensar as utopias técnicas pensa, não 

apenas, ao lado do homo faber, portador de sonhos acordados 
que realiza seus desejos como interventor da natureza. 
Reconhece como imperativo, uma convivência mútua, 
harmoniosa entre o homem industrioso e a natureza 
violentada.  

 Para Bloch, a invenção do futuro se dá através das 
utopias concretas pensadas como ser-em-possibilidade, 
assinalando que “em toda a utopia concreta, o que é passível 
de descobrimento, se refere a algo existente no futuro: 
segundo a tendência das leis, o conteúdo-alvo latente em 
possibilidade real e objetiva2”. Essa possibilidade se realiza 
em função de uma mediação entre sujeito-objeto. Porém 
antes de ser utopia se dá o sonho acordado. Embora Voltaire 
fosse um pessimista em relação aos sonhos quando dizia: “o 
interesse que tenho em acreditar numa coisa, não é prova da 
existência desta coisa3”. Bloch no seu vasto estudo sobre a 

                                                 
1 Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS), Doutor em Comunicação Social - PPCS/PUCRS  e 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia –
PPGF/PUCRS. nfossatti@pucrs.br. 

2 BLOCH, Ernst. Princípio Esperança Tradução de Nélio Schneider.Rio de 
Janeiro:Editora UERJ/Contraponto,2005, p.303v. 2. 

3 VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Tratado sobre a tolerância: a 
propósito da morte de Jean Calas. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins 
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Ars Inviniendi, propõe o contrário quando diz que “quase tudo 
que existe desde então foi sonhado4”. Uma afirmativa que oferece 
pistas para identificar o sujeito utópico-otimista que nesta 
mediação se sente sempre iluminado pelos raios da aurora e 
um novo amanhecer. 
Uma mediação que estabelece a unicidade necessária entre a 
natura naturans 5  [natureza geradora de natureza] e natura 
naturata [natureza produzida] construindo uma parceria 
orgânica, em que as determinações do sujeito-objeto 
desvelam um possível objetivo-real.  

                                                 
Fontes, 1993.p.48  

4 BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ Contraponto,2006.v.2  p.181 

5  MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo III (K-P). São 
Paulo:Edições Loyola 2001.p.2099-2500). 

Os conceitos de natura naturans e natura naturata se inicia  quando se 
desenvolvem alguns conceitos aristotélicos, especialmente os que se 
encontram na Physica (II 1, 193b 12) e De Coelo ( I 1, 268 a 13 sigs). No 
primeiro  dos textos  o Estagirita havia distinguido na physis entre o 
crescer do que cresce,e o crescido. Averróes ao comentar (Comm.  ad De 
Coelo,I,1) introduz a expressão  natura naturata designando o mundo 
enquanto produzido. Estes conceitos foram desenvolvidos por Averróes  
em seu texto Destruccion da Destruição (disp.5, dub.5) ao fazer a 
distinção na natureza entre a causa primeira( equivalente a naturan 
naturans e o primeiro causado( equivalente a natura naturata).Espinoza 
entende por natura naturans a Substância infinita, o Deus sive Natura como 
princípio criador ou a unidade vivificadora da natura naturata, daquilo que 
se encontra em Deus, mas enquanto conjunto dos  modos de 
Substância.Toda natura naturata se acha assim, segundo Espinoza, no seio 
da naturan naturans a qual é a essência, princípio e fundamento  daquela. 
Ou como diz Espinza, deve-se entender por natura naturans o que é em 
si e por si concebido, isto é os atributos  da substância  que expressam 
uma essência  eterna e infinita, quer dizer, Deus enquanto considerado 
causa livre. A expressão natatura naturans foi empregada em sentido 
diferente dos anteriores, por Francis Bacon em seu Novum Organum 
( Liv.II afor.I).[...]  A natura naturans é aqui a causa produtora de efeitos 
(naturais); a ciência consiste em descobrir  essa causa, porque segundo 
Bacon, vere scire, esse per Causas scire”. 
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Entretanto o homem portador da arte inventiva, [ars 
Inveniendi] ao tornar real seus sonhos-acordados, ao 
concretizar suas utopias técnicas busca instaurar o regnus 
hominis e estabelecer o domínio sobre a natureza.  
A técnica comporta-se de forma agressiva frente à natureza. 
Bloch prescreve [...] “a técnica existente até hoje se posiciona 
na natureza como um exército inimigo e do interior do país 
não sabe nada, a matéria da coisa lhe é transcendental” 6.  

Bloch pensa o futuro observando que o mundo de 
repetição não gera utopias, o mundo sempre outra vez, o que 
rememora a existência de um saber contemplativo, um 
conhecimento que não é novo, são elementos utópicos do 
passado que foram história e “não promovem a dignidade 
humana”. Assim, “movimento dialético na matéria” tem na 
sua verdade aufhebung [suprassunção] em todas as experiências 
do tempo e não deve reviver nenhuma delas, o futuro deve 
inovar, inventar e concretizar suas utopias. Por isso importa 
sonhar para frente. O Princípio Esperança, não tem outro 
objetivo que não o esperar para além do dia que está aí.  

Neste contexto as utopias técnicas pode-se dizer de 
três modos: utopias orgânicas Aristotélicas ( envolve os sentidos), 
utopias orgânicas de Bacon( convivência homem/ máquinas) e utopias 
não-Euclidianas (utopias autônomas). 

Para o filósofo, não é uma obviedade pensar um 
pode-ser na matéria [Kannsein], uma vez que a matéria 
permanece em aberto. Furter esclarece que “a matéria como 
homem, a natureza, assim como sociedade, tendem para o 
que ainda-não-é, pelos possíveis que neles se desenvolvem”.7 
Em sua obra magna Princípio esperança,8 essa é uma categoria, 

                                                 
6 BLOCH, Ernst. Princípio Esperança.Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ Contraponto,2006.v.2  p.250. 

7 FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 
p. 112. 

8 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1, p. 221. 
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por excelência, que se apresenta em quatro níveis do 
“possível-ser” e explica a possibilidade concreta: “possibilidade 
formal,9o possível objetivo-factual,10o possível, conforme a estrutura do 
objeto real,11e o possível objetivo–real”12. 

                                                 
9 Possibilidade formal –Das formal Mögliche Furter traduz como um possível 
puramente formal é o possível do otimismo que ignora, de propósito ou 
não, os obstáculos, e crê, a priori, na possibilidade de um progresso linear. 
Bloch afasta este possível, por induzir a uma visão (e não a uma 
interpretação) abstrata, irresponsável, idealista (FURTER, op. cit., p. 
122). 

10  Possível Objetivo-factual – Das Sachilich-objektivMögliche. Para 
Albornoz (2006, p. 46),“não se refere mais ao falar ou ao pensar, mas 
também ao conhecer: é o possível conhecido na medida dos fatos [...], 
indica uma graduação das bases objetivo-científicas, conforme o 
conhecimento incompleto das condições factuais-positivas presentes” 
(ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia. Porto Alegre: Movimento; Santa 
Cruz do Sul: Editora UNISC, 2006. p. 46; BLOCH, op. cit., 2005, v. 1, p. 
223). 

11 Possível, conforme a estrutura do objeto real – Das sachhaftobjektgemäss 
Mögliche-Bloch (PE, I, p. 228-238). O possível, de acordo com a estrutura 
do real não designa um conhecimento suficiente das condições, mas 
designa o condicionante mais ou menos suficiente nos próprios objetos 
e nas suas disposições, por isso a teoria do objeto do conhecimento 
[Gengenstand] em relação a uma teoria do objeto concreto [objekt] não 
contém nenhum idealismo, porque a própria figuração materialista 
investigativa faz parte do próprio objeto Furter (1974, p. 113) que, ao 
descobrir o dinamismo da matéria pelo virtual, acredita que ela é uma 
objetividade, conquistada pela subjetividade, e,neste nível, a atividade 
humana vai participar de um movimento que preexiste à sua própria 
atividade, ou seja, a inteligência refletirá o dinamismo de uma “natura 
naturans”, fazendo com que o homem seja a caixa de ressonância de algo 
que afinal se passa fora dele e sem ele. Se o dinamismo do provável se 
sistematiza no idealismo-subversivo e ineficaz-, o dinamismo do 
possível objetivo acaba no totalitarismo-eficaz, mas, esmagador. Bloch 
ultrapassa esta antinomia, introduzindo um possível real que permite 
entender a relação necessária entre a atividade humana e o dinamismo 
da matéria. 

12 Possível objetivo-real– Das objetiv-realMögliche. Em Bloch (2005, p. 233) 
matéria = possibilidade real Conforme Furter (1974, p. 114), o próprio 
princípio da esperança. Albornoz (2006, p. 88-90) destaca que Bloch se 
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2. Utopias Orgânicas em Aristóteles   
 
Bloch na sua obra Princípio Esperança sugere 

algumas pistas  através das quatro categorias de 
possibilidades em que o homem aparece como agente de 
mudanças e desenvolvimento de novas tecnologias, para o 
filósofo, o Nivel -1 um possível formal [Das formal Mögliche]: 
“é o possível do otimismo que ignora de propósito ou não 
dos obstáculos e crê na possibilidade de um progresso 
linear”,13conduzem o ser a uma fantasia, a um vago utopismo, 
um desejo por definição irreal, impossível de realizar, mas 
possível de se pensar como propor uma “roda quadrada” ou 
“embarcar no avião que já partiu”. Entretanto Bloch destaca 
a ars iveniendi [Arte inventiva] que acompanha alvorada do 
homo sapiens permite o homem sonhar e concretizar  inúmeras 
utopias técnicas.  

Bloch destaca que “o ser humano é o único animal 
fabricante de ferramenta, aperfeiçoou o prego em lima, o 
punho em martelo, os dentes em faca” 14 , criando novos 
artefatos postiços “o martelo é o punho, o cisel é a unha, o 
serrote é a dentadura”.  

                                                 
distancia de Aristóteles,dando um salto da lógica à ontologia e 
transformando possibilidade real, uma categoria lógica, em ser na matéria, 
apenas considerando-a na forma de ainda-não-ser. De modalidade, a 
possibilidade passa à consistência de realidade material: possibilidade 
real da matéria e na matéria; a matéria mesma contendo a possibilidade 
ontologizada. Para explicar possibilidade real=matéria,Aristóteles utiliza as 
expressões “o ser conforme-a-possibilidade” e “o ser-em-
possibilidade”,pois, no pensamento aristotélico, matéria é o ser – em 
possibilidade, mas não é a possibilidade real e, sim, tem a possibilidade real 
de ser algo. A categoria “possibilidade”, para Bloch, estaria contidano 
dynàmeion, e a matéria dialética dinâmica, no ser-em-possibilidade, no 
menos determinado, na abertura do sistema. 

13 FURTER, Pierre. Dialética da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974. p. 112. 

14 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. 2 p. 180. 
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Portanto a alvorada do homo sapiens, com seu passado 
mágico precipitado na miséria da fome, no desconforto do 
frio foi obrigado a inventar e reinventar “artefatos utópicos  
para os sentidos”. Através dos cinco sentidos o homem 
passa a instrumentalizar sua interação com o mundo. 

 O fato de perder um de seus sentidos não desvanece 
a “esperança sábia” de continuar, buscando na técnica sua 
atualização. Bloch denominou de “organicidade” a relação 
harmoniosa em função dos sentidos que homem-natureza e 
os primeiros artefatos nascem como extensões e imitações 
dos sentidos humanos determinando as primeiras utopias 
técnicas em seu tempo e por isso denominadas utopias 
orgânicas por Bloch. 

Foi a inspiração dirigida às necessidades orgânicas do 
homem que motivaram o desenvolvimento das utopias-
orgânicas Aristotélicas. Todas podem nascer de um sonho 
diurno e respondem ao movimento dialético da matéria que 
tem direção de futuro.  

A exemplo dos que pensavam os colonizadores da 
América que com esperança sábia [docta spes] ousaram 
ancorar seus barcos muito além das Colunas de Hércules. 
Foi um longo período até que ruísse no tempo, o dístico 
alienante do nom plus ultra, do pericolosum sapere até inaugurar 
um aude sapere kantiano15 e, desta forma, dar  resposta ao 
Iluminismo como emergência da maioridade e objetivado o 
nível -1 o possível objetivo factual. 

 
3. Utopias técnicas em Francis Bacon 

 
As utopias técnicas em Francis Bacon consideram 

categoria de Nível 2 –possível objetivo-factual (Das 

                                                 
15 KANT, Immanuel. A paz perpétua e o outros opúscolos. Tradução de Artur 
Morão. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 11. O Iluminismo é a saída do 
homem da sua menoridade que ele próprio é culpado. A menoridade é 
a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. 
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sachlich-objektivMögliche) traz no seu movimento  dialético a 
Utopia orgânica – Aristotélicas. Para Bloch “o homem tem uma 
consciência-antecipadora de sua realidade, onde está à 
possibilidade de previsão de levantar problemas, imaginar 
soluções e desenvolver o domínio sobre o real”16. Sabe-se 
que desde os períodos glaciais, os inventos tiveram origem 
na necessidade de ampliar os sentidos. A visão, audição, tato, 
paladar e olfato – cinco sentidos - que em Aristóteles foram 
pensados com suas propriedades e suas características: “o 
sabor age sobre o paladar, o som age sobre a audição, a cor 
age sobre os olhos, o odor age sobre o olfato e a textura dos 
objetos age sobre o tato” 17, o que em Bacon vai se dar como 
apropriação de poder.  

Se Na visão das utopias aristotélicas homem e 
natureza interagem de forma rudimentar, o ser humano, 
agente direto das ars-inveniendi, exerce um protagonismo 
ímpar junto à natureza ao desenvolver inventos e inovações 
que ampliaram os elementos sensitivos através de novos 
artefatos, estabelecendo assim a o conceito de ‘utopias 
orgânicas” ou das utopias técnicas rudimentares.  

Com o alvorecer das utopias técnicas  potencializa-
se na obra  seminal Bacon Novum organum que buscou 
desocultar as leis da natureza e dominar saber operacional. 
Assim, já havia percepção  naquela época da possibilidade de 
carros que se movem sem auxílio de animais, máquinas de 
voar, a base teórica se inspirava nos sonhos diurnos 
contribuindo para fortalecer  o edifício do regnum hominis, o 
reino do homem sobre a terra. Na visão metafísica de mundo, 
Bloch preocupou-se com o desconhecimento [Gegenstand] 
como alienação, utiliza-se do aforismo de Bacon 18 , que 

                                                 
16 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2006, v. 2 p. 180. 

17 ARISTOTELES. DE  ANIMA. Ttrad. Maria Cecília G.dos Reis. São 
Paulo :Editora 34.  2006.  p. 273-276. 

18 BACON, Francis. La nueva Atlântica. Buenos Aires: Aguilar, 1964. A 
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sugere coletivizar o conhecimento para que os sonhos 
acordados possam concretizar-se como utopias concretas.  

Para o Mago de Tübigen , os segredos da natureza 
[arcanos naturae] não devem habitar apenas os guetos dos 
artesões, tão pouco, sujeitarem-se ao obscurantismo do 
passado, a natureza está em aberto para gerar novas 
utopias“a natureza não é fato passado, mas o canteiro de 
obras ainda não desocupado 19 ” , estando presente a 
expectativa da atividade humana e o sujeito mediado com a 
natureza ambos devem cooperar para “edificar uma casa” 
não apenas para construir o regnus hominis. Entretanto a 
pulsão pelo lucro tem sua origem primária na “Revolução 
industrial” que não está concretamente relacionada nem ao 
material humano, nem aos elementos da natureza. Faz parte 
dela a miséria que trouxe às pessoas, bem no começo e 
sempre” 20 . Com a revolução industrial verifica-se que o 
domínio do homem sobre a natureza se aprofunda. Assim, 
desnudar e descobrir seus segredos passou a ser ciência que 
desperta o homem não só para arte de inventar, mas ativa 
sua racionalidade instrumental, onde “saber é poder” e 
instaura a crença de que deve subjugar a natureza ao 
imperativo da técnica. 

Para Bloch sujeito e objeto deveriam, coexistir 
intimamente, Albornoz observa que “o sujeito objetivo é um 
ser incompleto que se sabe incompleto e é constituído pela 
percepção tanto de sua existência como da sua falta” 21 . Na 

                                                 
for. CXII, p.80. O caminho não pode ser percorrido apenas por um 
indivíduo, mas em uma condição em que o trabalho e a colaboração de 
muitos se distribuam perfeitamente) e, em especial para a coleta de dados 
da experiência). 

19 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora UERJ/Contraponto,   2005. v. 2,p. 244-245. 

20 BLOCH Idem.p.245. 

21 ALBORNOZ, Suzana. Ética e utopia: ensaio sobre  Ernst Bloch. 2. ed. 
Porto Alegre: Movimento; Santa Cruz do Sul: Editora UNISC, 2006, p.58. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 143 

 

 

sua existência tem a esperança na sua falta interessa assimilar 
a novos poderes. Bacon defende a tese de que a verdadeira e 
legítima meta das ciências é “que a vida humana seja dotada 
com novas descobertas e poderes22”. Portanto enfatiza que 
o poder do homem sobre a natureza deve privilegiar o 
domínio e o império do homem e se dá em parte, pela 
obediência a natureza.  
 

 Se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder 
e o domínio do gênero humano sobre o universo, a 
sua ambição( se assim, pode ser chamada) seria, sem 
dúvida , a mais sábia e a mais nobre de todas. Pois 
bem, o imperio do homem sobre as coisas se apoia 
unicamente nas artes e nas ciências. A natureza não 
se domina , senão obedecendo-a23. 

 
Bacon postula que é através  da ciência, das 

descobertas seria possível dominar os segredos da natureza, 
atndendo a lógica de mais conhecimento mais poder. 
Entendia que ao apropriar-se do conhecimento, estaria 
assegurado  o regnus hominis sobre a  natura naturata. A gênese 
do homem inventor adota uma nova postura diante do 
universo, passa de zelador para atividade de criador. 
Descobre-se com dom de criar e ao dar luz a novos inventos 
sente-se recompensado uma vez que tais “os inventos são 
como criações e imitações das obras divinas”24.  

O filósofo observa que no percurso das utopias 
técnicas seguiram-se vários projetos de Leonardo da Vinci, 
com sua máquina voadora que embora nunca tenha voado, 
deu vida à utopia mítica de Ícaro. Mais um tempo, o desafio 
de fazer o mais pesado que o ar voar coube a Santos Dumont 

                                                 
22  BACON,Francis. Novum organum. São Paulo: Abril, 1973. Af. 
LXXXI.p.50-51. (Coleção os Pensadores). 

23 Idem Afor. CXXIX,p.93-94. 

24 BACON, Francis Novum Organum. Pensadores: Af. CXXXIX .  p.93. 
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que tentou 14 vezes, Thomas Édison tentou inúmeras vezes 
até conseguir a lâmpada incandescente e Padre Landel de 
Moura com a comunicação sem fio. Ambos  exemplos com 
suas utopias técnicas deram visibilidade às grandes sonhos 
do século que vão sendo atualizadas no seu tempo, gerando 
e desafiando o homem à sonhar com novas utopias técnicas. 
Tais  utopias  nem só permitem geração de novos saberes 
como também trazem inventos  de interesse social do 
mundo objetivo.  

Nas utopias orgânicas em Bacon, todos os sonhos 
desejantes tornam-se reais, o que parecia impossível torna-
se concreto no devido processo histórico 
O Novum Organum de Bacon muito contribuiu para 
reconhecer a natureza como o grande “laboratório de 
utopias técnicas”, apontando à natureza o locus para 
desenvolver a Ars inveniendi. Nela encontra-se “Não um 
caminho de antecipação da mente mas um a estrada para sua 
interpretação 25 ”.Portanto era um não a vitória dos que 
pensavam em desenvolver  “a antecipação da mente” e o sim  
àqueles que buscavam a submissão da natureza a vontade 
dos homens. Esses deveriam ser reconhecidos como 
verdadeiros filhos da ciência.  
 Nesta perspectiva só o homem teria condições para 
desenvolver a arte inventiva e ser também um criador e 
“toda criação é divina”  estava desta forma legitimada a tese 
de reinar sobre a natureza. Ao postular o direito de  explorar 
e torturar a matéria para apropriar-se de seus mistérios em 
busca do saber passou a  fundamentar a sua máxima: “saber 
é poder”. Neste contexto a natureza é enganada pelo sujeito 
pensante sofre e falece diante da lógica de Bacon, o aforismo 
“natureza é vencida pela obediência” 26  [Natura parendo 
vincitur ] vai ressoar no tempo como a traição do Homo Sapiens. 

Nesta fase a sujeito em potência passa a desenvolver 

                                                 
25 BACON ,Francis.   Novum Organum. Pensadores: Af. p.14. 

26 BACON ,Francis.   Novum Organum. Pensadores: Af. 113. p.79-80. 
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o mundo da tecnologia, é fase do espanto, embriaga-se não 
só com a capacidade de realizar os sonhos, como também a 
gratificação, a recompensa através do lucro que recebe de 
seus inventos, assim as utopias técnicas situam-se diante de 
um ainda-não-objetivo , dando lugar ao ainda-não-subjetivo. Nesta 
condição o regnus hominis assume seu estado de natura naturans 
e a natureza desempenha seu papel submisso como natura 
naturata, negando sua função de matéria criadora. Entretanto  
nas  utopias orgânicas -em Bacon ainda o sujeito trabalha em 
parceria com seu invento, o homem realiza seu trabalho 
junto com seu invento, reconhecendo-se como legítimo 
soberano da natureza.   

Entretanto a violência humana rompe a aliança 
sujeito-objeto, estabelece o desequilíbrio entre homem-
natureza, a dominação do homem tende ao extremo 
solipsismo diante a natura naturata desprotegida. 

 
 4. Utopias não-Euclidianas  
 

O alerta do Mago de Tübigen aponta para  natura 
naturata que rompe o  diálogo com sujeito, “o menor e mais 
novo ser da natureza”, uma vez que àquela vai responder 
também com violência e cujos resultados podem ser  
imprevisíveis. Na concepção do filósofo, a natureza embora 
oculta, sabe-se grávida de tantos impossíveis que o homem 
demanda e reage cegamente não percebe o grau de 
autonomia que ela pode adquirir. 

 O filósofo de Tübigen recepciona esta nova 
categoria no Nível 3 – possível, conforme a estrutura do 
objeto real [Das sachhaft-objektgemãssMögliche] Possível objetivo 
real. Onde a possibilidade real não reside numa ontologia 
acabada do ser, que existiu até um determinado momento, 
mas na ontologia, a ser renovada fundada do ser, do ainda-
não-existente que descobre o futuro até mesmo no passado 
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e na natureza como um todo27. Como traduz Furter, está 
presente “o dinamismo da matéria, por ter virtualidade 
(potência) e refletirá o dinamismo da natureza que produz 
natureza natura naturans, onde o homem passa a ser apenas 
uma caixa de ressonância” 28 . Todavia, estes dois níveis 
tendem a se opor, ora determinando o domínio do homem 
sobre a matéria-idealismo, ora da matéria sobre o homem o 
totalitarismo.  

No Pós-Scriptum de Bloch, em sua obra Sujeito Objeto, 
o filósofo prescreve que há uma tarefa da humanidade que é 
comum a todos:o dever de lutar em todas as partes para 
manter “a existência em transição. Por outro lado, ainda 
questiona: “Porque tantas coisas claras permanecem sem 
serem vistas como se nunca existissem?” 29. Bloch, verifica 
uma ausência da mediação imperativa entre sujeito-objeto 
que na atualização das utopias técnicas passam habitar um 
ethos estranho onde a “natureza assumindo de forma cega” a 
função geradora de natureza natura naturans. Neste sentido os 
efeitos da máquina não responde mais pelas expectativas do 
ser humano, apontando a gênese das utopias não-Euclidianas30. 

                                                 
27 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UE 2005. v. 1.p. 234. 

29 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1.p. 113. 

30 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Trad. de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro: Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 1.p. 114. 

29 BLOCH, Ernst. Sujeito –Objeto o pensamento de 
Hegel.Trad .Wenceslao Roces. Mexico: Fondo de Cultura Económic, 
1962.  

30 EUCLIDES de Alexandria.foi um matemáticos grego que  nasceu  por 
volta do ano 325 a.C. viveu no  Egito na cidade de Alexandria durante o 
reinado de Ptolomeu I (323 BC–283 BC) morreu no ano 265 antes de 
Cristo. Euclides nos deixou um conjunto de livros de matemática, 13 
volumes   Elementos reunindo toda a geometria plana  conhecida em 
sua época que pode ser considerado um dos mais importantes textos na 
história da matemática. A Geometria não Euclidiana, também conhecida 
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Se antes, no período das utopias-orgânicas aristotélicas, 
os artefatos produzidos pelo homem eram apenas 
apropriados como extensão dos sentidos, estabelecendo 
uma organicidade amigável, havia um protagonismo do 
homem sobre natureza com perda da organicidade, a Ars 
iveniendi nas mãos do homem determinou que  novas utopias 
técnicas se concretizassem como verdadeiras “utopias 
autônomas” justificadas pela própria natureza.  

 Com os novos artefatos, liberando o ser humano do 
esforço de trabalho eles passam a gerar  informações para 
operar com ausência do ser humano. No entanto tais 
artefatos ao perderem sua organicidade passam apresentar 
comportamentos independentes de seu inventor. Equivale a 
dizer que a máquina passa a trabalhar junto ao ser humano  
devolvendo  resultados imprevisíveis para humanidade.  

Alguns trouxeram problemas com aquecimento da 
própria natureza, comprometendo sustentabilidade, fossas 
marítimas radioatividade, irradiação de usinas nucleares, lixo 
atômico, alimentos transgênicos, defensivos agrícolas, 
poluição-mares-rios-atmosférica -subsolo, incêndios em 
matas nativas, desmatamentos, lixo plástico,  barragens, 
açoriamento dos rios, doenças dizimam comunidades, entre 
outros são os principais eventos que comprometem a vida e 
sustentabilidade do planeta. 

Na atualidade esses exemplos apontam  a autonomia  
de utopias técnicas, indesejáveis à preservação da natureza. 
Por outro lado, Kurzweil afirma que “as máquinas futuras 
serão humanas, mesmo que sejam biológicas, a maior parte 
da inteligência de nossa civilização será basicamente não 
biológica 31”. A inteligência do ser humano parece ausente 
diante da natura naturans, uma máquina se auto reproduzindo 

                                                 
como Geometrias Hiperbólica e Elíptica são utilizadas  especialmente  
no desenvolvimento de tecnologias na modernidade. 

31  KURZWEIL,Ray.The Singularity  Is Near:When Humans Transcend 
Biology.Nova York: Viking,2005.10-11. 
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não reconhecendo seu criador.  
Parece, todavia, haver um estranhamento da técnica 

no mundo contemporâneo, fato que pode estar ligado 
diretamente ao conhecimento do homem, aos seus limites e 
o seu domínio sobre a natureza. Bloch refere-se como 
exemplo a energia atômica, alertando que as novas 
tecnologias abandonam a ideia de projeção orgânica do 
homem e do mundo tridimensional –mecânico, surgindo o 
abismo desumanamente concretizado do espaço atômico e a 
perda da organicidade da máquina em função da energia 
atômica entre outras tecnologias32. Neste sentido a filosofia  
questiona como realizar uma nova aliança entre o homem e 
natureza. As descobertas do ser humano se movimentam na 
epifania de um “ainda-não-ser”, não da máquina inteligente, 
mas da presença de um princípio ético, ainda não explicado, 
capaz de trazer solidariedade e sentido entre os seres 
humanos.  

Cérbero lembra o mundo grego e habitava em Hades 
era um cachorro  dotado de três cabeças que atormentavam 
o mundo coerente. Por semelhança  no contexto das utopias 
autônomas,  três eventos  estão diante da humanidade que  
recepcionadas por utopias não-euclidianas com raízes na 
energia atômica, química e as máquinas autônomas.  

A perspectiva de que carros caminhões, motos sejam  
autônomos e disponíveis na década de 2020 é  uma realidade 
prevista para  EUA, EUROPA, JAPÃO. 

O mundo acadêmico observa com espanto a 
capacidade do ser humano  de produzir tais utopias técnicas 
e parece  indeciso frente aos níveis de liberdades desses 
artefatos que  não são tipificadas em Lei. 

Lin filósofo gerente o Grupo de Ciências de Ética e 
Ciências Emergentes da Universidade Politécnica da Califórnia, 
reconhece “ as máquinas autônomas” como os primeiros 

                                                 
32BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro Ed.  UERJ/Contraponto,  2005. v. 2. p.215—218. 
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robôs sociais que circulam na sociedade 33 . O filósofo 
observa que se fosse  passageiro deste carro robô não estaria 
disposto a dar a sua vida para salvar uma ou duas vidas. 
 Em caso de acidente com um carro autônomo quem seria o 
culpado? Por que pensar que os carros autônomos precisam 
ser programados para fugir da morte e programá-lo para 
decidir sobre matar alguém?  Pode o carro autônomo através 
de um software decidir quem eventualmente deveria matar 
no trânsito? Inclusive quem está no seu interior? Quem seria 
o responsável...? 

Nesta perspectiva o Filósofo” Diretor da Ciências 
emergentes do Grupo Ética Universidade Politécnica do Estado da 
Califórnia observa em relação as máquinas autônomas: “o 
usuário destes carros robot tem direito de não ser morto, de 
não ser uma vítima de trânsito34”. Ainda prevendo outros 
dilemas das utopias autônomas: situações de emergência, 
abuso, roubo, falha de equipamento. O carro está 
programado para não cometer acidentes. Entretanto o 
passageiro poderá pagar este custo. Poderemos estar nos 
aproximando da teoria do caos ou efeito borboleta? 

Entretanto há uma questão que permanece no 
âmbito da filosofia: Será que teremos que identificar uma nova ética 
para as máquinas autônomas? 

A natura naturans como natureza, envolve-se em outra 
utopia não-euclidiana ao fracassar na gestão de Energia 
Nuclear. Uma utopia-técnica que desvendou os segredos do 
átomo, o homem perdeu seu controle, e gerou  10 eventos 
catastróficos no mundo,: Chernobyl, na Ucrânia Three 
Mile Island (Pensilvânia) usina nuclear Daiichi, em 
Fukushima (Japão) vazamento de urânio em uma instalação 
nuclear secreta perto de Erwin (Tennessee) na usina nuclear 

                                                 
33 LIN, Patrick. Ética Robot. MIT Press,2012, p.21-22. 

34   LIN, Patrick. Ética Robot. MIT  Press,2012, p.43-45.  O autor é  
Filósofo e Diretor da Ciências emergentes do Grupo Ética Universidade 
Politécnica do Estado da Califórnia. 
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de Tsuruga(Japão) Tomsk-7,(Russia) Sibéria Ocidental, 
Tokai (nordeste de Tóquio), A mesma usina voltou a ser 
palco de um novo acidente nuclear em 30 de setembro de 
1999, Na usina nuclear de Mihama ( Japão) Tricastin, no 
sul da França.  

Demonstrando que os recursos explorados da 
natureza ainda não são de pleno controle do homem 
identificando seu potencial perigo à humanidade. A questão 
que permanece ainda é a mesma: Será que teremos que identificar 
uma nova ética para Energia Nuclear?  

Somando-se a estas utopias-técnicas estão presentes 
os elementos químicos que patrocinam uma seleção 
darwiniana e que respondem principalmente pelos reflexos 
na qualidade de vida, comprometendo a boa alimentação do 
ser humano. Estudos acadêmicos revelam que o mundo de 
remédios e defensivos utilizam-se de substâncias  que estão 
determinando novas patologias  no ser humano.  

Conforme pesquisa de Rosner da Sociomedical Sciences 
at Columbia University, “estão ocorrendo grandes mudanças 
em relação novas patologias humanas35”. A Pesquisadora 
médica Picciotto revela o aumento de quase 100% de câncer 
de cérebro, doenças asma,leucemia,puberdade precoce, 
deformidades, malformação congênita, autismo. 

Ghose repórter investigativa de produtos que 
possuem a substância BPA Bisphenol alerta que tal substância 
atua como disruptores endócrinos e são utilizados em copos 
plásticos, produtos de limpeza e tais produtos tem função 
hormonal36.  

Quase cem por cento dos americanos testados tem 
BPA na corrente sanguínea. Assim como foram constatados 
Toxic Babi Botles,( mamadeiras) , descoberto a pouco o perigo 

                                                 
35  ROSNER, David.  American Journal of Public Health, Columbia 
University.106 (forthcoming), April, 2016.  

36  GHOSE,Tia. New studies add fuel to concerns over BPA.Center 
investigative Reporting.California, 2012, p.12. 
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do amianto (largamente utilizados na Latino América) e do 
PVC cujos  produtos causam a danos endócrinos, 
neurológicos e reprodutivos.  

Permanece a mesma indagação filosófica:  Será que 
teremos que identificar uma nova Ética para os produtos e substâncias 
nociva a natureza do ser humano? 

Conforme prescreve Francis Bacon, o homem ao 
desvelar o mistério da natureza, agrega o conhecimento e 
poder, utilizando este poder a seu favor. Entretanto ao 
vislumbrar o terreno das utopias técnicas: “Possível 
conforme a estrutura do objeto real” observa que há uma 
questão ética a ser pensada na Ars Inveniendi.  Diante da 
cegueira humana, onde a natura naturata  transforma-se em 
natura naturans (natureza geradora de natureza) ou seja a 
“natureza mesmo se auto- reproduzindo ” comportando-se 
no seu processo dialético de forma imprevista,  gerando não 
mais “utopias concretas”, mas “utopias discretas”, “utopias 
singulares” impensáveis nos sonhos diurnos.  Bloch diria o 
“homem é a pergunta e o mundo é a resposta” . A resposta 
pode estar na mediação ética que passa por  uma aliança 
entre res cogito /res extensa, entre sujeito/objeto que ao 
não escravizar a natureza permite libertar o ser humano.   

Contudo há esperança de a humanidade enfrentar e 
responder  na oportunidade os dilemas éticos que se 
apresentam no século XXI. Uma oportunidade para  
repensar  a ética frente a voracidade dos mercados que pode 
estar sequestrando a ciência e depois quem sabe o ser 
humano. 
 
5. Uma Ética de Reconciliação 
  

A ética é uma ciência universal, o locus inveniendi onde 
seres humanos se encontram e estabelecem razões morais, 
permitindo determinar um elo de respeito entre o humano e 
a natureza nos seus diferentes universos de coexistência .   
Na Metafísica dos Costumes a ética  Kantiana  consagra a 
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autonomia da razão, mas justifica no seu rastro um 
comportamento antropocêntrico diante da natureza. O ser 
humano reconhece sua liberdade segundo a capacidade da 
razão pura de ser, por si mesma, prática e pela sujeição da 
máxima e sua qualificação como lei universal.  

Kant 37  estabelece um contraste entre leis da 
liberdade e leis da natureza: as leis da liberdade são 
denominadas por ele de leis morais. Se tais leis dirigidas a 
ações externas são chamadas a leis jurídicas quando elas 
requerem  fundamentos determinantes das ações são denominadas 
pelas leis éticas. Destaca-se que na metafísica clássica, Kant 
não acena com uma fundamentação ética dirigida à natureza. 

Neste fato é mais notório na “Doutrina dos Elementos 
da Ética” parte II “Dos Deveres de virtude com os outros”, 
onde Kant aborda os deveres de: amor, benevolência, 
solidariedade, respeito, apenas com outros seres humanos38. 
Em seus escritos  ao referir-se a Vícios que violam o dever de 
respeito por outros seres humanos elege: a Soberba, Detração, e o 
Escárnio, neste sentido não reconhece a natureza como seu 
outro. Portanto a  máxima universal de Kant não dialoga 
com os elementos da natureza e com o dever de tratá-la com 
algum respeito. 

 Em tempo, inspirando-se na máxima kantiana, uma 
outra máxima proposta por Vinge pode ser considerada um 
“mandamento de Ouro”: trate seus inferiores como seria tratado 
por seus superiores39”, sugerindo uma postura de humildade do 
homem junto a natureza (neste caso a máquina). 

Contudo alguns filósofos perceberam a ética, numa 
perspectiva mais abrangente,  e como uma  práxis buscam 

                                                 
37 KANT, IMMANUEL.  A metafísica dos costumes.trad. Edson Bini .São 
Paulo EDIPRO,2003,p.63. 

38 KANT, IMMANUEL.  A metafísica dos costumes.trad. Edson Bini .São 
Paulo EDIPRO,2003,p.305. 

39  VINGE, Vernor. “The Coming Technological Singularity. São 
Pedro,Calif.:Acelerate Studies Foundation,2006 p.21. 
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propor uma nova aliança entre a natura naturans e a natura 
naturata. Assim,  filósofos Hans Jonas, Henri Bergson e 
Ernst Bloch, propõem uma ética singular que postula  um 
elo de coexistência harmônica, uma plasticidade entre o 
homem e a natureza.  

Em Bergson 40 , a ética tem uma razão biológica 
coloca-se fora da metafisica clássica. para o filósofo  a Moral 
é o resultado de uma sociedade que se auto organiza diante 
de um imperativo que respeita. A ética para Bergson envolve 
toda a natureza, desde sua origem, até os mais variados 
ecosistemas, é ontologicamente ética, o respeito a evolução 
criadora. Sua durée (o que dura), está no que persiste e 
continua a ser” considerando que a vida contínua de uma 
memória que prolonga o passado no presente41. 

O homem é imanente a evolução e ao mesmo tempo 
transcendente, no sentido de que ele é mais avançado da 
natureza para permanecer no domínio ético, daí sendo 
indispensável a “intuição” nesta relação intrínsica homem/ 
natureza.  

Em Jonas 42 , a natureza não deve ser vista como 
extra-humana: implicação ética está ligada responsabilidade 
a ação humana, devendo garantir uma vida autêntica . 
Para o filósofo, O princípio Responsabilidade obriga ao temor e 
ao respeito e conservar incólume contra os abusos de poder. 
A natureza nasce livre e reage a cada intervenção do homem 
e finalmente quem sofre é o próprio homem.  

Para  Bloch “A filosofia terá a consciência do amanhã, 
tomará partido do futuro, terá ciência da esperança. Do contrário não 

                                                 
40  BERGSON  Henri- Revolução Criadora. Rio de Janeiro:Ed. 
Delta,1964.p.98-99. 

41 BERGSON, Henri. Pensamento e o  movente.Textos Selecionados por 
Adré Robinnet,Introdução de Gouhier (4ª. ed.),Paris.PUF,1984. 

42JONAS, Hans. O principio responsabilidade: ensaio de uma ética para 
civilização tecnológica. Trad. M.. Lisboa, L. B. Montez. Rio de Janeiro: 
Contraponto;Ed. PUC-Rio,2006.p.229-238. 
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terá mais saber 43 . De outro lado vale-se da Tese 11 de 
Feurbach quando propõe: “Os filósofos até agora têm interpretado 
o mundo de diversas maneiras, mas também é preciso transforma-lo”. 

Na ética de Bloch há um logos espermáticus onde está 
presente a práxis transformadora, trazendo consigo  um mundo 
que se renova. Para o mago de Tübigem é preciso ir além do 
presente, há um ainda-não que domina o futuro.  

Diante das Utopias não-Euclidianas, a perda de 
Organicidade não é uma preocupação isolada de Bloch, 
Bergson e Jonas também Habermas44 observa que Marcuse 
propõe um comportamento alternativo para natureza, tratá-
la não apenas como objeto de disposição possível, mas 
considerá-la como o interlocutor de uma possível interação. 
O que seria uma outra forma de reconhecer a natureza como 
outro sujeito. 

Há uma esfera da inter-subjetividade que ainda 
encobre a possibilidade de presumir a subjetividade , nos 
animais, nas plantas e até nas pedras . Para comunicação com 
a natureza, Habermas entende que os homens ainda não são 
livres entre si, ainda estão sujeitos a dominação, uma vez que  
 

A subjetividade da natureza, ainda que agriolhada, 
não se poderá libertar antes de a comunicação dos 
homens entre si não estar livre da dominação. Só 
quando os homens comunicarem sem coação e cada 
um se puder reconhecer no outro poderia o gênero 
humano reconhecer a natureza como um outro 
sujeito –e não como queria o Idealismo, reconhecê-
la como o seu outro, mas antes reconhecer-se nela 
como noutro sujeito45.  

                                                 
43 BLOCH, Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro Ed.  UERJ/Contraponto,  2005. v. 1. p.17. 

44HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência enquanto “ideologia”. São Paulo: 
Abril Cultural, 2009.p.52. 

45 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência enquanto “ideologia”. São Paulo: 
Abril Cultural, 2009.p.53. 
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Portanto, reconhecer a natureza como interlocutora das 
interações com o homem também segue o pensamento de 
Bloch, um processo que passa a exigir uma ética de 
relacionamento cuja mediação  prescinde de comunicação, 
linguagem simbólica e da ausência de uma racionalidade 
instrumental, Para Bloch,  

 
Não há como conceber de modo mais influente o 
primeiro sujeito, o do poder humano; não há como 
conceber de modo mais mediado o segundo sujeito , 
a raiz natura naturans e até supernaturans46. 

 
Contudo o portador da arte inventiva, [ars Inveniendi] 

o homem ao tornar real suas invenções  tem um totum 
contraditório quando passa edificar o regnum hominis para 
dominar a natureza e dar crédito a seus delírios de poder 
quando deveria estabelecer uma existência orgânica na 
relação sujeito-objeto. As utopias concretas não-euclidianas  
demonstram nas condições atuais que sujeito e objeto, 
homem e natureza atingem o ápice com seus artefatos, 
rompendo sua organicidade 

 
Enquanto uma física não-euclidiana, apesar do 
recurso à observação, constrói seu mundo como 
mera reificação dos símbolos matemáticos, a 
abstração se tornou tão grande que o sujeito e objeto 
não se encontram mais de forma alguma, assim que 
precisamente o objeto não-euclidiano desaparece na 
matéria real em movimento47. 

 
Há uma  preocupação com o estranhamento entre o 

                                                 
46 BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora  UERJ, Contraponto, 2005. v. 2,p.228. 

47 BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora  UERJ, Contraponto, 2005. v. 2,p.228. 
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sujeito e objeto quando deveria haver uma interação 
concreta entre eles. Bloch espera que “ o sujeito seja 
mediado como objeto natural , o objeto natural com o 
sujeito e que entre si, os dois não mais se comportem como 
estranhos” 48.  

A história das utopias tem revelado, no decorrer dos 
séculos, que todas as gerações “sonharam acordadas”, 
imaginaram e imaginam um outro topos, um novo mundo 
melhor. Perceber-se que a Transformação e 
autotransformação das coisas em bens, natura naturans e 
supernaturans em lugar de natura dominante: e isso, portanto, 
significam os rudimentos de um mundo melhor, no que diz respeito a 
técnica concreta49.  
 Portanto, embora o homem como potência possa 
despertar o dinamismo da natureza, embora possa 
intencionar a potencialidade da matéria, esqueceu-se de 
vigiar a utopia silenciosa capaz de instaurar uma nova 
singularidade social a luz de uma docta spes tencionada.  
Contudo a Ética não poderia ser adjetivada, não seria  
possível pensar uma pluralidade de éticas, ética da técnica, 
educação, bioética, ética da energia atômica, ética da 
química, dos robôs, carros autônomos e demais áreas do 
conhecimento. 

 O imperativo ético  abarca uma esfera universal e 
nesta perspectiva, se faz necessário reconciliar as 
pluralidades éticas e recepcionar  uma ética “reitora do agir 
humano”  capaz de construir a esperada aliança entre o 
homem e natureza. 
 
  

                                                 
48 BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio 
de Janeiro: Editora  UERJ, Contraponto, 2005. v. 2,p.219. 

49BLOCH,Ernst. Princípio esperança. Tradução de Nélio Schneider. Rio de 
Janeiro:Editora UERJ/Contraponto, 2005. v. 2. p.252. 
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FRANZ ROSENZWEIG: NOVO 

PENSAMENTO, NOVA FILOSOFIA 

Oneide Perius1 
 

Evidenciou-se amplamente, na história do 
pensamento, a importância decisiva da interrogação como 
gesto e como impulso fundamental para entender os rumos 
e respostas alcançadas na pesquisa filosófica. A interrogação 
já define um campo hermenêutico de respostas possíveis. 
Nem toda resposta é possível quando a pergunta está posta. 
A resposta, para ser satisfatória, deverá se orientar pelas 
exigências postas pela interrogação. Isto atesta a 
fundamental importância da interrogação que, na maioria 
das vezes velada, mobiliza o pensamento a construir 
modelos teóricos, sistemas, enfim, respostas. Além disso, 
quem tem realmente o direito de perguntar, o direito de 
colocar a questão, de decidir qual é ou quais são as questões? 
Aquele que pergunta impõe, dessa forma, uma lógica e 
mesmo uma língua que a resposta não poderá ignorar. 

O filósofo de Kassel, Franz Rosenzweig (1886 – 
1929), levou a consciência desta questão ao seu ápice. Se ele 
pôde falar de uma filosofia “de Jônia até Iena” (2002, p.13) 
– o que pode parecer inicialmente uma generalização 
inaceitável (como poderia alguém passar por cima das 
diferenças monumentais expressas neste vasto período 
histórico “de Jonia até Iena”?) – é pelo fato de ter percebido 
uma pergunta fundamental orientando e constituindo os 
mais diversos sistemas de respostas filosóficas de Tales até 
Hegel: a pergunta pela essência.  É importante especificar que 
esta pergunta é grega em sua lógica e em sua língua. O gesto 
fundamental deste trajeto da filosofia é o de reconduzir a 

                                                 
1 Professor de Filosofia na UFT. Atualmente em estágio pós-doutoral 
na PUCRS. 
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multiplicidade da realidade a uma arché, uma essência cuja 
identidade será fundamento da realidade e possibilidade de 
sua inteligibilidade.  

A filosofia, ao pretender responder a pergunta o que é? 
– pergunta esta que somente aceita como resposta uma 
essência que não desaparece no curso do tempo – assume a 
ariscada atitude de retirar o seu objeto do fluxo da vida e do 
tempo. A impaciência do filósofo, que não pode esperar as 
coisas mostrar no seu fluxo aquilo que elas são, o obriga a 
isolá-las para, mentalmente e de modo abstrato, construir 
uma identidade que na realidade apenas se manifesta de 
modo difuso no tempo. A paralisia que o filósofo impõe ao 
seu objeto recai, no entanto, sobre a própria filosofia. O seu 
conhecimento não é mais um conhecimento da realidade 
profundamente dinâmica do fluxo da vida, mas 
conhecimento estático de uma totalidade pensada. A 
filosofia se petrifica em um Sistema.  

O novo pensamento que Rosenzweig propõe, desse 
modo, precisa se alimentar daquilo que o filósofo denomina 
entendimento humano saudável. Isto é, precisa aprender que 
a realidade se deixa conhecer na medida em que se manifesta. 
E se manifesta, apenas, no tempo. Não há antecipação da 
realidade. Isto seria ficção. Obviamente, há inúmeras 
consequências que podem ser extraídas a partir daí, 
especialmente no que se refere ao próprio conceito de 
filosofia. Não podemos simplesmente dizer o que é pelo fato 
de que continua sendo e ainda será. O tempo se impõe ao 
pensamento e a realidade em sua temporalidade escorre 
entre os dedos daquele que quer agarrá-la de uma vez por 
todas. Assim, o grande desafio de Rosenzweig é o de pensar 
uma filosofia para a qual a experiência temporal não seja um 
mero adereço. Um sistema narrativo de filosofia começa 
assim a ganhar forma no pensamento do autor d’A Estrela da 
Redenção. Antes, porém, de nos determos sobre o conceito de 
filosofia precisamos definir melhor a crítica de Rosenzweig 
à modernidade e à filosofia em geral.  
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Filosofia e Modernidade 

 
A modernidade se apresenta orgulhosamente como 

um tempo novo (Neuzeit). Como bem definiu 
Reinhart Koselleck2, as expectativas, isto é, as perspectivas de 
futuro, não mais se esgotam no horizonte das experiências. 
As expectativas ultrapassam as experiências compartilhadas. 
Dá-se, portanto, uma fratura. O que é não pode mais 
informar-nos sobre o que será. Inaugura-se, assim, a 
consciência histórica. É o próprio ser humano que assume 
sua condição de sujeito. A consciência histórica é a 
consciência de que o que emerge no tempo é o novo. O 
futuro põe exigências que o presente não pode responder. A 
modernidade, portanto, antes de qualquer coisa, é uma 
aventura do espírito em direção a um futuro incerto. É neste 
contexto que os modernos falam frequentemente de uma 
revolução. A modernidade seria revolucionária por adotar a 
perspectiva da razão, do ser humano racional. Este não se 
veria mais submetido a uma ordem heterônoma e dogmática. 
Neste momento é o próprio sujeito que põe para si mesmo 
sua própria lei. A modernidade seria, assim, a revolução da 
liberdade. Não se admite mais a imposição de uma metafísica 
dogmática ao ser humano. Ao invés disso, é o processo 
técnico de domínio humano da natureza e a redução de Deus 
à perspectiva antropológica que se impõe. O ser humano 
salta para fora do círculo mágico de um cosmos imutável e se 
rebela contra a divindade transcendente que impunha à 
realidade uma ordem vertical. A autoconfiança neste projeto 
libertador se chama modernidade.  

No entanto, surpreende-nos na obra de Franz 
Rosenzweig uma formulação que parece por em questão a 
visão que a própria época moderna tem de si mesma. Para 

                                                 
2 Para acompanhar de modo mais detalhado a argumentação do referido 
autor: KOSELLECK, Reinhart. 1995, p.349ss. 
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ser mais exato, põe em questão a autoconsciência moderna. 
No início de sua obra principal A Estrela da Redenção, como 
já foi ressaltado anteriormente, o filósofo de Kassel utiliza a 
célebre expressão “de Jônia até Iena”. (2002. p.13).  Ou seja, 
de Tales (o filósofo pré-socrático dos começos da filosofia) 
até Hegel (o grande ápice da modernidade). Ora, 
imediatamente salta aos olhos a estranheza desta 
formulação. Onde a modernidade se apresenta como 
descontinuidade3, Rosenzweig parece enxergar uma linha de 
profunda de continuidade. Hegel, o grande realizador da 
modernidade estaria motivado pelo mesmo princípio que o 
velho Tales. O tempo novo (Neuzeit) talvez não seja tão novo 
assim.  

O que faz com que Rosenzweig questione a 
modernidade é o fato de ela seguir o mesmo movimento 
filosófico das épocas anteriores, ainda que a perspectiva seja 
de fato totalmente distinta. O que Rosenzweig pretende 
mostrar é que o princípio do pensamento que pressupõe a 
unidade é reduzir a multiplicidade do real ao Uno de um 
princípio. No mundo antigo este princípio era o cosmos 
(antiguidade cosmológica), no mundo medieval este 
princípio era Deus (idade média teológica) e na modernidade 
este princípio é o ser humano racional (modernidade 
antropológica). Portanto, ainda que as perspectivas em cada 
uma destas épocas sejam profundamente distintas, há um 
movimento que as unifica: o movimento para a unidade. 
Rosenzweig pensa, desse modo, em uma nova filosofia: 
“...uma filosofia que não apenas pretende produzir algo 
como uma mera ‘revolução copernicana’ do pensamento, 

                                                 
3  Jürgen Habermas expõe de maneira muito apropriada esta 
compreensão que a época moderna tem de si mesma. Em seu Discurso 
Filosófico da Modernidade escreve: “a modernidade não pode e não quer 
tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação, ela 
tem de extrair de si mesma a sua normatividade. A modernidade vê-se 
referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para subterfúgios” 
(2002, p.12). 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 165 

 

 

segundo a qual quem a acompanhou veja todas as coisas ao 
contrário, mas somente veja as mesmas coisas que já via 
antes, mas sim uma renovação total de seu próprio 
pensamento.” (1989, p.45) 4 

Rosenzweig, dessa forma, pretende mostrar que é 
preciso rever criticamente a autoconsciência moderna. A 
crítica da modernidade, assim, se deve ao seu caráter 
implicitamente totalitário. É evidente que este caráter não 
aparece para os que olham superficialmente. Para estes a 
modernidade aparece unicamente em seu caráter libertador. 
A obsessão em reconduzir a multiplicidade original da 
realidade – multiplicidade esta que Rosenzweig reconhece 
insistentemente em sua obra e assinala como ponto de 
partida e ponto de chegada de qualquer teoria – à unidade, 
traz a tona o parentesco da modernidade com outros modos 
de pensamento dogmático. A multiplicidade é fática e a 
facticidade se impõe. A palavrinha “e” (das Wörtchen und) é o 
signo instransponível desta multiplicidade. Homem e Mundo 
e Deus. São estes os diferentes elementos que constituem a 
realidade. Já nos precedem e nossa experiência mergulha 
nesta realidade múltipla.  

Portanto, é preciso empreender uma crítica precisa a 
outro conceito muito caro à filosofia: o conceito de sistema. 
A ideia de sistema é um atestado da obsessão filosófica pela 
unidade. Conhecimento só pode ser conhecimento se for do 
todo.  Em uma carta escrita para Rudolf Ehrenberg em 
dezembro de 1917, Franz Rosenzweig sintetiza de maneira 
brilhante sua compreensão de que conceito de sistema é 
preciso criticar e qual o conceito de sistema que subsiste em 
sua obra: 

 
Eu o formulo assim: um sistema não é arquitetura na 
qual as pedras compõem o edifício e estão ali 

                                                 
4 Seguimos neste trecho a precisa tradução de Ricardo Timm de Souza 
(2004, p.65). 
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somente por causa do edifício (e por nenhuma outra 
razão); sistema significa, porém, que todo particular 
possui impulso e vontade de relação com todos os 
demais particulares; o todo está para além de seu 
campo de visão que vê apenas o caos dos 
particulares aos quais estende seus tentáculos. No 
sistema hegeliano toda posição particular está 
ancorada no todo. (ROSENZWEIG, Franz. 1979, 
p.484) 

 
O que se expressa claramente, deste modo, é o 

significado concreto e possível desta ideia de sistema. Ou 
seja, a facticidade do real é composta por um sistema de 
relações. Seria este um pressuposto indevido? Para 
Rosenzweig não é. E não o é pelo simples motivo de que a 
realidade não é estática. Até mesmo o senso comum o sabe. 
Precisaria haver um malabarismo mental para contradizê-lo. 
A realidade não estática se impõe ao sujeito. Nesta realidade 
os particulares estão em constante relação uns com os outros, 
afetando e sendo afetados. Este sistema de relações aponta 
para a única forma possível de sobrevivência da ideia de 
sistema. Assim, ao próprio Rosenzweig é possível dizer em 
seu livrinho O novo pensamento (rebatendo aqueles que 
entenderam sua obra A Estrela da Redenção como um livro 
religioso): “é simplesmente um sistema de filosofia.” (1989, 
p.45). 

A ideia de sistema, assim, sobrevive como forma de 
um filosofar preocupado em expor o caráter relacional e 
dinâmico da realidade.5 O conceito hegeliano de sistema, 
portanto, onde os particulares estão ancorados no todo, 
perpassados pelo princípio da unidade do todo (ainda que 
não o saibam previamente), torna-se uma pressuposição 

                                                 
5 Há um excelente livro que apresenta estas nuances do conceito de 
sistema na filosofia de Rosenzweig: POLLOCK, Benjamin. Franz 
Rosenzweig and the Systematic Task of Philosophy, Cambridge/New York: 
Cambridge University Press, 2009. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 167 

 

 

indevida. A multiplicidade fática do real é ponto de partida e 
ponto de chagada da filosofia. Cada manifestação da 
realidade tem valor em si mesma e não pode apontar para 
algo diferente de si mesma. A história não pode ser tomada 
como ontologia (segunda natureza) para nela decifrar o 
caminho que leva para algo, o caminho onde a razão se 
reconhece na história e se afirma, reconhecendo-se, como o 
telos dessa história. Este conceito de sistema pensado como 
unidade profunda para a qual remeteria a multiplicidade 
caótica da realidade fática não pode mais ser aceita pelo 
filósofo de Kassel.  

A primeira grande preocupação de Rosenzweig, ao 
evitar o conceito tradicional de sistema, é mostrar e assinalar 
sua patente recusa em impor à realidade um esquema formal 
que a torne pensável. Quando, nas filosofias tradicionais dos 
sistemas, o presente é tomado como índice de realização do 
passado ou uma possibilidade de projeção do futuro, o que 
temos diante de nós é uma tentativa desesperada de 
“domesticar” o tempo. Em outras palavras, anular o tempo. 
Anular, ao menos, sua alteridade, sua potência 
desagregadora.  

Dar tempo. Permitir que a realidade aconteça em seu 
tempo. Saber esperar. Esta atitude marcada pela humildade, 
antípoda da arrogância moderna, é localizada com muito 
mais facilidade na cotidianidade do entendimento humano 
saudável ou nas tradições religiosas do que na filosofia. Faz-
se necessário resgatar algo disso para fazer frente a uma 
filosofia que não soube lidar com o tempo e com a 
multiplicidade. A modernidade, neste sentido, não é outra 
coisa que o ápice deste projeto iniciado pelos gregos. A 
pergunta grega impôs uma lógica e uma língua da qual ainda 
não nos conseguimos desvencilhar. A filosofia moderna, 
assim, ao estabelecer como meta sua o conhecimento do 
todo, faz a racionalidade estender seus tentáculos para as 
fontes originárias do passado bem como para os confins do 
futuro. O presente, em sua perspectiva, é ampliado e nada 



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

 

 

mais resta fora dele e de sua razão. 
 
Novo pensamento 

 
É sabido que Franz Rosenzweig, depois da geralmente 

equivocada recepção d’A Estrela da Redenção publicada em 
1921, escreve um texto didático mas também muito sutil e 
mesmo irônico (bem ao seu estilo, alias). O título deste 
pequeno texto de 1925 é Das Neue Denken (O Novo 
Pensamento). Ressalta, neste texto, o caráter filosófico de 
sua obra, tendo em vista que muitos a compravam como 
livro religioso e edificante. Trata-se, segundo ele, de um 
sistema de filosofia. Além disso, o caráter mais ousado deste 
texto de Rosenzweig é qualificar este pensamento como 
sendo “novo” (neu). Depois de mostrar que a modernidade 
(Neuezeit) se inscreve não como ruptura, mas como 
continuidade de um paradigma de redução da multiplicidade 
do real a um elemento (distinto conforme as distintas épocas) 
hierarquicamente dominante, é uma ousadia falar em novo 
pensamento. Quais são os argumentos de Rosenzweig para 
defender o adjetivo “novo” deste seu pensamento?  

Em primeiro lugar, reformula-se a questão própria da 
filosofia. Não se trata de saber o que é. Esta pergunta pelo 
que é, no limite, não levaria a outra coisa do que uma 
duplicação da realidade em uma teoria. Trata-se de, a partir 
dos elementos fáticos que a realidade impõe, perceber a rede 
de relações e perspectivas que se abrem a partir disso. Não 
se pode simplesmente, como faz a modernidade, tomar 
como absoluta a perspectiva antropológica. As tradições, os 
mitos, a experiência, nos mostram como o homem se abre à 
perspectiva de Deus quando através da revelação 
compreende a criação. Torna-se evidente, também, como a 
perspectiva do mundo, de um mundo redimido, se impõe à 
experiência do sujeito que rompe com a clausura de uma 
subjetividade autossuficiente. O antropocentrismo, 
enquanto discurso moderno, questionado desde as tradições 
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judaica e cristã como o faz Rosenzweig, revela-se um entre 
outros discursos “centristas” historicamente construídos.  

Desse modo, a facticidade é a multiplicidade 
irredutível da realidade que se impõe na experiência. Deus e 
o Mundo e o Homem. O que importa aqui é a palavrinha “e” 
(das Wörtchen Und).6  A realidade composta por diferentes 
elementos que não podem, de maneira alguma, ser reduzidos 
uns aos outros: este é o ponto de partida da experiência. Por 
mais que a história do pensamento seja uma tentativa de 
reduzir a multiplicidade que sempre pareceu caótica à 
unidade, esta realidade múltipla se impõe. O primeiro dos 
três livros que compõem Der Stern der Erlösung (A Estrela da 
Redenção) é inteiramente dedicado a explicitar como estes 
três elementos em sua multiplicidade constituem o caráter 
irredutível da realidade. Reiner Wiehl, numa tentativa de 
clarear o sentido da relação entre os conceitos de experiência 
e facticidade, elabora a seguinte formulação:  

 
Deus, Mundo e Homem são dados na experiência 
como “facticidades”, como dados originários da 
experiência antes de toda objetividade, antes de 
qualquer consciência da mesma. Precisamente como 
pré-dados, pré-objetivos e pré-conscientes, tecem a 
experiência com maior força que qualquer 
objetividade e consciência imagináveis.7  

 
O ponto de partida do pensamento experiencial é, 

dessa maneira, a aceitação de que a realidade não é uma 
criação do sujeito. E não será resolvida pelo sujeito. A 

                                                 
6  ROSENZWEIG, Franz. Briefe und Tagebücher. In: Gesammelte 
Schriften. Band I, Band II (Herausgegeben von Rachel Rosenzweig und 
Edith Rosenzweig-Scheinmann unter Mitwirkung von Bernhard Casper) 
The Hague: Martinus Nijhoff, 1979. p.1072. 

7 WIEHL, Reiner. La experiencia en el nuevo pensamiento de Franz 
Rosenzweig. In: El nuevo pensamiento. (Trad: Isidoro Reguera). Madrid: 
Visor, 1989. p.105. 
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experiência, tal como a entende Rosenzweig, não servirá para 
que se possa uma vez mais elaborar uma teoria sobre o que 
é o Homem, o que é Deus ou o que é o Mundo. Se Kant já 
mostrava o problema das disciplinas metafísicas que 
tratavam destes objetos, Rosenzweig leva a consciência deste 
problema ao paroxismo:  

 
A experiência, por mais que se queira aprofundar, 
sempre descobre no homem somente algo humano, 
no mundo somente algo mundano, em Deus 
somente algo divino. E somente em Deus algo 
divino, somente no mundo algo mundano, somente 
no homem algo humano. Finis philosophiae? Se fosse 
assim, pior para a filosofia. Mas não creio que suceda 
algo tão grave. Pode ser que a filosofia experiencial 
comece precisamente neste ponto.8 

 

Precisamente por isso, a tarefa da filosofia não é dizer 
o que são Deus, Homem e Mundo. Isso, como sugere 
Rosenzweig, seria como descascar cebola. Depois de 
arrancar uma camada vem outra e mais outra e assim por 
diante. O que restará à filosofia fazer para tornar 
compreensível a dinâmica da realidade, tendo em vista a 
impossibilidade de dizer o que são os elementos desta 
realidade, é narrar a história de seus encontros.  
 

***** 
 
Desse modo, o homem concreto está 

irremediavelmente imerso numa realidade múltipla. No 
entanto, sobre Deus, sobre o Mundo e sobre o Homem 
sabe-se nada. Porém, não é um nada geral e vazio. É um nada 
específico em cada caso. Também não é um nada que paralisa 
a realidade, mas como nada concreto é o trampolim para 

                                                 
8  ROSENZWEIG, Franz. El nuevo pensamiento. (Trad: Isidoro Reguera). 
Madrid: Visor, 1989.  p.51. 
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algo. Esta dimensão positiva começa se mostrar quando 
estes elementos saem de sua clausura no mundo do 
“Elemental” e começam a se relacionar. A relação é, 
propriamente, o começo da realidade. Antes da relação há 
nada. Pode-se dizer, inclusive, que todo pensamento de 
Rosenzweig é um “pensamento relacional”. A categoria da 
experiência (Erfahrung), como foi ressaltado, é o seu locus 
fundamental. A experiência do ser humano em sua relação 
com o mundo, com Deus e consigo mesmo, é o ponto de 
partida, enquanto evidência absoluta.  

Estes elementos adquirem realidade na relação que 
encontra lugar na história concreta. Pode-se utilizar aqui um 
conceito muito caro a Hermann Cohen: correlação. Não é 
uma simples e acidental relação, mas sim, uma relação 
fundamental, constitutiva e fundante da realidade. Portanto, 
uma correlação. Este é o motivo de o primeiro livro da 
Estrela ser intitulado Die Elemente oder die Immerwährende 
Vorwelt (Os Elementos ou o perpétuo pré-mundo). Os 
elementos não são propriamente a realidade, mas sim, 
instâncias últimas que compõem a realidade e das quais não 
se pode abstrair. Isto é o pré-mundo (Vorwelt). O Mundo 
(Welt) é o lugar, porém, onde estes elementos se 
correlacionam e se desdobram em sua realidade, isto é, saem 
de seu “nada”. Assim, as correlações entre estes diferentes 
elementos trazem à realidade sua dinâmica e diversidade. O 
segundo livro da Estrela, desse modo, tem como título Die 
Bahn oder der Allzeiterneuerte Welt (O caminho ou o mundo 
sempre renovado). Neste livro a multiplicidade constitutiva 
da realidade é apresentada, portanto, como um conjunto de 
correlações: Deus e o Mundo: Criação; Deus e o Homem: 
Revelação; Homem e o Mundo: Redenção. O tempo é aí um 
conceito absolutamente central. O terceiro e último livro da 
Estrela, por sua vez, é intitulado Die Gestalt oder die Ewige 
Überwelt (A figura ou o eterno além-do-mundo). Este livro 
apresenta as correlações em sua plenitude.  

A Estrela da Redenção, portanto, apresenta diferentes 
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formas de compreender a realidade, desde a compreensão 
estática do mito onde os diferentes elementos da realidade 
vivem em sua autosuficiência não comunicante, passando 
pelas concepções filosóficas e religiosas onde estes 
elementos se comunicam de formas diversas, até chegar à 
apresentação da realidade desde a perspectiva do Reino e da 
humanidade redimida onde as correlações entre os 
elementos são plenamente fecundas. Esta vida plena, 
redimida, não está no final do percurso da história. Ela 
lampeja em cada ato concreto de amor, de afirmação da vida. 
        O novo pensamento de Rosenzweig pretende eliminar 
estes resquícios idealistas do pensamento filosófico 
moderno e empreender um esforço hermenêutico no 
sentido de compreender a facticidade que se impõe ao 
pensamento. A experiência não pode ser objeto da filosofia. 
Ao invés disso, a filosofia está imersa na experiência. O 
núcleo da proposta de um novo pensamento é o de desvelar 
a temporalidade do real que sobrevive sob as mistificações 
filosóficas. Trata-se de expor este real. A filosofia, no 
entanto, não será uma forma edificante de saber que dirá aos 
seres humanos o que fazer. Isso é um problema concreto 
que as pessoas terão que resolver. A filosofia apenas 
desconstrói as naturalizações e mistificações que 
impossibilitam o verdadeiro encontro do ser humano com a 
realidade do mundo, com a realidade do outro ser humano e 
com Deus. 
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A ALTERIDADE BANDIDA OU 

DIREITOS HUMANOS NO 

CÁRCERE 

Tiago dos Santos Rodrigues* 
 
 
 

Ninguém sabe verdadeiramente o que uma nação é  
até que tenha estado dentro de suas prisões.  

Uma nação não deve ser julgada pela forma como trata seus 
cidadãos mais elevados,  

mas os seus menos queridos.1 
 

 
Primeiramente: Fora Temer – ilegítimo e pequeno.  
“Sakamoto (e seus leitores) adoram defender direitos 

humanos de bandidos, inclusive assassinos (a única 
“indignação” que causou terror e pânico elencada por ele 
que envolvia morte falava de pena de morte)”2. Iniciamos 
esse texto com essa frase retirada de um artigo do site do 
Instituto Liberal3 porque é justamente o problema que ela 

                                                 
* Mestrando em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS), bolsista CAPES. E-mail: 
tiagostrodrigues@yahoo.com.br.  

1 Frase atribuída a Nelson Mandela.  

2 MORGENSTERN, Flavio. O Natal do Sakamoto e o nosso – a diferença 
entre nós e eles. Disponível em: 
http://www.institutoliberal.org.br/blog/o-natal-sakamoto-e-o-nosso-
diferenca-entre-nos-e-eles/ Acesso em: 06 de nov. de 2016. 

3  O Instituto Liberal tem por presidente e membro-fundador o ex-
colunista da revista (sic) Veja, Rodrigo Constantino. Nota: em sua 
descrição de “Missão e Valores, e Filosofia”, onde traz a visão de 
sociedade do Instituto e os meios nos quais acredita para que tal se 

http://www.institutoliberal.org.br/blog/o-natal-sakamoto-e-o-nosso-diferenca-entre-nos-e-eles/
http://www.institutoliberal.org.br/blog/o-natal-sakamoto-e-o-nosso-diferenca-entre-nos-e-eles/
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coloca que faremos nosso. Por que as esquerdas e setores 
progressistas (Sakamoto e seus leitores) adotam a defesa dos 
direitos humanos de bandidos e os defendem da morte? 
Comecemos a pensar o que são os direitos humanos? Há 
tanta coisa contida nessa pergunta que um artigo só, que é o 
espaço de que aqui dispomos, não dá conta de respondê-la 
com satisfeito, mas a falta de espaço e a falta de tempo ainda 
assim não são razões suficientes para que não se faça uma 
tentativa; de qualquer jeito, a linguagem sempre se expressa 
contingenciada não importando a quantidade de páginas – as 
palavras nos saem da boca frustradas, faltou dizer, se disse 
demais ou não se disse o que queria. Pensemos primeiro o 
que possa a vir a ser um ser humano. Em termos ocidentais 
– que é a tradição que nos compete – o ser humano, humano 
mesmo, já foi considerado como sendo o homem varão, 
grego e livre. Se alguém estivesse fora disso já não era ser 
humano propriamente dito. Então, se tu fosses escravo, 
mulher ou bárbaro, poderia esquecer esse estatuto de 
humanidade. Ser humano passou a ser tempos depois na 
cristandade o homem cristão europeu, os indígenas, negros 
e as mulheres ainda não haviam sido integrados na categoria 
totalmente. Só nesses últimos séculos, do XVIII para cá, é 
que se postulou que toda essa gente com o telencéfalo 
altamente desenvolvido e com polegar opositor4 faria parte 
realmente desses a quem devemos chamar de seres humanos. 
A esses a quem chamamos de humanos, sempre lhes foi 
reconhecido a faculdade de terem direitos, de serem sujeitos 
de direitos; o homem varão grego e livre gozava de direitos 
na cidade helênica que o restante não – deste modo, negar a 
humanidade de alguém, ou a igualdade humana, é, via de 
regra, negar-lhe direitos, e o inverso também se dá, negar 
direitos é negar humanidade e negar essa igualdade. A pessoa 

                                                 
realize, a palavra justiça não aparece uma única vez. 

4 A já clássica descrição de ser humano narrada no excelente filme Ilha 
das Flores de Jorge Furtado. 
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branca proclama superioridade diante da pessoa negra, esta 
naturalmente servil, aquela naturalmente senhoril; o homem 
defende superioridade diante da mulher, aquele 
naturalmente capaz, aquela naturalmente incapaz; o 
heterossexual prega superioridade diante da pessoa 
homossexual, esta com desejos fora da natureza, aquela 
dentro da norma. Por isso que na cristandade o 
reconhecimento de que os índios tinham alma foi um passo 
importante. A esse reconhecimento de humanidade se podia 
começar a colocar em questão a legitimidade da sua 
escravização. Assim que em 21 de dezembro de 1511, o frade 
dominicano Frei Antônio de Montesinos, em nome da 
comunidade dominicana da Ilha Espanhola5, proferirá um 
sermão contra o sistema de encomiendas da coroa espanhola 
que subjugava os indígenas numa escravização torpe6; após 
evocar os maltratos que os espanhóis afligiam aos indígenas 
em razão da ganância que os movia, Montesinos dirá: 
“Digam: com que direito e com que justiça vocês mantêm 
estes índios em tão cruel servidão? [...] Estes não são homens? 
Não têm almas racionais? Não estão vocês obrigados a amá-
los como a vocês mesmos? Isto vocês não entendem? Não 
sentem?”7. Estes não são homens? questiona Montesinos. A 
humanidade indígena, que por certo não era somente óbvia 
a ele e à sua comunidade religiosa, como também a todos os 
presentes na igreja naquele momento, que era atestada pela 
racionalidade que aqueles possuíam, deveria significar 
alguma coisa, deveria querer dizer. Mas não dizia e não 

                                                 
5 Hoje politicamente dividida entre a Republicana Dominicana e o Haiti. 

6 Trata-se, evidentemente, de um pleonasmo. 

7 JOSAPHAT, Carlos. Las Casas: Todos os diretos para todos. São Paulo: 
Edições Loyola, 2000. p. 52. Frei Carlos Josaphat transmite a versão que 
Frei Bartolomeu de Las Casas nos deixou. Las Casas ouviu esse sermão 
ainda como padre encomendeiro, deste sermão até a sua conversão, 
passa-se três anos. Como frade e depois como bispo, dedicará uma vida 
toda pela causa dos indígenas.  
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significava. A igualdade não nos fala, o igual não nos diz. 
Qualquer um pode duplicar a sua própria consciência e assim 
falar consigo mesmo, questionar-se, duvidar. Mas ainda que 
isso seja um exercício legítimo de uma razão crítica, o eu só 
pode tirar de si o que já sabe. Não há verdadeiro diálogo com 
o si-mesmo. Não há verdadeiro conhecimento. O termo 
igual a nós não nos diz, e, portanto, não nos significa. Os 
indígenas malograram por muito mais tempo a escravização, 
tal como os negros posteriormente. O que nos coloca um 
novo problema: a humanidade comum não é razão suficiente 
para que se possa reconhecer direitos a alguém, ainda que, 
em princípio8, necessária. “Todos os homens nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade”, assim reza o primeiro artigo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, no entanto, 
hodiernamente temos milhões de seres humanos 
devidamente reconhecidos como tais pelos seus pares, pelas 
instituições locais e mundiais e pelos governos constituídos, 
sobrevivendo em condições subumanas. A igualdade possui 
essa insuficiência: reconhecer no outro um igual, um par, não 
garante a esse outro o respeito pela sua dignidade humana. 
Pois, se a igualdade “é a correspondência e proporção que 
resulta de muitas partes que uniformemente compõem um 
todo”9, isto é, reduz à numero as alteridades, ter o outro como 
um mesmo que o eu, isto é, um humano como eu, não significa, 
uma vez que a paridade relacional, a equidade entre os 
sujeitos não comunica, deste modo, a balança tende a pesar 
favoravelmente mais para o eu do que para o outro. O 
recurso a uma igualitária natureza humana é insuficiente para 
apelar à solidariedade. Se a igualdade remete à ideia numérica 

                                                 
8 Dizemos “em princípio” porque, de fato, muito bem se admite que 
seres não-humanos também são sujeitos de direitos. 

9 UNDURRUGA, Joaquim. In: ALDUNATE. José (coord.). Direitos 
humanos, direitos dos pobres. São Paulo: Vozes, 1991. p. 131. 
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e assim à quantidade e “entre duas quantidades não há razão 
de preferência nem de rejeição de uma por outra”10, entre 
iguais nada se perde, assim como nada se ganha, não faz 
sentido trocar seis por meia-dúzia, diz-nos o ditado. É 
preciso, pois, que o outro não seja como eu, que não faça par 
comigo, que não sejamos iguais! A solidariedade11 exige que 
ocorra uma dobra na vontade da subjetividade que vá a 
desencontro da sua perseverança de ser. Mas a vontade não 
se dobra a um igual. Como pode ser então com que pessoas 
se dobrem, se consumam, se gastem, se acabem e até mesmo 
morram pelo outro, assim como Montesinos e depois um 
Las Casas?  Segundo Levinas, entre mim e o outro não há 
paridade, há uma assimetria. O outro não é um correlativo 
do eu, ele está mais além, está fora dos meus poderes de 
representação. O outro é mais do que o eu e mais do que ser, 
o outro é melhor que o ser, ele é a bondade do Bem12, e está 
assim numa dimensão de altura13. Quando andamos pelas 
ruas não encontramos outros como eu, damos de cara, de face, 
isto sim, a outros outros. Imaginar as subjetividades alheias 
como duplicatas da minha subjetividade é supor que todos 
são como eu. É pretender que se possa se colocar na situação 
dos demais porque suas consciências seriam análogas à 
minha. É arrogar-se o direito de exigir do outro aquilo que 
exijo de mim próprio. Só que não. Eu não estou para o outro 

                                                 
10 ALDUNATE. José (coord.). Direitos humanos, direitos dos pobres. São 
Paulo: Vozes, 1991. p. 132. 

11  E não a caridade que mantém o mesmo no mesmo, que não o 

incomoda, não o perturba de maneira alguma.  

12 “O outro não satisfaz as necessidades, não recobre de felicidade e – 
em sua miséria – não suscita eros: suscita a possibilidade de 
ultrapassagem na bondade, uma ternura e um desejo de bondade, ternura 
não erótica, desfalecimento pela justiça, desejo do inconcupiscível.” 
(SUSIN, Luiz Carlos. O homem messiânico – uma introdução ao pensamento de 
Emmanuel Levinas. Porto Alegre: Vozes, 1984. p. 235). 

13  Cf. SUSIN, Luiz Carlos. O homem messiânico – uma introdução ao 
pensamento de Emmanuel Levinas. Porto Alegre: Vozes, 1984. p. 218. 
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assim como o outro está para mim – ocorre aqui uma 
desmedida. Assim como o outro está fora das minhas 
representações porque se opõe a elas, porque resiste a 
qualquer conceitualização, porque não se oferece à 
totalização, o outro não é à minha medida. Ele é Outrem. 
Tomar o outro à própria medida é encobri-lo; encobriram o 
outro os espanhóis aos indígenas, estes não eram brancos, 
nem cristãos, nem de língua latina ou anglo-saxônica e 
andavam expondo seus corpos, encontravam-se ainda 
mergulhados inteiramente no pecado, o que para a 
compreensão da época constituía um verdadeiro crime. 
Situação irreversível para muitas mentes bem intencionadas 
da época que defendiam a escravização indígena justamente 
por isso, porque estavam naturalmente nessa condição 14 . 
Este era o pensamento difundido e fortemente defendido. 
Porém Montesinos e seus confrades apelam por fim não a 
um saber, mas a um sentir. Isto vocês não entendem? “Não sentem?” 
O saber não dá conta da ética, e esta nem dele deve o seu 
nascimento. A ética – a possibilidade de se dar ao outro – só 
é possível enquanto sensibilidade, vulnerabilidade: 
“Vulnerabilidade, exposição ao ultraje, à ferida – passividade 
mais passiva que toda a paciência, passividade do acusativo, 
traumatismo da acusação sofrida por um refém até a 
perseguição [...]” 15 . A sensibilidade é a passividade das 

                                                 
14 É o caso do letrado Doutor Juan-Ginàs de Sepúlveda, cônego de 
Córdoba, com quem Bertolomeu de Las Casas travou intenso debate 
nos anos de 1550 e 1551 em Valladolid. Sepúlveda defendendo a tese de 
uma guerra justa contra os indígenas a fim de que fossem 
“evangelizados”, e Las Casas a contrariando, pois, que os indígenas 
tinham verdadeiro direito sobre seus pertences e suas vidas e de que não 
se podia realizar conversões tendo a violência como método. Carlos 
Josaphat vê em Las Casas e na sua luta pelos direitos indígenas o 
precursor dos precursores dos direitos humanos. 

15 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser ou para lá da essência. Trad. 
José Luis Pérez, Lavínia Leal Pereira. Lisboa: Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2011. p 36. 
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passividades. Não tenho poderes sobre ela porque ela vem 
de além do mesmo, vem desde o outro, é ele quem me toca, 
é ele quem me fala, quem me comunica, que não faz parte 
do meu mundo e me achega, assim, do nada. Não é a 
subjetividade que pede, que permite, que dá condições para 
que a chegada do outro aconteça. É um acontecimento 
gratuito e traumático. Acontecimento que desperta aquilo 
que Levinas chama de Desejo, essa inclinação ao outro, a ser-
para-o-outro. Sinto sem querer querendo. No desejo ao outro, 
encontro o sentido que não há na minha mesmidade, que não 
há na igualdade e, assim, sendo a alteridade a significância 
por excelência, o sofrimento do outro se torna o sem sentido 
por excelência – não matarás é o imperativo ético que não 
necessita do assentimento da razão porque a ela não está 
subordinada, porque vem antes da razão uma vez que 
provém do outro que é mais que o ser dela e melhor que ela. 
Isto vocês não sentem? – e os dominicanos apelam para uma ética 
da sensibilidade do outro, que se pre-ocupa com a 
corporeidade do outro; ainda que o saber da época, das 
ciências, e da própria moral vigente dissessem que a 
conquista e sua violência fossem legítimas, o sangue da 
altera-carne testemunhava a crueldade de tal saber e de uma 
tal ”moral”. Assim, a responsabilidade pelo outro é anterior 
e maior que o cuidado de si. O outro, desse modo, tem mais 
direitos que o eu – o eu tem mais deveres que o outro. 
Seguindo agora por uma breve passada na história do 
desenvolvimento dos direitos humanos, nas leis e 
declarações que abriram caminho para o estágio atual – 
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Magna Carta de 1215 16 , Habeas Corpus Act de 1679 17 , 
Petitions of Rights de 1628 18 , Bill of Rights de 1689 19 , 

                                                 
16  Lemos ali: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou 
privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer 
modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra 
ele senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia 
com a lei do país..” (Magna Carta, disponível em: << 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-
criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/magna-carta-1215-magna-charta-
libertatum.html>> Acesso em 19 de nov. de 2016 ).   

17 Lemos ali: “A reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a 
favor de algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime (exceto 
tratando-se de traição ou felonia, assim declarada no mandato respectivo, ou 
de cumplicidade ou de suspeita de cumplicidade, no passado, em qualquer 
traição ou felonia, também declarada no mandato, e salvo o caso de formação 
de culpa ou incriminação em processo legal), o lorde-chanceler ou, em tempo 
de férias, algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto cópia do 
mandato ou o certificado de que a cópia foi recusada, concederão providência 
de habeas corpus (exceto se o próprio indivíduo tiver negligenciado, por dois 
períodos, em pedir a sua libertação) em benefício do preso, a qual será 
imediatamente executória perante o mesmo lorde-chanceler ou o juiz; e, se, 
afiançável, o indivíduo será solto, durante a execução da providência (upon the 
return), comprometendo-se a comparecer e a responder à acusação no tribunal 
competente.” (Lei de Habeas Corpus 1679, I).  

18 Lemos ali: “E considerando também que o Parlamento decretou e ordenou, 
no vigésimo quinto ano do reinado do rei Eduardo III, que ninguém podia ser 
condenado à morte ou à mutilação sem observância das formas da Magna 
Carta e do direito do país; e que, nos termos da mesma Magna Carta e de 
outras leis e provisões do vosso reino, ninguém pode ser condenado à morte 
senão em virtude de leis estabelecidas neste vosso reino ou de costumes do 
mesmo reino ou de atos do Parlamento; e que nenhum transgressor, seja qual 
for a sua classe, pode subtrair-se aos processos normais e às penas infligidas 
pelas leis e provisões deste vosso reino.” (Petição de direito, disponível em: 
<<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-
anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/peticao-de-direito-
1628.html>> Acesso em 19 de nov. de 2016).  

19 Lemos ali: “Que os súditos têm direitos de apresentar petições ao Rei, sendo 
ilegais as prisões vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa.” 
(Declaração de direitos 1689).  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-até-1919/magna-carta-1215-magna-charta-libertatum.html
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Constituição da Virgínia de 177620, Constituição dos Estados 
Unidos de 178721, Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 178922 –, encontramos presente a busca por frear 
o poder dos que detinham autoridade e poder ante o cidadão. 
Num tempo onde não havia direitos fundamentais e onde a 
autoridade era a realeza, a distância que separava o pescoço 
do cidadão da lâmina do carrasco era a vontade arbitrária do 
monarca. Numa monarquia absolutista, ou num Estado 
Totalitário, criminoso é quem o monarca diz que é, quem o 
mandatário afirma ser. Contra a vontade dessa autoridade 
superior se carece de recursos, depende-se da sua benevolência. 
Essas primeiras brisas do direito a favor do cidadão foram 
no sentido de preservar o sujeito contra quem, em relação a 
ele, dispunha de mais recursos e, portanto, podia mais, a fim 
de que não prevalecesse a vontade do mais forte, mas, sim, 
um mínimo daquilo que se entenderia por justiça. O direito 

                                                 
20 Lemos ali: “Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que 
se pede a pena capital, o acusado tem direito de saber a causa e a natureza 
da acusação, ser acareado com seus acusadores e testemunhas, pedir 
provas em seu favor e a ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial 
de doze homens de sua comunidade, sem o consentimento unânime dos 
quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo 
a testemunhar contra si próprio; e que ninguém seja privado de sua 
liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de seus 
pares.” (Constituição da Virgínia de 1776, VIII).  

21 Lemos ali: “Não poderá ser suspenso o remédio do habeas corpus, 
exceto quando, em caso de rebelião ou de invasão, a segurança pública 
o exigir. Não serão aprovados atos legislativos condenatórios sem o 
competente julgamento, assim como as leis penais com efeito retroativo.” 
(Constituição dos Estados Unidos de 1787, seção 9).  

22 Lemos ali: “Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos 
casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta 
prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar 
ordens arbitrárias devem ser punidos.” e: “A lei apenas deve estabelecer 
penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido 
senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e 
legalmente aplicada.” (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789, artigos 7 e 8).  
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mesmo, no nosso ponto de vista, é isso: proteção do mais 
vulnerável diante do mais forte, e não uma simples regulação 
contratual entre partes “iguais”23. Mas porque entre as partes 
pode haver a ocorrência de um abuso de poder – qualquer 
que seja –, entra o direito para que as coisas saiam conforme 
a retidão e não conforme a vontade de poder de uma das partes. 
As leis que marcam o desenvolvimento da cidadania e o 
estabelecimento de direitos universais são, igualmente, leis 
que regulamentam as ocasiões de quebra da lei e que 
intencionam proteger aquele que quebrou a lei de toda e 
qualquer arbitrariedade, mesmo contra a arbitrariedade que 
ainda possa permanecer na lei. A história da civilização é a 
história da supressão da arbitrariedade. Mas se o criminoso 
está protegido pela lei, o mesmo não se diga dos que se 
chamam de “bandidos”. Bandidos não são, strictu sensu, 
criminosos. Sob o termo bandido compreende-se que o 
sujeito a quem se cola essa palavra é mais que um criminoso, 
alguém em conflito com a lei positivada, compreende-se, ou 
quer se compreender, que a pessoa possui uma criminalidade 
intrínseca. O criminoso é aquele que cometeu um crime: o 
ladrão, um roubo, o assassino, um assassinato, o corrupto, 
uma corrupção; esses adjetivos qualificam os seus sujeitos 
conforme aquilo que fazem ou de que são suspeitos, mas 
bandido não se refere a algo que foi feito pelo sujeito ou de 
que é suspeito, se refere a algo que ele é mesmo sem nada ter 
realizado. Bandido é, antes de tudo, uma condição, um dado 
da natureza. Uma das possíveis proveniências do termo é do 
italiano bandire que, entrou outras acepções, significa 
“banir”24. Ser taxado de bandido é uma maneira de ser posto 

                                                 
23 “O discurso só participa da injustiça geral na medida em que ele 
próprio visa a opressão e defende o poder em vez de defender a 
impotência”. ADORNO, Theodor. HORKHEIMER, Max. Dialética do 
Esclarecimento. Trad. Guido Almeida. Rio de Janiero: Jorge Zahar, 1985. 
p.180. 

24 Cf. Enciclopédia Larousse Cultural v. III. São Paulo: Nova Cultura, 
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para fora da sociedade, para a exterioridade do sistema sem 
a possibilidade de reintegração que o criminoso, uma vez 
cumprida a pena, o tem. A “bandidagem” é alcunhada não 
aos que atentam contra a lei, mas aos que se quer que sejam 
postos fora da lei para que a lei não se lhes aplique25, para 
que estejam no estado que Giorgio Agamben chama de vida 
nua26 .  Essa é a condição bandida, ou melhor, a sua in-
condição – seu estado de não-lugar na sociedade, de ao não 
ter direitos, também não ser ninguém. O bandido como 
dado da natureza, como algo que é próprio a uma classe de 
pessoas, encarna um perfil bem definido no nosso caso 
brasileiro: a pessoa negra, pobre e periférica. O racismo e o 
elitismo se metamorfoseiam nessa aparente preocupação 
pela segurança pública que não passa de manutenção da 
hegemonia de cor e de classe para que a propriedade privada 
e o acesso aos direitos continuem sendo privadíssimos a uns 
poucos privilegiados. Pois não é bandido Eike Batista que 
atropelou e matou outro jovem. Não é bandido Fábio 
Assunção quando consumidor de drogas ilegais. O primeiro 
foi um jovem inconsequente, o segundo, um lutador pela 
vida. Mas é bandido Rafael Braga que carrega Pinho Sol ou 
o batedor de carteira. Bandido é aquele a qual não se aplica 
a presunção de inocência – ele é culpado até que se prove o 
contrário, e essa norma bárbara só é válida, especialmente, 
aos que carregam a culpa congênita, o pecado original, de 
serem negros e pobres. Estes são os bandidos. A estes o 
estado não chega porque não pode chegar; este, o estado, 
deve servir a quem dele realmente faz parte, a quem ajuda a 
girar a engrenagem da máquina e os dígitos dos bancos: às 

                                                 
1998, verbete: bandido. p.626. 

25 Assim foi com os cristãos na Roma de Nero, e com os judeus na 
Alemanha de Hitler.  

26 Ver para isso: AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O Poder Soberano e a 
Vida Nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2002.. 
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classes dominantes. O negro, o pobre e o periférico estão 
fora. As leis e os direitos não valem para eles porque, estando 
fora, não são cidadãos27. Agora, esta é uma ideia tão arraigada 
que mesmo os princípios universais28 dos direitos humanos 
chegam a ser negados sem o menor constrangimento por 
uma parcela da população e são, não poucas vezes, admitidos 
com certa vergonha por aqueles que se colocam na defesa da 
universalidade dos direitos humanos – esta vergonha é 
expressa na medida em que se tenta se tomar distância das 
pessoas assim cognominadas; se diz que não se é “defensor 
de bandidos”, mas da dignidade humana de todos, o que 
inclui os “bandidos”, contudo, não soaria estranho se 
disséssemos que “não é que eu seja defensor de gays, mas 
sou defensor da dignidade humana de todos”? No entanto, 
só defende a todos quem defende a cada um. Doutra parte, 
que os direitos humanos não sejam válidos e não 
contemplem os bandidos, e que, portanto, não sejam 
universais, mas, ao contrário, estejam direcionados a uma 
classe própria de indivíduos, é o pensamento de uma parcela 
da população que se autodenomina como cidadãos de bem. 
Dizem eles: direitos humanos para humanos direitos. Mas direitos 
humanos para humanos direitos é querer que os humanos se 
conformem a uma natureza pré-estabelecida; é a sujeição ao 
conceito em Adorno e Horkheimer, é a totalização da 

                                                 
27  Esta posição já possui até mesmo formulação teórico-jurídica. 
Desde1985, Gunther Jakobs postula e trabalha num Direito Penal do 
Inimigo em oposição ao Direito Penal do Cidadão, que nada mais quer 
que pôr sujeitos (criminosos no seu entender avessos ao ordenamento 
social) para fora da categoria de pessoa e assim negar-lhes os direitos dos 
cidadãos e reservar-lhes um direito próprio, o do Inimigo. Moysés Pinto 
Neto demonstra como esse Direito Penal do Inimigo significa a adoção 
oficial do estado de exceção. NETO, Moysés Pinto. O rosto do inimigo: um 
convite à desconstrução do Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012. 

28 Se um princípio é universal então, por definição, ele é válido a todos, 
em todos os tempos e em todos os lugares.  
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totalidade em Levinas. Essa asserção expressa o espírito 
antidemocrático deste que se autodenomina cidadão de bem. 
Arroga para si o direito a não reconhecer direitos e 
reconhece como sujeito de direitos somente a si próprio e os 
de sua classe. Mas o cidadão de bem é antes de tudo um 
cidadão de bens. Para ele a cidadania não está alicerçada sobre 
a sua participação na cidade, na vida política da comunidade, 
no respeito pelo compatriota e na consideração pelo 
estrangeiro. A condição de cidadania do cidadão de bem é 
análoga à cidadania da Grécia Antiga; nesta, a cidadania 
estava alicerçada sobre a propriedade. Cidadão não era 
apenas qualquer homem varão, mas o homem varão que 
possuísse propriedade, do mesmo modo, cidadão é aqui 
quem possui bens. O cidadão de bem procura, antes de 
qualquer coisa, a segurança dos seus bens e do seu bem-estar 
(e não o bem da cidade, isto é, de todos), o que, em termos 
práticos significa a segurança da sua propriedade – a casa, o 
carro, o relógio, a mulher e os filhos29, pois, “num mundo 
que prefere a segurança à justiça30, há cada vez mais gente 
que aplaude o sacrifício da justiça no altar da segurança.”31. 
O bem a qual o cidadão de bem se adjetiva é o seu próprio 
modo de ser de bem, a referência da qual ele tira a norma é 
o si-mesmo. Ele é a norma da bondade. Ser bom e correto, 
ter direitos e gozar deles é prerrogativa própria e derivada de 
si. Por isso que o cidadão de bem se tem como condição de 
tudo, na medida em que possui os bens que dão visibilidade 
social, e estando na iluminação social (prestígio) ele é a 
medida do ser social.  O direito alheio é para ele uma 

                                                 
29 O pensar de um cidadão de bem é esse mesmo, a propriedade se 
estende às coisas e às pessoas, é uma mentalidade fundamentalmente 
capitalista, classista e machista. O cuidado que ele dispensa à sua mulher 
é o mesmo que dispensa ao seu carro. 

30 Como é o caso do cidadão de bem.  

31 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto 
Alegre: L&PM, 1999. p. 81. 
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concessão e nunca um reconhecimento, uma vez que quem 
propriamente os possui é ele mesmo, isto é, aqueles que 
compartilham de seus valores e, melhor ainda, do seu modo 
de vida. E o que vem a ser um direito para esse sujeito? Um 
direito é uma mercadoria e assim como outras, 
intercambiável, mensurável, passível de alienação. Como 
outras mercadorias, é um produto a mais no mercado com 
valor de mercado, há direitos que valem mais e direitos que 
valem menos e, como essas mesmas mercadorias, depende 
do preço que esses direitos custam. Direitos têm custo, têm 
preço e não valor32. A não aceitação da concessão de direitos 
se dá pelo seu alto custo, pelo peso que trazem para a sua 
efetivação e manutenção 33 . Isso porque, a extensão de 
direitos adquiridos não pode transbordar a ideia de 
sociedade que o cidadão de bem concebe: uma sociedade 
hierarquizada. Um direito que afete esta ordem, que rompa 
seus limites, que manche suas cores, interpreta-se como um 
assanhamento. É um ir além do possível e do tolerável. O 
cidadão de bem apela deste modo à força da repressão 
policial, ao conservadorismo político e ao positivismo 
jurídico para que cada um saiba e permaneça no seu lugar. 
Deste modo, o bandido é, para o cidadão de bem, uma 
patologia social, por isso que muito frequentemente se refere 
à sua bandidagem como sendo uma doença, como sendo 
verme, vírus, bactéria, um câncer a ser extirpado do convívio 
social34, isso porque o bandido é a representação dos seus 

                                                 
32 Sobre a distinção entre preço e valor e a sua problemática no âmbito 
dos direitos e da cidadania, ver: PATEL, Raj. O valor de nada: porque tudo 
custa mais caro do que pensamos. Trad. Vania Cury. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010.  

33 Quando as classes dominantes dizem que “não vão pagar o pato” é 
disso eu falam, não querem sacrificar seus privilégios em favor dos 
direitos dos outros.  

34 “Cada vez que um delinquente cai varado de balas, a sociedade sente 
um alívio na doença que a atormenta.” (GALEANO, Eduardo. De pernas 
pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 81).  



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 189 

 

 

maiores medos. O corpo social precisa, segundo ele, se ver 
livre dessa que é uma praga. A higienização é uma constante 
no seu discurso – as ruas devem ser limpas, os centros das 
cidades devem estar limpos35, mas o cidadão de bem limpa 
como aquele que varre para debaixo do tapete, no caso, as 
periferias, e como a sujeira que se acumula um dia se faz 
notar novamente, novamente os medos retornam e o medo 
é quem realmente governa o seu mundo e se torna o seu 
modo de governar. Para não sentir mais medo, para não 
permanecer acossado, ele luta para que o seu medo seja 
exterminado, para que ele não tenha recursos, para que ele 
não tenha direitos. Defender bandidos é uma atitude 
contraproducente na medida em que soa como defesa do 
perigo sem mais, como a possibilidade de seus fantasmas 
continuarem a rondar a cidade de dia e de noite, e como 
despudor a quem sofre ou sofreu alguma espécie de 
criminalidade. Mas ao tratarmos da problemática da 
criminalidade, não tratamos exclusivamente de um fato social, 
como o trata o cidadão de bem que enxerga o mundo bicolor 
dividido entre bons e maus.  Se, como vimos anteriormente, 
negar direitos é negar humanidade, negar humanidade é 
negação do Rosto, tal como Emmanuel Levinas nos ensina. 
A violação de um Rosto, isto é, de uma vida,  

 
aspira à negação total. [...] Matar não é dominar mas 

                                                 
35 Juremir Machado da Silva publicou crônica sobre a favelização do 
centro de Porto Alegre e recebeu muitas críticas de leitores que 
interpretaram a sua indignação como próxima da descrição que fazemos. 
No entanto, o seu texto versava sobre a diferenciação de tratamento que 
a administração pública dava às zonas da cidade, do porquê que em 
zonas mais nobres os moradores de rua eram expulsos e tolerados em 
outras partes da cidade. O seu incômodo é com a existência do morador 
de rua enquanto tal, já para o cidadão de bem das áreas nobres, é a 
presença do morador de rua ao alcance das suas vistas e do seu portão. 
Para ler o esclarecimento que ele se obrigou a fazer: 
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=6911. 
Acesso em: 19 de nov. de 2016.  

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=6911
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aniquilar, renunciar em absoluto à compreensão. O 
assassínio exerce um poder sobre aquilo que escapa 
ao poder. Ainda poder, porque o rosto exprime-se 
no sensível; mas já impotência, porque o rosto rasga 
o sensível. A Alteridade que se exprime no rosto 
fornece a única “matéria” possível à negação total. 
Só posso querer matar um ente absolutamente 
independente, aquele que ultrapassa infinitamente os 
meus poderes e que desse modo não se opõe a isso, 
mas paralisa o próprio poder de poder. Outrem é o 
único ser que eu posso querer matar 36. 

 

A negação do Rosto do Outro como que faria com 
que o criminoso, bandido, perdesse o seu Rosto. No entanto, 
a vontade de aniquilação do assassino é igualmente vontade 
de aniquilação de um outro. A Alteridade que se exprime no rosto 
fornece a única “matéria” possível à negação total, diz Levinas, por 
isso que o assassinato não tem desculpa. Assassinar o 
assassino é torna-se também um assassino, é violação de 
outro Rosto. Tirar-lhe o Rosto – como se isso fosse possível 
– é reificá-lo, totalizá-lo, é querer solapar com meus poderes 
aquele que infinitamente ultrapassa meus poderes. A pessoa 
que comete atos criminosos e mesmo abomináveis tem todo 
o direito de recurso de defesa porque o direito é dela. O direito 
deve ser sensibilidade (como a de Montesinos e Las Casas 
para com os indígenas) diante da vulnerabilidade do outro. 
Vulnerabilidade metafísica em primeiro lugar – alteridade 
nua que de partida diz: não matarás. Vulnerabilidade social 
em segundo lugar – seja por conta da sua condição social, 
seja pelo desprezo que seus atos atraiam, seja pela soma de 
ambos. Contudo, para o cidadão de bem que paga os seus 
impostos, antes um inocente condenado do que um culpado 
livre – justamente o que se procurou inverter na história do 
direito penal – porque antes valem os seus direitos, a sua 

                                                 
36  LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Trad. José P. Ribeiro. 
Lisboa: Edições 70, 1980. p. 177. 
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segurança e o seu bem-estar do que os dos outros. Em vista 
disso, a universalização real dos direitos humanos e a sua 
efetivação concreta necessitam de uma abordagem diferente 
ao texto da que estamos acostumados. Acostumamo-nos a 
pensar os direitos em primeira pessoa: “eu tenho a direito a...”. 
Essa leitura é a leitura da perseverança do próprio ser, da 
preocupação e cuidados do eu consigo mesmo e assim 
esquecemos – ou queremos esquecer – a primazia originária 
que outrem tem em relação a mim em razão da dissimetria 
intersubjetiva que há entre o outro e o eu. Ao invés, se é a 
vida do outro que importa, se é a morte dele que causa 
horror e que é a imoralidade suprema, os diretos, sejam quais 
sejam, devem ser lidos por mim antes de tudo como meus 
deveres. Os diretos humanos são para a subjetividade os seus 
deveres para com o outro: “tenho que garantir ao outro que...”. 
Os direitos, conforme Levinas, se revelam na obrigação de 
“poupar ao homem a dependência em que ele não seria se 
não puro meio de uma finalidade da qual não seria, de modo 
nenhum, o fim. Obrigação de poupar ao homem os 
constrangimentos e as humilhações da miséria, da errância, 
e mesmo da dor e da tortura [...]”37. Como obrigação infinita, 
a responsabilidade pelo outro desconhece exceção de 
cumprimento a quem quer que seja. E reconhece naqueles 
que estão na exterioridade do sistema, o órfão, o estrangeiro, 
a viúva38 e o bandido, os seus primeiros destinatários. A 
subjetividade responsável, refém do outro, toma para si o 
dever de não constranger o outro a qualquer dor que seja, 
porque o sofrimento no outro é sempre inútil. Isso significa 
que se deva ser brando com quem comete crimes? Claro que 
não.  

                                                 
37  LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad: 
Pergentino Pivatto (coord.). Petrópolis, RJ, 2010. p.236.  

38 Emmanuel Levinas usava a tríade bíblica mencionada pelos profetas 
veterotestamentários para ilustrar a condição dos oprimidos de todos os 
tempos. 
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Há uma certa medida de violência necessária a partir 
da justiça, é  necessário admitir juízes, é necessário 
admitir instituições com o Estado; viver num mundo 
de cidadãos, e não só na ordem do face a face. Mas 
em contra partida, é a partir da relação com o Rosto 
ou de mim diante de outrem que se pode falar da 
legitimidade do Estado ou de sua não legitimidade. 
Um Estado em que a relação interpessoal é 
impossível, em que ela é por antecipação dirigida 
pelo determinismo próprio do Estado, é um Estado 
totalitário. Há, pois, limite para o Estado39. 

 

Assim como se espera que todos os cidadãos ajam 
conforme as leis, dentro do direito e respeitando a 
integridade dos outros, o mesmo vale para o Estado e suas 
instituições. É certo que o Estado detém o monopólio da 
violência, mas isso não significa que possa usá-la a bel-prazer. 
Como lembramos no início desse texto, o poder estatal tem 
tudo para esmagar o sujeito, é preciso que esse poder que é 
exercido em nome da sociedade reconheça naqueles contra 
quem abre processos o seu direito aos recursos, à defesa, e o 
respeito à sua integridade física, psicológica e moral sob o 
risco de estar cometendo aquilo mesmo que condena, sob o 
risco de deslegitimar-se. Um réu, e o bandido em especial, são 
mascarados com a face da monstruosidade com o intento 
que se pratiquem monstruosidades com eles 40 . Quem 
procura a efetivação da justiça deve saber que não se faz 
justiça sobre o cadáver de outro homem 41 . Quando 
postulamos a universalização dos direitos humanos, da 

                                                 
39  LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad: 
Pergentino Pivatto (coord.). Petrópolis, RJ, 2010. p.132. 

40 Sobre esse tema, ver: HINKELAMMERT, Franz. Sacrifícios Humanos 
e Sociedade Ocidental: Lúcifer e a Besta. São Paulo: Paulus, 1995. 

41Cf. DUSSEL, Enrique. Para uma ética da libertação latino-americana, v. II. 
São Paulo: Edições Loyola, Editora UNIMEP, 1977. p. 60.  
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dignidade da vida, da preservação desta a quem quer que seja, 
quer se resguardar isso – justiça. Em “cárceres imundos, 
prisioneiros como sardinha em lata: em sua grande maioria, 
são prisioneiros sem condenação. Muitos sem processo 
sequer, estão ali sem que ninguém saiba o porquê”42. Postos 
ao longe das vistas, em calabouços escuros e infectos, a 
população carcerária composta majoritariamente por pobres, 
negros e afrodescendentes, é abandonada à própria sorte e 
morte. O rosto é negado. E não se praticará assim uma 
injustiça para com eles? Sem dúvida que sim. A injustiça é a 
corrupção da ordem do Bem. O Bem é a não violação do 
rosto de outrem. Imaginar que a pecha de bandido em alguém 
justifica a sua aniquilação é retroceder na história disso a que 
chamamos direito e que faz parte fundamental do que 
entendemos positivamente como civilização43. A fortiori, se 
os cidadãos que apresentam alguma espécie de perigo real44 
à sociedade são dignamente tratados, quanto mais e melhor 
devam ser tratados aqueles que contribuem honesta e 
positivamente à sociedade. Elevar, por assim dizer, a 
dignidade do criminoso (ou do “bandido”) é nivelar por 
cima a dignidade de todos os outros e outras. Conceber que 
bandidos não sejam cidadãos e nem seres humanos é como 
que dar voz de razão aos invasores e usurpadores das 
Américas. Admitir que alguns são mais cidadãos que outros 
é assumir a aristocracia social reinante no mundo antigo. 
Defender a pena capital e o destrato desumano a criminosos 

                                                 
42 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto 
Alegre: L&PM, 1999. p. 94.  

43 É, aliás, retroceder absurdamente na história e na consciência humana. 
Já nas primeiras páginas do Gênesis, Deus deixa uma marca em Caim, 
assassino do próprio irmão, que lhe servia não como chamamento à 
violência, mas justamente no contrário, pois, se ferissem Caim de morte, 
este seria vingado. 

44 Dizemos “real” levando em consideração o que dizíamos no início 
sobre a criminalização das classes periféricas. 
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ou a suspeitos é querer achar-se acima do bem e do mal. Se 
realizamos a defesa dos direitos humanos de bandidos é 
porque temos consciência de que o dia em que não se 
reconhecerem mais eles como sujeitos de direitos e como 
cidadãos será o dia em que a barbárie terá enfim prevalecido 
e não só para com eles, mas para com todos.  
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O HOMEM LIVRE E AUTÔNOMO 

EM DEUS – POR BENTO 

ESPINOSA 

Wiltonn William Leite1 
 
Este artigo tem com objetivo verificar – segundo o 

conceito de liberdade proposto por Bento Espinosa – como 
um homem – um dos infinitos modos finitos de Deus sive 
Natura – pode ser livre em um mundo onde todas as coisas 
existem e operam exclusivamente pela natureza de Deus, ou 
seja, em um mundo todas as coisas estão determinadas a 
obedecer ao que absoluta e necessariamente Deus ordena. 
Para verificar como um homem, um mero modo finito entre 
os infinitos modos finitos entre os infinitos modos finitos de 
Deus sive Natura em Deus por Deus, pode vir a ser 
considerado livre em Deus neste universo de relações 
interdependentes absoluta e necessariamente determinadas, 
estuda-se a obra de Espinosa, com ênfase ao Tratado da 
Emenda do Intelecto e à Ética. 

Bento Espinosa separa a Ética da Moral, sendo que 
coloca a Moral junto à Religião, por serem ambos os sistemas, 
religioso e moral, os que impõem deveres ao homem2. Chaui 
afirma que a Ética espinosana 

 
nada tem a ver com os deveres; aliás, para Espinosa, 
quem age por dever não é autônomo, não é livre, age 
por mandamento. A Ética é a definição (ou 
apresentação genética) do ser do homem tal como 

                                                 
1 Médico psiquiatra pela UFRGS e Mestre em Filosofia pela UCS. 

2 CHAUI, M. Espinosa. Trad. Marilena Chaui e cols. 3 ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. XIV e CHAUI, M. Política em Espinosa. 1 ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 14.  
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ele é, e demonstrando por que o homem é tal como 
é. Assim procedendo, Espinosa recupera o sentido 

grego de ethos: modo ou maneira de ser3. 

 
Chaui complementa afirmando que Espinosa 

elabora com seu livro Ethica – Ordine Geometrico Demonstrata 
uma refinada e precisa ontologia, uma lógica, uma 
antropologia e uma ética demonstrada geometricamente. Seu 
livro Ética é 

 
uma ontologia universal, porque é a teoria do Ser; 
uma lógica, porque a teoria do Ser é a explicitação da 
inteligibilidade deste Ser; uma antropologia, porque 
define o ser humano. Se conhecer é conhecer pela 
causa, o homem só poderá ser conhecido se forem 
explicitadas as de sua essência, de sua existência e de 
sua ação. A causa de sua existência singular é a 
existência de outros homens singulares que o 
produzem. A causa e sua essência é Deus: o homem 
é uma modificação (modus) dos atributos divinos, 
pensamento e extensão. A causa de sua ação é seu 

desejo4. 

 
Bento Espinosa escreve um livro de ética destinado 

ao homem livre onde pretende, com seu revolucionário 
conceito do que é ser livre e autônomo, destruir com todas 
as ilusões de como o homem tem, desde sempre, 
conceituado como liberdade. Seu pensamento é uma crítica 
radical ao processo imaginativo de construir explicações para 
os eventos do mundo, pois 

 
os homens enganam-se ao se julgarem livres, 
julgamento que chegam apenas porque estão 
consciente de suas ações, mas ignoram as causas 

                                                 
3 CHAUI, M. Espinosa. p. XIV. 

4 CHAUI, M. Espinosa. p. XIV. 
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pelas quais são determinados. É, pois, por ignorarem 
a causa de suas ações que os homens têm essa ideia 
de liberdade. Com efeito, ao dizerem que as ações 
humanas dependem da vontade estão apenas 
pronunciando palavras sobre as quais não têm a 
mínima ideia. Pois, ignoram, todos, o que seja a 
vontade e como ela move o corpo. Os que se 
vangloriam do contrário, e forjam sedes e moradas para a alma 
costumam provocar o riso ou a náusea. Assim, quando 
olhamos o sol, imaginamos que ele está a uma 
distância aproximada de duzentos pés, erro que não 
consiste nessa imaginação como tal, mas em que, ao 
imaginá-lo, ignoramos a verdadeira distância e a 
causa dessa imaginação. Com efeito, ainda que, 
posteriormente, cheguemos ao conhecimento de 
que ele está a uma distância de mais de seiscentas 
vezes o diâmetro da Terra, continuaremos, 
entretanto, a imaginá-lo próximo de nós. 
Imaginamos o sol tão próximo não por ignorarmos 
a verdadeira distância, mas porque a afecção de 
nosso corpo envolve a essência do sol, enquanto o 

próprio corpo é por ele afetado (EIIP35s)5. 

 
Espinosa propõe que cada coisa no universo, cada 

homem, se conheça por sua própria natureza de forma clara 
e distinta, ou seja, se conheça adequadamente, tal como ele 
é realmente em si mesmo. Segundo Chaui, Bento Espinosa, 
nesses seus dois livros, na Ética e no Tratado da Emenda do 
Intelecto, apresenta os remédios éticos para que cada homem 
seja o médico de sua alma, de si mesmo por si mesmo, não 
guiado pela imaginação, mas guiado pela razão que precisa 
ser desejante para ser racional6. Chaui comenta que Espinosa 

                                                 
5  ESPINOSA, B. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. 2 ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. Grifo do autor do artigo. 

6 CHAUI, M. Desejo, Paixão e Ação na Ética de Espinosa.1 ed.  São Paulo: 
Companhia da Letras, 2011, p. 58. Penso que a expressão usada por 
Chaui “pela razão que precisa ser desejante” poderia ou deveria ser 
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descreve os afetos e desejos como 
 
uma rede afetiva intrincada de múltiplos desejos 
(contrários na paixão; concordantes na ação) que 
não dependem do temperamento, mas da disposição 
atual do nosso corpo e de nossa mente enquanto 
constituem um indivíduo singular que afeta os 
outros e é por eles afetado de inúmeras maneiras 
conforme as circunstâncias. [...] Em segundo lugar, 
Espinosa [...] sublinha a importância do hábito 
moderador [...] não como ação racional voluntária 
exercida pelo desejo, mas como aptidão do corpo e 
da mente para manter as circunstâncias que reforçam 
o desejo de autoconservação e excluir aquelas 
contrárias, que o enfraquecem. [...] E aqui 
encontramos a grande inovação espinosana: o desejo 
não é somente operação imaginativa e paixão; é um 
afeto originário que pode ser passivo ou ativo, uma 
paixão ou uma ação, e nossa razão só disporá da 
capacidade moderadora se for vivida por nós como um afeto 
ou um desejo ativo cuja força suplanta a de afetos 
passivos ou paixões. Assim, em lugar de o desejo 
tornar-se racional, como toda a tradição filosófica 
prometera, é a razão que precisa tornar-se desejante para 

ser racional7. 

 
Bento Espinosa, em seu livro De Deo da Ética, ao 

escrever sobre Deus compõe a mais incisiva e demolidora 
crítica do imaginário teológico-político tradicional. Com a 
ruptura das bases do poder teológico-político, introduz e 
insculpe novas bases para um modelo de comportamento 

                                                 
substituida por pela razão que precisa ser afetiva. Ao invés de uma razão 
desejante, uma razão afetiva que leve o homem procurar entender os 
afetos por aquilo que eles são realmente, por sua própria natureza em 
Deus por suas leis infinitas e eternas (leis divinas). 

7 CHAUI, M. Desejo, Paixão e Ação na Ética de Espinosa, p. 58-59. 
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ético e político sem as amarras e os dogmas da teologia8. 
Segundo Chaui, desta forma, Espinosa concebe e formula a 
ontologia da necessidade9. 

Neste capítulo da Ética, Ethica Ordine Geometrico 
Demonstrata, Bento Espinosa trata de dois de seus conceitos 
fundamentais: substância e causa sui. Para explicitar o que 
entende ser Deus – a única substância absolutamente 
infinita. Inicia definindo o que compreende por causa de si 
(causa sui): ‘por causa de si compreendo aquilo cuja essência 
envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode 
ser concebida senão como existente’ (EID1). Bento 
Espinosa primeiro define o que seja causa de si, mesmo antes 
nomear o que é a causa de si, porque precisa do conceito 
claro do que é ser causa de si mesmo, para caracterizar o que 
ele compreende por substância (a substância única) e o que 
compreende por Deus. Espinosa propõe a causa de si 
mesmo como o protótipo demonstrativo da verdade 
(realidade e perfeição) de uma coisa realmente existente em 
ato10. 

Logo em seguida, no mesmo capítulo, Espinosa 
define substâcia como aquilo que existe por si e em si, pela 
necessidade de sua própria essência e pela força de sua 
potência, essência e potência uma só e mesma coisa: ‘por 
substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que 
por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não 
exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado’ 
(EID3).  

Bento Espinosa tem uma intenção precisa com este 
início. Gilles Deleuze afirma que Espinosa, 
revolucionariamente, inverte o sentido que tradicionalmente 

                                                 
8 CHAUI, M. Política em Espinosa, p. 95 e CHAUI, M. A Nervura do Real. 
3 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 901 e p. 60. 

9 CHAUI, M.1999, A Nervura do Real, p. 931. 

10DELEUZE, G. Espinoza e os Signos. Trad. Abílio Ferreira. 1 ed. Porto: 
Rés Editora, 1970, p. 59 e CHAUI, M. A Nervura do Real, p. 563.  
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era dado à expressão ‘causa sui’ de ser uma espécie ou 
exemplo de causa eficiente, uma causa por um efeito 
distinto. Espinosa, entendendo o conceito de causa de si 
como um modelo ou um arquétipo de toda a causalidade, 
apresenta causa de si como o modelo de causalidade 
necessária que é fundamental para compreender o sistema 
ontológico espinosista de causalidade.  

Se Deus necessariamente existe e é único e é a 
substância única, e se há uma só e mesma substância (Deus 
sive Natura) que ao se exprimir, exprime o universo inteiro 
em e por si mesma, então, conhecendo o universo de forma 
adequada, a substância (Deus sive Natura) pode ser conhecida 
pelo homem: quanto mais compreendemos as coisas 
singulares tanto mais compreendemos a Deus (EVP24). 
Espinosa afirma que a natureza de Deus ou a natureza da 
Natureza se dá a conhecer imediatamente ao homem (KV II 
xxiv) 11 , que tendo aperfeiçoado seu gênero de pensar 
(TdIE)12, a conhece por intuição, diretamente no contato 
com sua realidade das coisas no mundo manifesto (EVP24). 
Espinosa revoluciona quando afirma que Deus, o universo 
inteiro e a verdade de todas as coisas não serão conhecidos 
senão pelo intelecto. Afirma que Deus não será conhecido 
pela experiência; não será conhecido por nenhum 
experimento empírico. Deus não é conhecido por palavras 
(KV II xxiv § 10, 11).  

Segundo a Ethica Ordine Geometrico Demonstrata e o 
Tratactus Emendatione Intellectus – livros onde Bento Espinosa 
hipostasia Deus13 – ser livre e autônomo não significa senão 
agir exclusivamente por sua própria natureza sem o 

                                                 
11 ESPINOSA, B. Breve Tratado de Deus, do homem e seu bem-estar. Trad. 
Emanuel fragoso e cols. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

12 ESPINOSA, B. Tratado da Reforma da Inteligência. Trad. Lívio Teixeira. 
2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

13 O verbo hipostasiar é usado no sentido de conferir realidade a uma 
ideia ou metáfora. Espinosa confere realidade a Deus. 
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constrangimento de outro. Tendo conhecido, compreendido 
e apreendido o significado espinosano para Deus – aquele 
que intenta ser livre e autônomo em Deus – intelige que ser 
livre e autônomo significa agir exclusivamente por sua 
própria natureza por aquilo de divino que nela existe14. Ser 
um homem livre não significa senão ser quem ele é realmente 
por sua própria natureza – ser a expressão da essência e 
potência na substância única existente em si mesmo em ato 
no instante presente.  

Percebe o homem, dessa forma, a necessidade de 
conhecer a sua natureza, conhecendo a si mesmo. Para 
conhecer a si e todas as demais coisas singulares de forma 
adequada e verdadeira – por sua essência e potência atual – 
o homem dispõe apenas de seu intelecto, isto é, de sua 
inteligência 15 . Procura, portanto, apreender por ideias 
adequadas a si e ao outro, buscando entender a causa 
adequada de seus afetos, de suas ideias e de seus atos. 
Conhecer sua natureza implica na compreensão e apreensão 
do que há de divino em sua própria natureza humana – 
conhecer sua natureza enquanto esta exprime a natureza de 
Deus, em e por Deus. Conhecer-se como causa adequada de 
seus afetos, de suas ideias e de seus atos. Conhecer-se pela 
causa eficiente imanente das coisas em Deus sive Natura por 
Deus sive Natura16. 

                                                 
14 ESPINOSA, B. Ética. Espinosa escreve no prefácio de De Natura Et 
Origine Mentis na Ética: “Passo agora a explicar aquelas coisas que 
deveram seguir-se necessariamente da essência de Deus, ou seja, da 
essência do ente eterno e infinito. Embora tenhamos demonstrado, por 
EIP16, que dela devem se seguir infinitas coisas, de infinitas maneiras, 
não explicarei, na verdade, todas, mas apenas aquelas que possam nos 
conduzir, como que pela mão, ao conhecimento da mente humana e de 
sua beatitude suprema.”. 

15 Para Espinosa, intelecto e inteligência não são senão uma só e mesma 
coisa. 

16 CHAUI, M. A Nervura do Real, p. 755.  



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 203 

 

 

O modelo espinosano ontológico de causalidade 
necessária é fundamental para compreender o sistema de 
causalidade dos eventos e das coisas na ordem e conexão 
natural que essas coisas ocorrem e operam na Natureza e 
com isso, compreender o sigificado e importância do 
conceito da palavra adequado e, em particular, de causa 
adequada na ontologia do necessário espinosana. É 
fundamental e necessário para a compreensão adequada do 
universo e para compeender-se adequadamente o que ocorre 
no momento em que a substância causa a si mesma, 
expressando a si mesma em si mesma por si mesma. 
Compreender como também a substância, por sua natureza, 
em si mesma e por si mesma, se exprime necessariamente 
por causa(s) definida(s) e determinada(s), simultaneamente 
por todos os seus infinitos atributos, ou seja, se exprime no 
pensamento, na extensão e em seus outros infinitos e 
perfeitos atributos infinitos (desconhecidos pelo homem), 
em infinitas manifestações, em infinitos eventos ou em 
infinitos modos finitos, causando o universo inteiro das 
coisas, causando tudo o que existe no universo, em si 
mesma, na própria substância, que é a causa última do 
universo inteiro. 

Chaui afirma que a substância, 
 
causa de si inteligível por si em si e por si mesma, a 
essência de uma substância absoluta é constituída de 
infinitos atributos em seu gênero, isto é, por infinitas 
ordens de realidade infinitas e simultâneas, sendo 
isso uma essência infinitamente complexa e 
internamente diferenciada em infinitas ordens de 
realidade infinita. Existente em si e por si, inteligível 
em si e por si, essência absolutamente complexa, a 
substância é absolutamente infinita e potência 
absoluta de autoprodução (pois é causa de si) e de 
produção de todas as coisas (pois é causa eficiente 
da essência e da potência de todas elas). A existência 
e a essência da substância são identicas à sua 
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potência ou força infinita para existir em si e por si, 
para ser internamente complexa, para ser concebida 

por si mesma e para fazer existir todas as coisas17. 

 
Pode parecer um paradoxo que a substância sendo 

simples infinita e indivisível, portanto, sem partes, possa ao 
mesmo tempo ser internamente constituída de ‘uma 
complexidade infinita de infinitas ordens simultâneas de 
realidade diferenciadas’ 18 . Porém, não há nenhuma 
contradição. As infinitas maneiras pelas quais a substância se 
expressa se exprimem nela mesma, na própria substância 
sem modificá-la de qualquer maneira, não como parte(s) 
dessa substância, mas como modos infinitos ou finitos na 
substância. A substância (Deus sive Natura sive Vita), 
conhecendo somente o presente, permanece imutável, 
absoluta e necessariamente a mesma e uma só substância. 

Deus é a causa eficiente e imanente de todo o 
universo (EIP18), todos os modos do mundo se seguem 
necessariamente de sua essência absolutamente infinita 
(EIP16), não enquanto Deus é infinito e eterno, mas 
enquanto considerado como afetado em seus atributos 
(EIIP9). Deus ao se exprimir nos modos por seus atributos 
não se separa deles, não lhes é externo: exprime-se na coisa 
em si mesmo e essa coisa o exprime (EIP15). O homem 

                                                 
17 CHAUI, M. Política em Espinosa, p. 96. Essa substância – que a sua 
natureza pertence o existir, que existe necessariamente, que é 
absolutamente infinita e eterna, que é simples por ser indivisível, que é 
complexa por nela conter, desde sempre, tudo que expressa por sua e 
em sua natureza – essa substância única absolutamente infinitaé Deus. 

18 CHAUI, M. Política em Espinosa, p. 96. Por EIP14c1, Deus é único. “[...] 
não existe na natureza das coisas, senão uma única substância [...] que é 
absolutamente infinita [...]”. Por EIP15, “tudo o que existe, existe em 
Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido.”. Ou seja, por 
EIP14c2, “[...] a coisa extensa e a coisa pensante ou são atributos de Deus 
ou são afecções dos atributos de Deus.”. Deus é absolutamente simples, 
mas contém em si o universo inteiro. 
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existe na Natureza. Ele é um modo finito na e pela 
substância: o homem é uma coisa singular determinada a 
existir e operar conforme lhe ordena a substância (Deus) 
(EIP26), porque Deus não é apenas a causa pela qual as 
coisas existem, mas também pela qual perseveram no existir 
(EIP24c). Deus, não enquanto infinito ou eterno, senão 
como enquanto modificado (EIIP9), pois 

 
nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que 
é finita e tem uma existência determinada, pode 
existir nem ser determinada a operar, a não ser que 
seja determinada a existir e a operar por outra causa 
que também é finita e tem uma existência 
determinada; ´por sua vez, essa última causa 
tampouco pode existir nem ser determinada a operar 
a não ser por outra, a qual também é finita e tem uma 
existência determinada, e assim por diante, até o 
infinito (EIP28). 

 
Os modos finitos exprimem a essência da substância 

por seus atributos modificados por suas leis eternas (EIP9), 
e, é exatemente por exprimir-se por uma afetação da 
substância que não é a sua própria essência de modo finito 
que pode ser a causa de sua existência nem de sua duração, 
mas apenas Deus. Somente à natureza divina pertence o 
existir (EIP24c). A essência atual de um modo finito – de um 
homem ou de uma pedra ou de um machado ou de um 
homem chamado Pedro – seu conatus, está na dependência 
(interdepedência) dos outros modos finitos (EIP28). Pode-
se deduzir, então que o homem, a pedra, o machado e o 
homem chamado Pedro devem sua existência de homem, de 
pedra, de machado, de Pedro a Deus enquanto sua essência 
eterna e infinita e, o homem, a pedra, o machado e o homem 
chamado Pedro devem o modo determinado e definido pelo 
qual exprimem essa natureza da substância – em um definido 
e determinado homem, uma definida e determinada pedra, 
um definido e determinado machado, um definido e 
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determinado homem chamado Pedro – a Deus enquanto 
suas leis divinas exprimem, ordenam e regem a expressão da 
natureza da substância como coisa definida e determinada 
no mundo dos modos finitos, no mundo manifesto ou no 
universo o que depende das coisas nele existentes (EIP28). 

Deus ao causar-se causa o universo inteiro. Deus ao 
causar-se causa o universo inteiro – o universo inteiro 
insculpido em Deus por Deus. Deus ao causar-se insculpe o 
universo inteiro em si mesmo por si mesmo.  

Não há diferença de afirmar-se que Deus se exprime 
e Deus se exprime no universo inteiro. A substância ao se 
exprimir como a substância absolutamente infinita e como 
modo no universo segue as mesmas leis eternas que 
determinam necessariamente a sua expressão19.  

O universo manifesto é expressão da substância 
única por seus atributos afetados por suas leis eternas, 
infinitas e necessárias segundo as quais a substância única 
ordena o universo inteiro20. O universo – em cada um dos 
seus modos finitos – exprime de modo certo, preciso, 
determinado e definido a natureza da substância 
absolutamente infinita – Deus. ‘As coisas não poderiam ter 
sido produzidas por Deus de nenhuma outra maneira nem 
em qualquer outra ordem que não naquelas em que foram 
produzidas.’ (EIP33).  

Todos os modos finitos – a pedra, o homem, o 
machado – se seguem necessariamente da natureza existente 
na substância única. Os modos finitos, pela exclusiva 
necessidade da natureza de Deus, se expressam e operam de 
uma maneira definida e determinada (EIP33d). E, conhecer 
a ordem e a conexão com que as coisas se seguem na 
natureza da substância21 é a via de acesso para conhecer a 

                                                 
19  CURLEY, E. Spinoza’s Metaphysics: An Essay in Interpretation. 1 ed. 
Cambridge: Harvard University Press, 1969, p. 63. 

20 CHAUI, M. A Nervura do Real, p. 67. 

21  De emendatione significa conhecer ou investigar na ordem devida. 
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Deus22. 
A causalidade divina é a causalidade necessária, 

imanente e eficiente, livre e ativa, do universo inteiro que se 
segue da livre necessidade de sua natureza divina. Assim, se 
estabelece, consequentemente, uma relação lógico-
matemática entre causa e efeito, entre o princípio e a sua 
consequência. Chaui afirma: 

 
a relação entre Deus e as coisas não é apenas a da 
necessidade que preside a produção delas, mas é 
ainda a da necessidade lógica que lhes confere 
inteligibilidade absoluta. Dessa maneira, Espinosa 
demonstra a necessidade e inteligibilidade da causa 
(isto é, da potência divina) e a necessidade e 
inteligibilidade dos efeitos (isto é, da essência e 

existência das coisas)23.  

 
Deus não tem nenhum fim que lhe seja prefixado 

(EIap). Deus não age à procura de um bem ou um fim 
(EIVpr). A Natureza ou Deus (EIP14), o Ser Perfeitíssimo 
(KV), o ente eterno e infinito (EIVpr), cuja essência eterna e 
infinita (EIP11) é uma verdade eterna (EIP8s2), causa 
imanente (EIP18)  e eficiente (EIP25) de si e de todas as 
coisas, à cuja natureza pertence o existir (EIP7), existe 
necessariamente (EIP11) e não contingentemente (EIP29). 
Deus existe necessariamente. E, o universo inteiro é 
expressão de Deus – em Deus e por Deus. O universo 

                                                 
Espinosa com seu Tratado da Emenda do Intelecto propõe conhecer a ordem 
das coisas conforme suas conexões eternas e necessárias – conhecer a 
atividade causal dos atributos. Como a ordem e a conexão das ideias é a 
mesma que a ordem e conexão das coisas; conhecer a odem da 
causalidade adequada das coisas na extensão é conhecer a ordem lógica 
verdadeira das ideias das coisas no pensamento e vice versa. 

22 CHAUI, M. A Nervura do Real, p. 597.  

23 CHAUI, M. Política em Espinosa, p. 100 e 101 e CHAUI, M. A Nervura 
do Real, p. 598. 
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inteiro é a expressão insculpida de Deus em Deus por Deus. 
Deus, existindo por si (EIP7) e agindo livre 

exclusivamente por suas leis eternas e naturais, pela 
necessidade da sua natureza (EIP16), sem ser coagido por 
ninguém (EIP17) é a causa livre de si e de todas as coisas no 
universo, na natureza (EIP17c2). Tudo o que existe, não 
existe de nenhuma outra maneira nem em nenhuma outra 
ordem senão naquelas em que foram produzidas por e em 
Deus (EIP33). Logo, as coisas não podem ser senão da 
maneira e na ordem que existem na realidade (EIP33s2). Por 
isso, realidade e perfeição são uma só e mesma coisa (EIID6). 

Compreender é a maior virtude da mente. A virtude 
suprema da mente é compreender e conhecer a Deus 
(EIVP28d). O sumo bem é o conhecimento da união da 
mente com a natureza inteira (TdEI § 12). O homem que 
conhece, compreende e apreende sua essência-potência na 
natureza da substância tem um conhecimento adequado da 
essência eterna e infinita de Deus (EIVP36s)  deseja ser feliz, 
agir e existir bem. Esse homem deseja ser, agir e viver, ou 
seja, existir em ato (EIVP21) em Deus (EIP15): esse homem 
é de sua raça divina; ele vive, se move e existe em Deus 
(como dito por Paulo – Bíblia de Jerusalem – Atos dos 
Apóstolos 17, 24-28). E, deseja para o outro, o mesmo bem 
que procura para si mesmo, ser feliz em Deus, e isto será 
maior quanto maior for seu conhecimento da natureza da 
substância (EIVP37). Esse é o supremo bem da mente 
(EIVP28), a suprema felicidade, e quanto maior for a alegria 
que afetar um determinado homem maior sua realidade e 
perfeição. Assim, ele, e o outro, com quem divide seu 
conhecimento de Deus, mais, necessariamente, participam 
da natureza divina (EIVp45s). Don Garret afirma que 

 
os indivíduos que são virtuosos ou conduzidos pela 
razão procurarão todos, por causa de seu próprio 
autointeresse, os mesmos bens para os outros que 
ele busca para si mesmo (EIVP37). Com efeito, na 
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medida em que uma comunidade de seres humanos 
é conduzida pela razão, seus membros podem 
‘compor como que uma só mente e um só corpo’ 
(EIVP18s) – isto é, um indivíduo complexo que tem 
seu próprio esforço de autopreservação, composto 
de seres humanos mentalmente semelhantes [like-

minded]24.  

 
O homem que se conhece adequadamente 

compreende que o seu bem supremo é o conhecimento 
intelectual da substância ou o conhecimento do amor de 
Deus. Esse conhecimento é comum a todos os homens e 
todos os homens podem desfrutá-lo igualmente (EIVP36). 
Por isso, o homem livre, por conhecimento adequado da 
natureza das coisas, vive conforme os ditames da sua razão 
e intuição (EIVP67). Jamais age com dolo, por agir 
ativamente pela razão, por seu próprio autointeresse, age de 
boa fé (EIVP72). Revela sua virtude quanto evita os perigos 
e quando os enfrenta (EIVP69). Evita o(s) homem(s) que 
ignoram os ditames da razão e que vivem segundo as 
imagens criadas por sua imaginação (EIVP70). Vive entre 
iguais, com outro(s) homem(s) regido(s), como ele, segundo 
os ditames da razão, de quem é grato (pelo encontro e pela 
relação de composição que realizam) (EIVp71). Une-se a 
esse homem, no mais estreito e profundo natural laço de 
amizade (EIVP35c1), se esforçando por fazer-lhes o bem 
(EIVP37). Assim, consegue, sem abdicar de qualquer de um 
seus direitos naturais consequentes de sua natureza humana 
na substância, com a fortaleza de seu caráter, com firmeza e 
generosidade, viver harmonicamente com o(s) outro(s) 
homem(s) (EIVP73). 

Bento Espinosa revoluciona o conceito de liberdade 
e autonomia com a metáfora do autômato espiritual. Um 

                                                 
24  GARRETT, D. Spinoza. Trad. Cassiano Terra Rodrigues. 1 ed. 
Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2011, p. 347. 
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homem não é livre senão quando escravo necessário dos 
eternos decretos divinos que tudo ordenam. Sendo homem 
é o automaton spirituel, o intelecto é o automa spirituel. O 
intelecto é a espontaneidade de formar pensamentos 
verdadeiros por sua própria natureza e suas leis. Portanto, a 
ideia adequada e verdadeira não é determinada por nenhum 
fator externo ao próprio intelecto, mas por sua própria 
natureza, por suas leis intrísecas (vis natura).  

Sendo que constitui a mente não é senão a ideia de 
uma coisa singular existente em ato (EIIP12), a mente e a 
ideia de um modo singular é uma só e mesma coisa (EIIP13). 
Assim, Bento Espinosa muda a percepção tradicional de o 
intelecto ser uma coisa pré-existente (exemplo: intelecto 
sensível, agente e passivo de Tomas de Aquino) e de ser o 
formador ou o construtor de ideias. Espinosa sustenta e 
comprova que o intelecto são as ideias das afecções de um 
homem (do corpo do homem) na extensão. São as ideias que 
constituem o intelecto; o inteligível não precede a intelecção, 
a própria ideia é o intelecto. Como afirmou Gilles Deleuze, 
a ideia mais se impõe no intelecto do que o intelecto que tem 
a ideia: as ideias acontecem e formam o intelecto25. 

Bento Espinosa define livre como ‘a coisa que existe 
exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por 
si só é determinada a agir’ (EID7). E, na mesma definição, 
esclarece que ‘diz-se necessária, ou melhor, coagida, aquela 
coisa que é determinada por outra a existir e a operar de 
maneira definida e determinada’ (EID7). 

O automato espiritual percebe que ser livre é ser 
necessário. Compreende que o ato livre é o ato necessário. 
O único ato que é realmente livre, aquele que existe e age 
exclusivamente por sua própria natureza é absolutamente o 
mesmo no qual se deixa ser totalmente coagido pelo que de 
divino existe em sua natureza. O homem livre ativamente se 

                                                 
25 DELEUZE, G. Cursos sobre Spinoza. Trad. Emanuel Fragoso e cols. 2 
ed. Fortaleza: EdUece, 2012, p. 30.      
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deixa ser total e necessariamente coagido a ser, se mover, 
viver e existir na Natureza ou Deus da maneira definida e 
determinada pelos eternos e infinitos decretos divinos que o 
ordenam a ser o homem que ele é realmente em si mesmo 
em ato em e por Deus. 

O automaton spirituel se realiza quando totalmente 
coagido pelas eternas leis necessárias e divinas que o 
ordenam: se realiza quando escravo espontâneo (ativo) e 
necessário de Deus. O ato realmente livre e autônomo é o 
ato necessário em e por Deus. O homem livre obedece a sua 
natureza, isto é, o homem livre obedece necessariamente ao 
que Deus ordena26.  

Espinosa usa duas metáforas para a descrição do ser 
do homem: o autômato espiritual, o homem que segue ou 
obedece às necessárias leis divinas de sua natureza (TdIE § 
85) e, o autômato totalmente desprovido do pensamento, 
aquele homem cego por prévios conceitos a que se apega, 
aquele que nem de si mesmo tem consciência clara (TdIE § 
47), portanto, com quem não se pode argumentar e chegar a 
qualquer verdade ou adequação das coisas (TdIE § 48).  

Entre esses dois autômatos flutuaria o modo do 
homem agir. No primeiro caso, o autômato espiritual, por 
obedecer necessariamente às leis de sua natureza, o homem 
é livre e autônomo, expresssando o que de divino nele existe 
que ele conhece adequadamente. No segundo, o autômato 
desprovido de entendimento, por estar completamente 
perdido em seus fantamas ou em suas imagens das coisas que, 
por pura ignorância da essência ou causa das coisas, sem 
verificação, acredita ser a verdade existente, sem saber que o 
que pensa ser a verdade não é senão a sua verdade, tem uma 
vida incompleta deixando de expressar a sua real e divina 
natureza em e por Deus.  

Levy, que para essas metáforas, usa os termos de 

                                                 
26  O verbo ordenar está sendo usado em dois sentidos: decretar e 
organizar.  



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

 

 

‘autômato espiritual’ e de ‘autômato desprovido de alma’, 
esclarece quanto ao ‘autômato espiritual’:  

 
a aplicação da metáfora do autômato espiritual para 
o caso da alma humana começa a tomar forma a 
partir do momento em que o entendimento e a 
imaginação são compreendidos como sendo 
submetidos a certas regras firmes e invariáveis, e que 
a vontade, enquanto faculdade absolutamente 
indeterminada de afirmar e de negar, é excluída 
como instância constitutiva do conhecimento, tanto 
divino, quanto humano. Todo conhecimento, seja 
ele verdadeiro ou falso, deve ser explicado por uma 
espécie de mecanismo de ideias e a distinção entre 
verdadeiro e falso deve reenviar a uma distinção de 

ordem e de leis27. 

 
Levy complementa que 
 

a resposta não está, evidentemente, na alternativa 
entre estar ou não submetido a leis, pois, em ambos 
os casos, trata-se de autômatos. A distinção entre as 
leis do entendimento e as leis da imaginação também 
não é suficiente nesse caso, visto que, ainda que se 
admita uma variação de grau, o autômato espiritual 
estará sempre, por pouco que seja, submetido às leis 
externas que determinam a imaginação. Os 
autômatos desprovidos de alma não são apenas 
homens obnubilados pelos preconceitos, tal como o 
autômato espiritual antes da ‘reforma’ [emenda – 
medicina] de seu entendimento, mas ente que resiste 
a toda cura, pois, se algo lhes for provado, não 
sabem se o argumento prova ou falha. (TdIE § 48). 
O autômato inteiramente desprovido de alma é um 

                                                 
27  LEVY, L. L’automate spirituel- la naissance del sjectivité moderne d’après 
l’Ethique de Spinoza. 1ed. Assen, Pays-Bas : Van Gorcum & Comp, 2000, 
p. 29. 
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caso limite que, enquanto tal, não deve participar do 
diálogo racional: ‘[...] de modo que afinal devem 
calar-se (adeò ut tandem debeant obmutescere)...’ (TdIE § 
47); ou ainda, ‘[...] não há de falar com eles sobre as 
ciências (cum ipsis non est loquendum de scientiis) ...’ 

(TdIE § 48)28. 

 
A diferença está no fato que o autômato espiritual, 

por ter se “curado” pela emenda de seu intelecto, conhece 
como o entendimento, por seus três diferentes gêneros, 
realmente acontece: a imaginação (por noções vagas das 
coisas), a razão (por noções comuns das coisas) e a intuição 
(por noções essênciais ou eternas das coisas). Por conhecê-
los, sabe que nenhum desses modos é errado ou falso, ao 
contrário, existem como expressão real da natureza humana 
em diferentes graus de entendimento, realidade, perfeição e, 
portanto, de verdade. 

O autômato espiritual, o escravo das leis com as 
quais Deus ordena o universo inteiro, sabe que os três 
modos de entendimento levam a graus diferentes de 
conhecimento. Por exemplo, a imaginação não produz 
entendimento errado, mas conhecimentos mutilados, 
confusos e incompletos. Como é o autômato espiritual, por 
ter reformado sua inteligência sabe que se quiser conhecer 
adequadamente uma coisa singular em ato, por sua essência 
atual, necessariamente precisa continuar investigando a 
procura da causa próxima (adequada) que explique de modo 
claro e preciso a sua atual existência como a coisa é em sua 
perfeita realidade29.  

                                                 
28  Levy, Lia. L’automate spirituel- la naissance del sjectivité moderne d’après 
l’Ethique de Spinoza, p. 30.  

29 Espinosa não afirma que uma ideia imaginária ou uma imagem de uma 
coisa é uma ideia errada, se refere às ideias imaginárias como confusas 
imagens das coisas por um conhecimento incompleto dessa mesma coisa. 
Espinosa, em EIIP41, afirma: “O conhecimento de primeiro gênero é a 
única causa de falsidade, enquanto o conhecimento de segundo gênero 
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O autômato sem mente age e existe por imaginação; 
o autômato espiritual age e existe por uso da razão e da 
intuição. O autômato espiritual entende as coisas por uma 
razão afetiva. Razão, que por ser afetiva, o faz entender 
adequadamente as coisas (inclusive e, principalmente, seus 
afetos) em Deus para, então, agir e existir por racionalismo 
absoluto pela necessidade de sua própria natureza 
procurando no encontro com o outro uma relação de mútua 
composição. Isto é, uma relação equilibrada e harmônica de 
mútuo respeito às suas próprias naturezas em Deus. O 
resultado desse tipo de encontro leva ao aumento mútuo da 
potência de agir e da força de existir, conatus, da essência e da 
potência atual para, aumentada a energia e potência, mais 
necessária e adequadamente perseverar, enquanto em si, o 
seu próprio ser em uma relação de composição (democrática) 
com o outro. 

O homem livre – um homem chamado Gabriel livre 
em sua gabrielidade – serena, necessária, espontânea e 
tranquilamente obedece ao que a natureza divina lhe ordena. 
O homem livre e autônomo é, está, opera, se move, vive e 
existe pelas leis com que a natureza ordena o universo inteiro 
dos modos. Livre e autônomo, sem medo e sem esperança, 
existe, vive e age no eterno presente sempiternamente 
presente em ato no instante presente. Unidade na totalidade 
de Deus, o homem vive, se move, age e existe em Deus por 
Deus. 

                                                 
e o de terceiro gênero é necessariamente verdadeiro”. Segue na 
demonstração: “dissemos que pertencem ao conhecimento de primeiro 
gênero todas aquelas idéias que são inadequadas e confusas [não usa a 
palavra erro]; e, como consequência (por EIIP35), esse conhecimento é 
a única causa de falsidade. Dissemos, além disso, que peertencem ao 
conhecimento de segundo e terceiro gênero aquelas ideias que são 
adequadas, e, portanto (por EIIP34), este conhecimento é 
necessariamente verdadeiro.” Em EIIP42 tem-se: “o conhecimento de 
segundo e de terceiro gênero, e não o primeiro, nos ensina a distinguir o 
verdadeiro do falso”. 
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Se o homem pensa pelo primeiro gênero de 
entendimento, por imaginação, tem ideias inadequadas e 
necessariamente padece (EIIIP1) e é escravo (servo) de suas 
paixões (EIIIpr). É o autômato sem alma ou sem mente. E, 
nisto não há nada de errado. 

Se o homem conhece, compreende e apreende cada 
ideia de cada corpo ou coisa singular existente em ato por 
sua essência eterna e infinita em Deus (EIIP45), a mente 
humana tem um conhecimento adequado da essência eterna 
e infinita de Deus (EIIP47). O conhecimento é adequado e 
perfeito (EIIP46). Tem ideias adequadas das coisas 
singulares existentes em ato, assim, esse homem 
necessariamente age (EIIIP1) obedecendo ao que Deus lhe 
ordena. Ele não mais padece. Ele é livre e autônomo. É o 
escravo necessário de Deus ou Natureza. Ele é o autômato 
espiritual. E, nisto não há nada de errado. 
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A CRÍTICA DE HEIDEGGER AOS 

FUNDAMENTOS DA 

FENOMENOLOGIA NOS 

PROLEGÔMENOS PARA UMA 

HISTÓRIA DO CONCEITO DE TEMPO 

Adelar Conceição1 
 

1. Crítica fenomenológica aos pressupostos da 

fenomenologia 

 
Dos diversos cursos oferecidos por Heidegger sobre 

a fenomenologia ao longo dos anos 20, os Prolegômenos para a 
história do conceito de tempo (1925) se destaca por apresentar 
uma crítica contundente aos fundamentos da fenomenologia, 
e por preparar terreno para a temática heideggeriana da 
questão do sentido do ser, expressa em Ser e tempo (1927). 

O problema fundamental levantado pelo texto é a 
“questão fenomenológica básica acerca do sentido do ser”, questão 
que nenhuma ontologia teria jamais colocado, mas cuja 
possibilidade se mostraria a partir justamente da “crítica 
imanente ao curso da própria investigação fenomenológica”2. 
A análise que se segue toma em especial essa crítica aos 
fundamentos da fenomenologia a partir da sua noção basilar: 
a intencionalidade da consciência. 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia pela UFRGS. Bolsista CNPq. E-mail: 
adelarconceicao@hotmail.com 

2 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
122. A tradução das citações para o português são de responsabilidade 
do autor do artigo. 
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1.1 O fio condutor da intencionalidade 

 
O fenômeno da intencionalidade, conforme tem 

origem no campo de investigação fenomenológico amplo 
das Investigações Lógicas (1900/01) de Husserl, serve como 
espécie de fio condutor a partir do qual se abrem as diversas 
frentes e, mais especificamente, a fenomenologia 
transcendental como “descrição analítica da intencionalidade 
em seu a priori”. A partir disso a fenomenologia se desdobra, 
do projeto inicial de abordagem dos fenômenos básicos que 
constituem os objetos da lógica e da teoria do conhecimento, 
incorporando os campos tradicionais da filosofia, e 
trabalhando-os “fenomenologicamente”. 

Contudo, se se pretende uma crítica do projeto 
transcendental da fenomenologia, o que parece estar em 
questão é justamente se “é possível separar a 
intencionalidade em seu a priori como se fosse uma região 
particular, isolá-la enquanto tema possível de uma ciência?”3. 
Precisamente, se levarmos em consideração o 
direcionamento “apriorístico” da fenomenologia, era esta a 
direção programática da “filosofia fenomenológica” 
apontado por Husserl já em A fenomenologia como ciência de rigor 
em 1910. 

O desenvolvimento do programa fenomenológico, 
se orienta na direção de um projeto de “filosofia primeira” 
nos moldes da Filosofia Moderna. Já a partir das Ideias I 
(1913), esse direcionamento toma por base a “suspensão” da 
tese da “atitude natural” e através dessa epoché o acesso ao 
campo transcendentalmente purificado do Eu puro. Faz-se 
notar assim a proximidade com a “meditação” de Descartes, 
confirmada com as Meditações cartesianas (1931), entre a 

                                                 
3 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
126. 
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“consciência pura” e a res cogitans, o “mundo transcendente” 
e a res extensa. E, assim também, conforme apontado por 
Heidegger, resta o problema da relação entre estas duas 
regiões de ser:  

 

[…] como é possível que esta esfera de posição 
absoluta, da consciência pura, separada de toda 
transcendência por uma abismo absoluto, ao mesmo 
tempo se una com a realidade na unidade de um 
homem real [real], e qual, enquanto objeto real, tem 
lugar no mundo? Como é possível que as vivências 
constituam uma região de ser pura e absoluta e ao 
mesmo tempo tenham lugar na transcendência do 
mundo?4 

 
Contudo, para um questionamento que se pretenda 

mais fundamental, estas questões, provenientes de uma 
preocupação da fenomenologia transcendental com a 
posição da lógica e da teoria do conhecimento, necessitam 
pôr às claras os pressupostos que tornam possível a 
abordagem desses objetos, de forma que: 

 

Para nós a questão é a seguinte: nesta elaboração do 
campo temático da fenomenologia que é a 
intencionalidade se coloca a questão acerca do ser 
desta região, do ser da consciência? Dito de outro modo: 
quando se diz que a esfera da consciência é uma 
esfera e uma região de ser absoluto, que significa 
aqui ser?5 

 
Vemos assim a diferença de tratamento da questão 

que separa a perspectiva transcendental da fenomenologia de 

                                                 
4 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
134. 

5 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
134. 
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uma abordagem que se pretende mais “fundamental”. 
Tomando a intencionalidade como guia, trata-se de 
interrogar que é este ser, desvelado por ela, mas ao mesmo 
tempo ‘encoberto’, no sentido que permanece seu 
pressuposto não questionado. 

Segundo Heidegger, a fenomenologia de Husserl 
ofereceria quatro características básicas do ser da região pura 
da consciência: a) ser enquanto ser imanente, b) ser absoluto no 
sentido do dar-se absoluto, c) ser enquanto ser absoluto no 
sentido de ser constituinte frente a todo o transcendente (nulla 
re indiget ad existendum)6 e d) ser enquanto ser puro frente a toda 
individuação. 

Isto significa que (a) a consciência pura é em 
primeiro lugar um campo imanente no sentido em que a 
consciência se dirige às suas vivências, enquanto apreendidas 
na reflexão, numa relação interna entre o ato reflexivo e o ato 
refletido e, portanto, nada se diz acerca da realidade do ente 
em questão. Disso se segue a segunda característica da 
consciência pura, qual seja, (b) que essas vivências refletidas 
não são representações indiretas de um ente transcendente, 
mas estão presentes para a consciência em si mesmas em 
sentido “absoluto”. Em terceiro lugar, (c) a consciência pura 
se apresenta como o ser constituinte no sentido em que, se todo 
ser transcendente se dá na forma de representação para a 
consciência na reflexão, então a consciência é um ser 
absoluto porque é o pressuposto pelo qual a própria 
realidade “dá-se a conhecer”, e assim o campo de ser 
absoluto que constitui toda realidade possível7. E, por último, 

                                                 
6 Segundo Heidegger essa segunda característica recorre a “velha 
definição de substância”, como um ser subsistente “[…] que não 
necessita de res alguma para ser. Res se entende aqui no sentido estrito 
de realidade, ser-transcendente, quer dizer, todo o ente que não é 
consciência”. HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del 
Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza 
Editorial, 2006, p. 135. 

7 Aqui Heidegger faz notar que essa característica da consciência pura 
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(d) a própria consciência absoluta é um ser puro, não como 
“individuação concreta” que trate do “ser-vivência real”, 
mas precisamente como o “ser-essência ideal”, estrutura a 
priori do “universal genérico” de toda classe de vivências, o 
ser puro ideal. 

Tendo em vista essas características que seriam 
definitórias da consciência pura em sentido fenomenológico, 
Heidegger constata que em cada uma delas o que parece 
estar em jogo não é o ser do ‘objeto’ intencional em questão. 
Ao priorizar a estrutura universal-eidética das vivências a 
fenomenologia estaria omitindo a questão do ser desse ente, 
ou em outras palavras o fio condutor da intencionalidade 
permaneceria impensado no seu pressuposto, justamente 
porque nunca se põe em causa o ‘ser do intencional’. 
 
1.2 O problema do ser do intencional 

 
Se a esfera da consciência pura não oferece senão 

uma abordagem da própria consciência e não do ser do seu 
“objeto” intencional, cabe ainda interrogar se nesse caminho 
não se chegará por fim a alcançar o ente tal como se 
apresenta na atitude natural, ponto de partida reflexivo e da 
postura transcendental da fenomenologia. 

                                                 
representa já nas Ideias I a “aniquilação do mundo” (expressão utilizada 
pelo próprio Husserl), uma vez que sendo a consciência a região de ser 
primeira toda realidade se torna a ela relativa. Tese essa, como 
mostramos, aprofundada pelo idealismo transcendental das Meditações 
cartesianas. Essa consciência constituinte é então, tal como o a priori 
cartesiano e kantiano, o pressuposto necessário para que o pensado possa 
chegar a ser, mostrando assim sua significação idealista. “A consciência 
nesta significação do absoluto supõe a primazia da subjetividade frente 
a qualquer objetividade. […] Esta caracterização e esta concepção da 
consciência constituem o lugar em que o idealismo e a abordagem 
idealista, mais exatamente, o idealismo do neokantismo, se introduzem 
na fenomenologia” HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del 
Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza 
Editorial, 2006, p. 138. 
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De fato, “na atitude natural deve dar-se de início o 
intencional justamente enquanto aquele de que se prescinde 
na ideação [...]”8. Mas que significa isso? Em primeiro lugar 
que na atitude natural o modo de ser do intencional se 
apresenta como realidade, uma vez que seu ser é o de um 
“acontecimento real do mundo”, pertencente a ele como um 
fenômeno natural. Contudo, para a consciência pura a 
realidade é determinada com vistas ao que dela pode ser 
conhecido. A redução se encarregará de estabelecer a “base 
científica” sobre a qual “o ser real (Wirklichsein) do 
intencional se constitui na consciência enquanto realidade 
(Realität)”9. A consciência de algo, o intencional, enquanto 
consciência empírica, torna-se correlato da consciência pura. 
Tudo que é acreditado como real nessa consciência fica em 
suspenso para ser reconstituído pela postura transcendental. 
“Com isso fica perfeitamente claro que se exclui de início o 
ser do psíquico, do intencional, para poder alcançar a região 
pura da consciência e que logo seja possível, porém só a 
partir daqui, determinar o ser excluído, a realidade”10. 

Assim, a própria atitude natural se converte ela 
também em uma construção metodológica que não tem 
outra função senão a de servir de suporte da redução à 
consciência pura. O que nela é dito “natural” se assemelha 
mais a uma atitude “naturalista”, no sentido em que os 
acontecimentos do mundo tem lugar em uma “exterioridade 

                                                 
8 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 

144. 

9 O real no sentido de Wirklichkeit se dissocia aqui de realidade como 
Realität, no sentido em que a realidade (Wirklichkeit) do intencional acaba 
sendo reduzido a realidade (Realität) física. HEIDEGGER, M. 
Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime 
Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 144. 

10 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
145. 
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espaciotemporal” com regras definidas a priori. Desse modo, 
o problema permanece basicamente nos mesmos moldes 
anteriormente apresentados, pois o “caráter de realidade” 
mostrados nesse modo de experiência pretendem dar conta 
da realidade dos atos mas, novamente, não se pergunta pelo 
“ser-ato” enquanto tal. Pelo contrário, para Heidegger, a 
atitude natural mascara a questão ao fazer passar o 
entendimento de que o ser dos atos se resolve de início na 
descrição de um conjunto de propriedades, do “estar aí” 
(Vorhandensein) de uma coisa no mundo. 

Como consequência tanto a análise da consciência 
pura quanto do seu ponto de partida, a atitude natural, 
revelam a omissão da questão do ser do intencional. 

 

O resultado, portanto, de nossas deliberações é que 
o desenvolvimento da intencionalidade enquanto 
campo temático da fenomenologia permanece sem 
examinar a questão acerca do ser do intencional. Não se 
coloca no campo alcançado, o da consciência pura; 
e mais, se rechaça diretamente por absurda. Pelo 
modo como se alcança dito campo, a redução acaba 
expressamente postergada; e quando se faz uso das 
características de ser, como ocorre no ponto de 
partida da redução, em todo caso não se coloca 
originariamente, senão que se define de antemão, de 
modo teórico-dogmático, o ser dos atos no sentido 
da realidade da natureza. O que se diz da questão do ser 
permanece sem examinar-se11. 

 
2. A questão acerca do sentido do ser 

 
O exame do campo temático da fenomenologia 

enquanto consciência pura, conforme exposto, revelaria uma 
omissão da questão do ser do intencional e, segundo o que 

                                                 
11 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
147. Grifos do autor. 
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pretende Heidegger, uma omissão da questão mais 
fundamental relativa ao sentido do ser. 

A fenomenologia transcendental trataria a questão 
do ser em termos de uma diferenciação bem distinta entre 
duas regiões de entes, segundo o próprio Husserl, a partir da 
distinção de ser mais radical, qual seja, “ser enquanto consciência 
e ser enquanto aquele ‘que se dá a conhecer’ na consciência”12. 
Porém, segundo o questionamento que se pretende 
estabelecer aqui, não há precisamente um questionamento 
do ser dessas duas “regiões” reveladas pela redução, e, no 
entanto, ainda assim se pressupõe nessa distinção o ser da 
“consciência pura” e da “realidade”. E mais além, o que é 
esse sentido de ser não tematizado mas que orienta essa 
distinção? 

Levando em conta essa última indagação 
compreende-se porque “a questão do ser não é uma questão 
possível qualquer, senão a questão mais premente”13. Não se trataria 
portanto de mais um campo de atuação da fenomenologia, 
mas da sua possibilidade mais fundamental. A omissão já 
exposta com relação ao ser dos atos, do intencional, pode ser 
considerada o índice da omissão geral com relação a questão 
mesma do sentido do ser. 

Ao privilegiar o problema do “ser conhecido” na 
consciência pura, a fenomenologia encobre o problema do 
que são os atos intencionais, embora eles permaneçam como 
base da postura transcendental e apontem para o sentido de 
ser pressuposto na diferenciação entre as “esferas absolutas 
de ser” da consciência pura e da realidade. Abordar essa 
omissão equivaleria então a desenvolver a própria 

                                                 
12 HUSSERL, E. apud HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia 
Del Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza 
Editorial, 2006, p. 147. Grifos do autor. 

13 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
148. 
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fenomenologia no seu sentido mais original. “Porém como 
é possível que uma atividade de investigação cujo princípio 
é ‘às coisas mesmas’ deixe sem atender o que para ela é 
fundamental, a consideração de seu assunto mais próprio?”14. 
 
2.1 A questão do “ser do homem” 

 
A pergunta anterior, suscitada pela suposta omissão 

da fenomenologia relativamente ao ser do ato intencional e 
a questão do sentido do ser, leva ao questionamento se essa 
posição não reflete um desvio do “espírito” original que 
anima o projeto fenomenológico logo no seu início. 

Esse desvio é diagnosticado por Heidegger com 
base na (I) necessidade da fenomenologia em se delimitar 
frente a “psicologia naturalista”, a partir disso, na (II) 
assunção da fenomenologia de uma “tendência personalista” 
e, por fim, no (III) fracasso no interior da própria 
fenomenologia em tematizar o modo de ser do homem (e 
consequentemente do ser enquanto tal). 

I. A necessidade da fenomenologia em se delimitar 
frente a “psicologia naturalista” tem por base a tarefa 
autoimposta por Husserl em se distanciar de uma psicologia 
descritiva. É exatamente a essa tendência que Heidegger faz 
agora alusão. “Esta demarcação frente a psicologia foi 
necessária já nos inícios da fenomenologia, porquanto a 
própria fenomenologia viria a ser o desenvolvimento, se se 
pode dizer assim, de uma psicologia determinada, a de 
Brentano”15. A demarcação do campo de atuação específico 
da fenomenologia leva a necessidade de suspensão da 

                                                 
14 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
148. 

15 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
149. 
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“atitude naturalista” frente ao atos mesmos enquanto tais. Se 
o psicologismo na lógica concebia as leis do pensamento em 
termos de acontecimentos psíquicos do pensar é porque 
desconhecia, ou ignorava, que no juízo é necessário 
distinguir entre o processo psíquico e o seu conteúdo ideal que, 
precisamente, não se encontra nele como componente “real”. 
Com isso Husserl dá conta de afastar a fenomenologia do 
âmbito da psicologia, abrindo caminho para um campo 
próprio da fenomenologia de cunho eidético, que nada tem 
a ver portanto com os pressupostos da “atitude naturalística” 
pressentes na ordem do psíquico. 

No entanto, conforme Heidegger pretendeu 
mostrar mais acima, nesse gesto inicial da fenomenologia 
está já presente sua omissão com relação a questão do que é 
esse ato como tal. Se para a fenomenologia importa a 
significação ideal do ato, e a sua realidade fica relegada à esfera 
do natural e da psicologia, o ser do ato intencional permanece então 
uma questão que nunca é verdadeiramente colocada. “O ser do juízo, 
o ser do ato, quer dizer, o ser do intencional, não se 
questiona, de tal modo que sempre resta a possibilidade de 
entender essa realidade no sentido dos processos psíquicos 
naturais. Digamos que fascinou de tal modo o 
descobrimento, ou o redescobrimento do ideal, que se cedeu 
o outro, os atos e os processos, à psicologia”16. Estabelecida 
a distinção entre o ser real e o ser ideal do juízo, o ato ele 
mesmo permanece indeterminado. 

II. Desse desvio inicial, segue um segundo que 
consiste na assunção da fenomenologia de um caráter 
personalista. Tendo Husserl se demarcado frente a 
“psicologia naturalista”, opõe a esta uma “psicologia 
personalista”, segundo Heidegger, a partir da influência de 
Dilthey e o entendimento de que o psíquico não pode ser 

                                                 
16 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
150. 
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concebido como mero “acontecer natural”, mas como 
“espírito” e “pessoa”. 

Esta tendência personalista tem para Heidegger 
uma influência decisiva para o desenvolvimento posterior da 
fenomenologia, na medida em que o seu ponto de partida, a 
consciência em atitude natural, tornado-se objeto teórico da 
consciência pura a fim de determinar seu sentido, acaba por 
resultar na explicação do ser mesmo do atos de consciência 
sob o enfoque de uma abordagem personalista a partir da 
consciência pura. “Há que se perguntar [portanto] como se 
dá a existência humana na experiência especificamente 
pessoal, como se procura determinar a partir dela o ser dos 
atos e o ser do homem”17. Dito de outra forma, como o ser 
dos atos e do intencional, e mais especificamente deste “ser-
aí” (Dasein) 18  – o modo de ser próprio, “concreto”, do 
homem –, poderia ser determinado a partir de um ponto de 
vista pessoal? 

Heidegger assinala o escrito A filosofia como ciência de 
rigor (1910) como o momento significativo em que Husserl 
assume essa tendência personalista. Já aqui ser significa “ser 
verdadeiro”, objetivo, desde um ponto de vista científico-
teórico. O psíquico é um “dado imanente”, no sentido em 
que os fenômenos não são “natureza”, possuem portanto 
uma essência que se pode captar de forma adequada 
passando da descrição individual do psíquico a 
contemplação das essências, alcançando assim esse ser da 
consciência que se pode descrever de forma objetiva. Desse 
modo, as vivências referidas a essa unidade da consciência 

                                                 
17 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
151. 

18 Optamos agora e na sequência desse trabalho pela tradução do termo 
“Dasein” por “ser-aí”, já conhecido e presente nas análises da obra 
heideggeriana em língua portuguesa. Aqui Heidegger faz referência ao 
ser-aí como esse modo de ser da existência humana. 
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entendida como “pessoa” são de tipo muito diverso da 
natureza. O desenvolvimento das Ideias (1913) – sua segunda 
parte, não publicada mas conhecida na época –, 
notadamente de uma psicologia fenomenológica centrada, 
segundo Heidegger, em uma “fenomenologia do espírito”, 
mostrariam sempre essa contraposição entre natureza e 
espírito19. Se a primeira parte das Ideias trata da demarcação 
do campo da consciência pura frente e a partir da atitude 
natural, sua segunda parte terá prosseguimento na análise do 
modo como essa consciência constitui a natureza em geral, 
a partir então do “eu-sujeito psíquico” enquanto pessoa. A 
experiência natural, a “atitude naturalista”, se encontra 
sempre subordinada à “personalista”, e, novamente, quando 
se pergunta pelo que é a pessoa da “experiência pessoal” 
retornamos ao quadro da crítica da consciência pura, 
anteriormente apontado. 

Desse modo, a questão de saber se, no interior 
dessa abordagem da pessoa na atitude personalista da 
fenomenologia, há algum avanço com relação a tematização 
do ser do ato intencional e do ser em geral, é respondida 
negativamente. Pelo contrário, no interior do esforço de 
esclarecer como se constitui essa natureza pressuposta na 
atitude naturalística, o primado permanece do lado da 

                                                 
19 Cabe aqui lembrar que embora a crítica de Heidegger pareça ser 
válida para a fenomenologia transcendental no seu desdobramento geral, 
o que está aqui exposto se limita aos textos conhecidos até meados dos 
anos 20. Com relação a constante evolução do pensamento de Husserl, 
vale o lembrete posto pelo próprio autor: “Característico dele [Husserl] 
é que seu questionar se encontra em contínuo movimento, pelo que uma 
vez mais nossa crítica deve ser precavida. Acerca do conteúdo da posição 
atual de suas investigações, não tenho suficiente orientação. O que se 
pode assinalar é que Husserl, após conhecer minhas lições de Friburgo 
e as daqui, e havendo-lhe exposto minhas objeções, tomou-as em 
consideração, e que hoje em dia minha crítica não lhe concerne em todo 
seu rigor.” HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto 
Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, 
p. 155. 
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consciência pura, interpretada agora como pessoa e espírito. 
III. Por último, o terceiro desvio decorrente do afastamento 
da fenomenologia de sua proposta original diz respeito 
precisamente a sua incapacidade de tematizar o ser do 
homem, e desse modo do ser em geral. 

A influência da psicologia personalista sobre a 
abordagem fenomenológica, conforme visto anteriormente, 
se faz a partir do momento em que esta tematiza o problema 
da constituição da realidade e da objetividade na consciência 
pura, segue-se disso que o seu modo de acesso é através de 
uma “reflexão imanente” do eu-sujeito transcendental, da 
pessoa. O que a crítica heideggeriana quer mostrar agora é 
justamente que essa noção de pessoa ou espírito permanece 
devedora da concepção do homo animal rationale, da sempre 
presente “definição tradicional de homem”. 

O exame da atitude personalista mostraria que 
longe de dar conta do problema do ser do intencional, ao 
referir o exame do modo de constituição das vivências à 
pessoa, não mais se faz do que retornar a perspectiva 
anteriormente criticada, a da subjetividade da consciência 
pura. A atitude personalista seguiria assim pautada na 
concepção tradicional de homem como “animal racional”. 
“Contudo, esta definição foi tomada a partir de experiências 
que remetem a experiência primordial do ser do homem?, 
não surge, ao invés, da experiência do homem enquanto 
coisa que está aí, no mundo – animal –, e que possuí razão – 
rationale?”20. Para a fenomenologia, essa definição de ser do 
homem é a que parece estar em causa, quer se pretenda 
abordar a questão em termos naturalistas ou personalistas. 
 
  

                                                 
20 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
160. 
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3. Considerações finais: o encaminhamento para a 
discussão da questão fundamental do sentido do ser. 

 
O diagnóstico crítico de Heidegger com relação ao 

exame dos pressupostos fundamentais da fenomenologia 
revela que na sua prática esta contraria seu princípio mais 
fundamental, não se parte “das coisas mesmas”, senão que  

 
“[…] também a investigação fenomenológica se 
acha sob o feitiço de uma velha tradição e 
precisamente ali onde se trata de caracterizar de 
modo mais originário o que é seu tema mais peculiar 
– a intencionalidade”21. 

 
Apesar de a fenomenologia proclamar o retorno a 

essa experiência fundamental, por outro lado, seu 
comprometimento com prejuízos herdados da tradição faz 
com que não se atinja verdadeiramente o campo temático 
em vista. Resulta que a fenomenologia, no seu intento de 
atingir seu campo mais próprio, acaba sendo “não 
fenomenológica”. Disso se segue que: 

 

Não só o ser do intencional, isto é, o ser de certo ente 
determinado, permanece sem determinar, senão que se dão 
divisões originárias no ente (consciência e realidade) sem 
haver-se esclarecido, ou ao menos haver-se questionado acerca 
dele, o sentido daquele, precisamente o ser, com vistas ao 
qual se distingue22. 

 
Esta omissão “mais fundamental” a qual Heidegger 

faz constantemente referência teria por base não apenas uma 

                                                 
21 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
163. Grifo do autor. 

22 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
163. Grifo do autor. 
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“mera negligência”, senão que uma compreensão já 
carregada com todo o “peso da tradição”. Deste modo, a 
investigação acerca do “ser do ente” segue tendo em vista as 
caracterizações já postas por Platão e Aristóteles, os seus 
resultados permanecem determinando a forma como as 
reflexões sobre a questão continua sendo posta, mas “o solo 
do qual se recolheram”, o todo da experiência que tornou 
possível essa investigação, não se encontra mais aí presente. 

A questão que Heidegger identifica já formulada 
por Platão no Sofista como: “Que é o que queres dizer 
quando empregas (a palavra) ‘ser’?”23, continua presente para 
a tradição, por permanecer nos mesmos marcos 
estabelecidos pelos gregos, o fundo esquecido sobre o qual 
continua repetindo a questão acerca do ser, sem se dar conta 
de sua omissão fundamental. 
Portanto:  

 

Ambas omissões, primeiro, a da questão acerca do ser 
enquanto tal e, segundo, a da questão acerca do ser do 
intencional, não são negligências casuais dos filósofos, 
senão que nelas se manifesta a história de nosso próprio 
ser-aí – história entendida não no sentido da 
totalidade dos acontecimentos público, senão 
história enquanto modo de acontecer do próprio ser-aí24. 

 
A “história” do modo como a tradição interpreta o 

próprio modo de ser do homem, e para Heidegger seu modo 
de ser mais fundamental como ser-aí, se reflete na forma 
como as omissões acima citadas são perpetuadas. E assim, 
mesmo a fenomenologia no seu intento de “volta às coisas 

                                                 
23 PLATÃO apud HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del 
Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza 
Editorial, 2006, p. 164. 

24 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
164. Grifos do autor. 
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mesmas” não escapa da repetição da abordagem herdada 
dessa tradição ontológica e antropológica. “Em Husserl é a 
recepção da tradição de Descartes e da problemática da 
razão que provém dele”, marcada pelo antipsicologismo na 
abordagem ao ser da essência, que determinam sua 
vinculação com a tradição, na “preferência pelo racional e 
em particular pelo conhecimento” 25 . E assim também o 
mesmo se passaria com Scheler, cuja ideia de pessoa se 
determinaria pela via da definição cristã de homem26, sob 
influência da tradição grega clássica, uma vez que “ao tratar-
se da questão específica acerca do espírito, a razão, o eu e a 
vida, a tradição se impõe através da definição de homem já 
citada – animal rationale”27. 

Por fim, a crítica dos desvios da fenomenologia de 
seu intento mais original põe em relevo essa omissão 
fundamental legada pela tradição que tem raízes 

                                                 
25 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 

165. 

26 Sem nos determos especificamente nesse ponto, convém esclarecer 
a crítica de Heidegger à recepção de Scheler da definição tradicional de 
homem através da influência do cristianismo. Segundo Heidegger, ainda 
que Scheler se proponha a tematizar o ser do ato e do homem, não nos 
diz o que é esse ser. O autor explica que “Scheler, que vê a pessoa na 
unidade dos atos, quer dizer, na intencionalidade, diz: a essência do 
homem é a intenção [Intention] face a algo ou, como ele diz, o gesto 
mesmo da transcendência” HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una 
Historia Del Concepto Del Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: 
Alianza Editorial, 2006, p. 165. Mas justamente uma transcendência cujo 
sentido é um eterno “sair fora-face” que define o homem buscando a 
Deus. O homem não é aqui pensado como o zóon grego, mas no seu 
caminho em direção a Deus, como sua “imagem e semelhança”. Assim, 
embora sob outro registro, tal como o animal rationale, o ser do homem 
na concepção cristã não alcança uma tematização a partir de si mesmo, 
senão que tem seu sentido posto em algo para além dele. 

27 HEIDEGGER, M. Prolegomenos Para Una Historia Del Concepto Del 
Tiempo. Tradução de Jaime Aspiunza. Madri: Alianza Editorial, 2006, p. 
165. 
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profundamente ancoradas na sua própria história. Assim, 
também a crítica tem a função de tematizar o que permanece 
nela subjacente. Nas palavras do autor, que “sirva este relato 
superficial para que se possam entender as omissões 
descobertas na crítica – não enquanto ‘erros’ facilmente 
sanáveis, senão para que se vejam o poder do ser-aí histórico, 
que nós mesmos estamos chamados ou condenados a ser”28. 
Os elementos da crítica aqui dispostos permanecem como 
base sob a qual a investigação sobre o sentido do ser, levada 
adiante em Ser e tempo (1927), permanece programaticamente 
devedora de uma interpretação do ser do ente humano como 
portador da questão do ser, historicamente omitida pela 
tradição. 
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MATERNIDADE: UMA ESCOLHA 

EXISTENCIAL EM J. P. SARTRE 

Deise Gabriela Bays1 
 
1 Introdução 
  
 A decisão sobre a maternidade costuma afligir muitas 
mulheres próximas da idade considerada limite para uma 
primeira gestação livre de grandes riscos, por volta dos 35 
anos. Para estas mulheres a maternidade se coloca como uma 
escolha difícil, que se inscreve entre possibilidades de 
ascensão na carreira e de maior autonomia e liberdade na 
condução de sua própria vida. No Brasil, a “desnaturalização” 
da maternidade avançou sobretudo entre as décadas de 70 e 
802, à medida que os métodos contraceptivos se tornaram 
populares e acessíveis e à medida que o movimento 
feminista ganhou força, na luta pela igualdade de direitos das 
mulheres3.  
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 Embora seja uma escolha de ordem individual, ou 
conjugal, a maternidade torna-se questão social e econômica 
quando emerge a preocupação pela perpetuação da espécie 
e pela manutenção e propagação da população produtiva da 
sociedade. Há países em que a redução substantiva das taxas 
de natalidade e fecundidade tornou-se um problema tão 
preocupante que já motivou a criação de políticas públicas 
de incentivo a mulheres e casais para que tenham filhos. É o 
caso de Portugal, Japão e Alemanha, por exemplo, onde o 
envelhecimento e a diminuição da população ativa colocam 
em xeque a estabilidade de suas economias4.  
 Para além das questões socioeconômicas, há 
inúmeros aspectos psicológicos e emocionais que envolvem 
a escolha da mulher sobre ter ou não filhos, que muitas vezes 
encobrem a natureza ambígua de um desejo com múltiplos 
atravessamentos. De fato, a ambiguidade de sentimentos é 
uma característica não só das mulheres indecisas, mas 
também daquelas supostamente “convictas” de sua escolha, 
sobretudo nos primeiros meses de gestação5.  
 As razões que fazem da maternidade um tema de 
interesse às diversas áreas de conhecimento se multiplicam. 
É possível encontrar inúmeros estudos e pesquisas que 
desdobram o assunto. Nossa proposta, no entanto, não visa 
analisar meramente os desdobramentos concretos, 
sociológicos, culturais ou psicológicos da escolha de ser mãe, 
como alguns fizeram. Outrossim, pretendemos estruturar 
um esforço de natureza ensaística que problematize os 
pressupostos teóricos que implicam tal condição, dentro de 
uma abordagem existencialista.  
 Este trabalho, que se inscreve no roteiro de um 
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4  CUNHA, Vanessa. Inquérito à Fecundidade 2013. Lisboa: INE/FFMS, 
2014.  

5  MALDONADO, M. T. Psicologia da gravidez. Rio de Janeiro: Editora 
Jaguatirica Digital, 2013.  
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estudo mais amplo, pretende perscrutar as sendas 
conceituais do existencialismo a partir de Sartre, em especial 
de sua concepção de sujeito como projeto inacabado, cuja 
liberdade é o traço essencial. A maternidade será assim, uma 
escolha livre, que em dado momento impossibilita outras 
escolhas da mulher existente. Ademais, esta decisão 
implicará sempre um sujeito outro, uma alteridade, que se 
decide ou não gestar no próprio corpo.  
 Cumpre-nos compreender como uma opção 
irreversível, a geração de um outro sujeito, pode ser 
conciliada com a liberdade e com a afirmação autêntica da 
subjetividade feminina. O objetivo é refletir sobre a 
complexidade desta potência do eu-mulher que é poder gerar 
um outro. Ainda, é fundamental pensar nos desdobramento 
possíveis desta subjetividade coabitada, quando em gestação, 
esvaziada, ao nascimento do bebê, e tantas vezes não 
reconhecida, quando a opção é pela não maternidade. 
  
2 Considerações sobre Método  
 
 O presente trabalho constitui-se num ensaio teórico 
que visa uma aproximação crítica com ao tema da 
maternidade, numa articulação entre as noções de 
subjetividade e liberdade, na perspectiva existencialista. 
Trata-se de uma abordagem que foge aos parâmetros 
comuns das metodologias científicas positivistas, 
pretendendo uma discussão não dicotômica das dimensões 
subjetiva e objetiva, no processo de construção de 
conhecimento. Como tal, utiliza-se da metodologia dialética 
legada pela filosofia e amplamente difundida pelos teóricos 
da Escola de Frankfurt, no início do século XX.  
 Theodor Adorno é um dos principais representantes 
desta corrente contemporânea de pensamento e escreve 
sobre o ensaio como forma, enquanto modo de criação que 
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não admite prescrições ao seu âmbito de competência6. O 
ensaísta não constrói conceitos a partir de um  princípio, mas 
traz interpretações. Como tal, não sintetiza e não conduz a 
classificações. Desorienta e implica onde não há o que 
explicar. A preocupação com a totalidade, com a 
generalidade, com a unidade e com a identidade não são 
próprias ao ensaio. Tampouco a cientificidade, a 
objetividade e a neutralidade lhe são afins. Trata-se de um 
registro simpático à realidade fragmentada e à relativização. 
Com efeito, para Adorno, 

 
É inerente à forma do ensaio sua própria 
relativização: ele precisa se estruturar como se 
pudesse, a qualquer momento, ser interrompido. O 
ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria 
realidade é fragmentada; ele encontra sua unidade ao 
buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a 
realidade fraturada7. 
 

 O ensaio é um vir-a-ser constituído pela objetividade 
e subjetividade dos envolvidos, que deve ser lido por sujeitos 
livres de preconceitos e não dominados pelos formalismos 
da ciência. A importância de tal forma de escrita, que é 
sempre uma composição na experimentação, uma prova 
submetida à reflexão, um virar e revirar do seu objeto 
daquele que escreve, está precisamente em sua capacidade 
crítica. Adorno realça o aspecto crítico do ensaio ao afirmar: 

 
O ensaio é a forma da categoria crítica de nosso 
espírito. Pois quem critica precisa necessariamente 
experimentar, precisa criar condições sob as quais 
um objeto pode tornar-se novamente visível, de um 

                                                 
6  ADORNO, T. W. O ensaio como forma. 2. ed. Notas de literatura I. 
São Paulo: Duas Cidades, 2012. p. 15-45. 

7  ADORNO, T. W. O ensaio como forma. 2. ed. Notas de literatura I. 
São Paulo: Duas Cidades, 2012. p. 35. 
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modo diferente do que é pensado por um autor; e 
sobretudo é preciso pôr à prova e experimentar os 
pontos fracos do objeto; exatamente este é o sentido 
das sutis variações experimentadas pelo objeto nas 
mãos de seu crítico8.  
 

 Face ao exposto, entendemos que o ensaio é, sem 
dúvida, o modo mais adequado para nos aproximarmos do 
entendimento do fenômeno da maternidade enquanto 
escolha, numa perspectiva existencial. Nossos objetivos 
estão além da quantificação dos estudos, ou da mera 
problematização dos aspectos enfocados e negligenciados 
com relação ao tema. Por outro lado, sabemos desde já, que 
qualquer esforço de atingir definições e apropriações teóricas, 
a modo de verdades, estará sempre aquém do possível.  
 
3 Existencialismo e Psicologia 
 
 Em um trabalho de consistência e fôlego sobre as 
matrizes do pensamento psicológico, Luis Cláudio 
Figueiredo traz a psicologia existencial como uma das 
ramificações da Psicologia a que se atribui matriz romântica 
ou pós-romântica, em oposição aos movimentos de base 
cientificista 9 . Enquanto nas matrizes cientificistas a 
especificidade do objeto – vida subjetiva e singularidade do 
indivíduo – são negligenciadas em favor da adoção de 
modelos e práticas mais próximos às ciências naturais, nas 
matrizes românticas ou pós-românticas a especificidade das 
vivências do sujeito e da construção de sentidos é colocada 
em evidência, como marco que diferencia a Psicologia das 
demais ciências. No interior dessas duas grandes fontes do 

                                                 
8  ADORNO, T. W. O ensaio como forma. 2. ed. Notas de literatura I. 
São Paulo: Duas Cidades, 2012. p. 38. 

9  FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do Pensamento Psicológico. 17. Ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2012.  
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pensamento psicológico, podem ser diferenciadas outras 
tantas submatrizes, dentre as quais a fenomenológica 
existencialista.  
 Por ora, resguardando o foco de nosso trabalho, não 
adentraremos na discussão sobre o uso conjunto dos termos 
fenomenológica e existencialista para caracterizar uma única 
abordagem teórica. Apontamos a origem comum das 
perspectivas, destacando aquela que aqui efetivamente nos 
interessa: a existencial, cujas bases teóricas estão dadas na 
Filosofia existencialista que se desenvolveu no final século 
XIX e início do século XX.  
 Esta corrente de pensamento ocupou-se, em linhas 
gerais, da análise da existência concreta do sujeito livre e teve 
como precursores Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger 10 . 
Outro grande expoente do existencialismo é o intelectual 
francês Jean-Paul Sartre. Os pilares de sua filosofia são as 
noções de liberdade e responsabilidade, e a visão de sujeito 
enquanto projeto inacabado.  
 Fortemente influenciado pelo materialismo marxista, 
o existencialismo sartreano preconiza a inexistência de um 
sujeito substantivo, dotado de uma essência ou de uma 
natureza humana. Próprio à condição humana, apenas o fato 
de que o homem está permanentemente condenado a 
escolher. Quando interpelado sobre o pessimismo 
decorrente de tal perspectiva, Sartre ressalta se tratar de uma 
visão humanista, que restitui ao homem a responsabilidade 
por suas escolhas, embora reconheça a angústia que um tal 
nível de liberdade possa provocar11.  
 O interesse de Sartre pela Psicologia é amplamente 
discutido por Daniela Schneider em Sartre e a psicologia clínica. 
Segundo a autora, a inserção de Sartre pelos caminhos da 

                                                 
10  FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do Pensamento Psicológico. 17. Ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2012.  

11  SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. Tradução de 
Vergílio Ferreira. In: Os pensadores. São Paulo: Abril, 1978, p. 3-19. 
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psicologia e da psicanálise deu-se pela Filosofia, que na 
época era a formação indicada aos interessados na 
investigação da dimensão subjetiva da realidade humana12. 
Sua argumentação especifica os interesses clínicos de Sartre, 
em sua proposta de uma psicanálise existencial, em O ser e o 
nada. Para Schneider, neste texto está exposto um método 
não apenas para a psicologia, mas para a clínica psicológica, 
a qual é entendida como sinônimo da psicanálise, dado que 
este era o único modelo clínico vigente até então.  
 
4 Maternidade como Escolha Existencial 
 
 Entre as grandes escolhas que se colocam ao ser 
humano na constituição de seu projeto existencial, poucas 
parecem desafiar tanto sua pretensa liberdade quanto a 
decisão sobre a maternidade. A maternidade é uma escolha 
irreversível que implica desde a concepção até os primeiros 
anos de cuidado do bebê, uma grande responsabilidade por 
parte dos genitores. Não sem motivo, esta decisão costuma 
ensejar sentimentos ambíguos dos mais diversos.  
 Com base no campo da filosofia existencial sartreana, 
formula-se um problema: Como conciliar, no espectro de 
uma teoria que tem a liberdade como fundamento, uma 
escolha que representa altruísmo e abnegação? Como 
exercer a liberdade optando momentaneamente por abdicá-
la, aceitando as transformações físicas e psicológicas que a 
geração de um outro ser, impõe à própria existência? Como 
lidar com a tensão que decorre de uma identidade eu-outro, 
ora cindida, ora indiferenciada, ora esvaziada, típica da 
relação da mãe com o bebê? 
 Quaisquer tentativas de responder às questões acima 
passam pelo esclarecimento de uma ideia chave no 
existencialismo: a subjetividade. Como dissemos, Sartre 

                                                 
12  SCHNEIDER, Daniela Ribeiro. Sartre e a psicologia clínica. Ed. da 
UFSC, 2011. 
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rejeita a ideia de um sujeito essencial, criado com finalidades 
e atributos específicos. O homem é o ser cuja existência 
precede a essência, a que não se pode definir por princípio, 
pois a qualquer conceituação pré-determinada escapa o que 
lhe é mais peculiar, seu caráter de abertura.  
 
4.1 Subjetividade e liberdade 
 
 A subjetividade é um conceito recorrente nos 
escritos de Sartre. No texto “O que é a subjetividade?”, 
recentemente publicado no Brasil, ele explora o problema a 
partir da oposição objetivismo e subjetivismo13. Com efeito, 
a subjetividade é definida por dois aspectos: o não saber e o 
ter de ser o que se é. A subjetividade enquanto não saber 
apresenta-se como dimensão não objetificada do indivíduo. 
Tudo aquilo que posso afirmar de mim mesmo, todos os 
atributos com os quais estabeleço alguma relação de 
identidade supõem um colocar em perspectiva, uma ação 
pela qual me conheço enquanto objeto. Trata-se de afirmar 
que o sujeito só pode conhecer aquilo que é objetificável. 
Por este motivo, imediatamente o que conheço se torna 
exterior a mim, se diferencia da própria subjetividade.  

Por outro lado, e de modo complementar, a 
dimensão subjetiva contempla o ser aquilo que se tem de ser, 
no sentido de que se é de maneira irrefletida, sem 
perspectivar, sem objetificar, sem conhecer, pois no instante 
em que isso ocorre, já não sou mais sujeito, senão objeto. 
Então, a subjetividade é a dimensão imediata da existência, 
aquilo que sou espontaneamente, anteriormente a qualquer 
inflexão do pensamento que coloque minha característica em 
perspectiva, como um objeto para um sujeito. A 
subjetividade assume, neste contexto, a função de um 
momento no movimento dialético da exterioridade 
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interiorizada. Ela se transforma a cada nova síntese do 
conhecido, posto que outras serão as facetas do que nela é 
não saber.  
 Outra noção que é fundamental esclarecer é a 
liberdade. Para Sartre, estamos condenados a ser livres14. 
Condenados, pois não criamos a nós mesmos. Livres, 
porque a despeito disso, uma vez lançados na existência, 
somos responsáveis por tudo o que fizermos. Sem qualquer 
apoio ou auxílio exterior a nós mesmos, estamos 
condenados a nos reinventar a cada instante.  O nada que 
precede sua existência obriga o homem a fazer-se, ao invés 
de apenas ser.  
 Assim, podemos dizer que a subjetividade em Sartre 
confunde-se com a própria liberdade. Há nisso uma 
dimensão ética e intersubjetiva, na medida que, ao afirmar-
me enquanto liberdade, reconheço também a liberdade do 
outro. Afinal, o outro é condição para que eu me conheça. 
 Atrelada às noções de subjetividade e liberdade, está 
a noção de responsabilidade. O homem é responsável por 
suas escolhas, por escolher a si mesmo. Mas quando o faz, 
escolhe também pela humanidade. A responsabilidade do 
homem se estende a toda humanidade quando este inscreve 
sua escolha no universo de escolhas possíveis a todos os 
homens. Não se pode negar que, de certa forma, o homem 
que desejamos e escolhemos ser, carrega a imagem do 
homem como julgamos que deve ser. Daí a conotação ética 
de nossas escolhas e ações.  
 
4.2 O caso Flaubert 
 
 A maternidade como conceito não é central na obra 
de Sartre. Como condição, é tematizada pelo autor no 
primeiro volume de “O idiota da Família”, em um capítulo 
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entitulado  “A mãe” 15 . Trata-se de um texto concluído 
tardiamente na cronologia sartreana (1971) muito embora 
reúna registros a partir de 1943, em que Sartre analisa a 
formação da genialidade do escritor Gustave Flaubert.  
 Ao narrar a história Caroline Flaubert, Sartre 
descreve um drama familiar que tem início em seu 
nascimento, quando da morte da mãe no parto. Aos 10 anos 
de idade, a perda do pai, leva a menina a um quadro ainda 
mais intenso de culpa e esvaziamento afetivo. Após um 
período em que vive num pensionato, ainda muito jovem 
Caroline apaixona-se e casa com um médico 9 anos mais 
velho, de temperamento forte e autoritário.  
 Estabelece com o marido, em quem vê o pai 
ressuscitado, uma relação de extrema obediência e 
subordinação. O primeiro filho do casal nasce antes de 
completarem um ano de casamento e leva o nome do pai. 
Depois disso, Caroline perde dois filhos prematuramente, 
antes de dar à luz a uma menina. Esta lhe dará a 
oportunidade de viver a relação que nunca tivera com a mãe. 
Sartre destaca o modo como Caroline vivenciara a perda de 
dois filhos, num período em que ela mesma classificara 
como o mais feliz de sua vida. Sob sua perspectiva, o amor 
de Caroline pelos filhos nada mais era do que a manifestação 
do amor pelo marido. Amou nos filhos a fecundidade do 
genitor.  
 Em realidade, a felicidade e a infelicidade de Caroline 
dependiam totalmente do marido. Ela, que sempre fora 
religiosa, a despeito de todos os reveses que enfrentara, 
rompe com Deus somente quando se depara com a viuvez. 
Perder o marido significou a total desorientação e 
desesperança.  
 A narrativa sartreana não é rígida em relação à 
cronologia dos fatos descritos. Percebe-se uma ênfase em 
descrever sentimentos que leva a um ir e vir de relações com 
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fatos passados e situações presentes. Sarte também não 
descreve os pormenores das gestações de Caroline. Limita-
se a compreender o modo como se relacionava com os filhos, 
a partir de suas próprias experiências parentais. Nesse 
sentido, a relação de Caroline com a filha tem um significado 
diferente, vez que representava um cuidado que sua mãe não 
lhe pudera dar e que agora ela podia reviver. Era como se 
fosse sua mãe lhe dando à luz, quando tivera a menina. O 
cuidado com a filha, era o cuidado com ela mesma, o dar o 
seio a si mesma, o amar a si mesma.  
 A filha era, portanto, a preferida, com quem 
mantinha uma relação pessoal, diferente dos filhos homens, 
em quem amava a potência paterna. Sarte compreende que 
Caroline mantinha uma relação horizontal com os filhos, que 
os tinha praticamente como irmãos. A relação mais direta 
que se estabelecia era de coabitação, de pertencimento à 
mesma casa.  
 
4.3 Análise do problema 
 
 Diante do que pontuamos até aqui, a maternidade se 
coloca, assim como quaisquer de nossas escolhas, como uma 
decisão de grande repercussão ética. Ao decidirmos gerar 
outro ser, dizemos ao mundo da importância de um tal 
projeto. Afirmamos que este é um modo de ser possível, 
entre tantos outros. Até então nada de específico, em relação 
a uma escolha profissional, por exemplo. No entanto, 
escolher dar à luz uma nova vida, não representa apenas 
nossa participação na condição universal dos seres humanos 
como existentes responsáveis por suas escolhas. Com este 
ato vamos muito além, pois somos geradores de uma nova 
existência, que viverá a angústia por sua própria condição de 
escolhente. No instante em que de nossa escolha resulta um 
novo sujeito, uma nova fonte de escolhas, livre e autônoma, 
legitimamos no ponto máximo nossa subjetividade enquanto 
liberdade.  
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 Uma reflexão mais profunda sobre o tema, sinaliza-
nos também que alguns dos problemas que pautamos acima, 
são na verdade falsos problemas. A definição de liberdade de 
Sartre, não permite que a tomemos como algo a ser exercido. 
Se há algo sobre o qual não temos escolha, é justamente o 
fato de que precisamos escolher, o tempo todo. Logo, a 
situação em que se dá nossa escolha, tanto quanto as 
consequências que dela advém, não representam o 
cerceamento da liberdade, mas a sua condição de 
possibilidade. Frente a determinada situação, a gravidez, por 
exemplo, tenho total liberdade quanto aos significados de 
minhas experiências. As transformações físicas e 
psicológicas decorrentes de uma gestação terão para a 
gestante o sentido que ela lhes atribuir. Isto sempre será uma 
escolha.  
 Consideremos a descrição de Sarte do caso Flaubert: 
o significado da maternidade para Caroline está atrelado a 
uma busca pelo resgate da sua infância, das relações perdidas 
e mal nutridas com o pai e com a mãe. Nunca esteve em 
questão escolher o outro, a alteridade, mas o que no outro 
poderia servir ao próprio ego. Quer na relação com o pai, 
quer na relação com o marido, quer ainda na relação com os 
filhos, sobretudo com a filha, Caroline sempre buscou 
relacionar-se consigo mesma, restituir a si própria o amor e 
o cuidado que lhe foram negados pela ausência da mãe. Suas 
escolhas estão ligadas ao passado, muito mais que ao 
presente e ao futuro. Neste sentido, há um aprisionamento 
às significações cristalizadas, que se presentificam, e que 
representarão uma escolha livre somente na medida em que 
ensejarem novas significações.   
 Quanto à questão da identidade mãe-bebê, as 
reflexões sobre subjetividade que trouxemos acima servem 
ao seu esclarecimento. Nada poderia explicar melhor a 
dinâmica da maternidade que o movimento dialético entre 
sujeito e objeto. O bebê que a mãe carrega é um ser outro, 
uma exterioridade interiorizada. Há nesta relação algo de não 
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saber, de desconhecido que transforma a subjetividade 
materna. O que a gestante ignora sobre si, sobre sua 
condição, é totalmente diferente daquilo que ignorava antes 
de gestar. E é o que ainda ignora, mas já imagina e espera, o 
que também lhe provoca medo, lhe desperta cuidado e lhe 
demanda amor. A alternância entre a objetificação e a 
subjetivação da díade mãe-bebê, explica também a variação 
entre identificações fusionadas e excessivamente distintas.  
 A responsabilidade por gerar uma nova vida que 
viverá a mesma angústia a que estamos submetidos em nossa 
condição existencial que nos obriga todo tempo a escolher, 
bem como o movimento dialético presente no processo de 
gestar, podem estar na origem da ambiguidade de 
sentimentos que envolvem a maternidade e que, em casos 
extremos levam a mulher a grande sofrimento psíquico. Uma 
abordagem existencial na clínica psicológica procurará deter-
se na descrição do fenômeno por parte do paciente e nas 
significações que o entornam. O processo será terapêutico 
na medida em que restituir ao paciente a autonomia sobre 
sua condição, suas possibilidades de escolha e as 
responsabilidade que delas decorrem.  
 
5 Considerações Finais  
 
 Refletir sobre a maternidade enquanto escolha 
existencial em Sartre é uma tarefa bastante desafiadora 
porque requer a ponderação de categorias abstratas em 
relação a um problema concreto. Se este não é um 
movimento tão comum nas discussões filosóficas, pareceu-
nos pertinente a um trabalho que tem por propósito 
aproximar Filosofia e Psicologia. Sob tal pretensão, 
assumimos alguns riscos: das imprecisões, das incorreções, 
das fragmentações; porquanto nos expomos às críticas. 
Contudo, entendemos que é exatamente a isto que se propõe 
um ensaio.  
 Em nosso percurso, situar brevemente a questão da 
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maternidade enquanto problema concreto pareceu-nos 
importante a fim de justificar uma incursão teórica sobre 
tema, numa metodologia ensaística ainda pouco 
convencional em áreas como a Psicologia. Daí também, 
surge a preocupação em descrever e fundamentar nossa 
opção metodológica, uma vez que era de nosso interesse 
propor uma interlocução entre os olhares da Psicologia e da 
Filosofia. Para tanto, apontamos as contribuições da filosofia 
existencialista para a Psicologia.  
 A maternidade pareceu-nos um tema muito 
adequado às reflexões com base nas categorias 
existencialistas propostas por Sartre. Ademais da questão da 
escolha em si, a nível individual, há a complexidade da 
relação com a alteridade própria do gestar, e ainda todo o 
espectro de situações que nos permitem pensar a dimensão 
da liberdade e da responsabilidade.   O eixo de todos em 
torno do qual todos estes conceitos se desdobram na 
filosofia de Sartre, é a subjetividade.  
 Por este motivo, detivemo-nos em esclarecer a inter-
relação entre subjetividade, liberdade e responsabilidade em 
Sartre, antes de analisar como a maternidade é tematizada em 
seus escritos não teóricos. Encontramos no caso Flaubert 
uma boa descrição, que nos permitiu finalmente, propor 
uma análise que retoma situações concretas e as coloca em 
relação com as noções teóricas previamente explicitadas. 
 Esperamos que nosso esforço tenha contribuído 
para a compreensão da complexidade  da experiência e da 
escolha em relação à maternidade e que assim, possa ter 
sinalizado para uma aproximação deste tema, a uma 
abordagem existencial na Psicologia clínica.  
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IDENTIDADE DO SOI EM PAUL 

RICOEUR 

Jeferson Flores Portela da Silva1 
 

 
1. Introdução 

 
A proposta do presente artigo é abordarmos a tese 

levantada por Ricoeur2, conforme a qual, os problemas que 
dificultam a própria compreensão da identidade pessoal são 
resultados de uma falta de distinção feita entre os dois 
empregos do termo “identidade pessoal”, a saber: identidade 
como mesmidade, identidade-idem e identidade como ipseidade, 
identidade-ipse. O trabalho se segue por uma diretriz 
hermenêutica oriunda de Ricoeur, ou seja, uma via de estudo 
que busca colocar em lume a problemática que orienta as 
investigações acerca do problema do si mesmo (soi même). 
Quanto a nossa literatura básica, teremos como obra basilar 
Soi-même comme un autre de 1990, no entanto, estaremos 
utilizando outros artigos e referências para dar apoio ao 
debate em discussão. Com relação a primeira noção da 
identidade, a saber, identidade-mesmidade, expomos suas 
modalidades: 1) identidade numérica; 2) identidade por 
semelhança extrema; 3) continuidade ininterrupta e 4) 
permanência no tempo. Com relação ao segundo momento 
identitário, teremos como objetivo fazer uma análise acerca 
dos problemas que concernem a ipseidade e sua importância 

                                                 
1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Bolsista Capes. Contato: 
floresfapas@gmail.com. 

2  Nasceu em Valence, França, no ano de 1913 e veio a falecer na 
Châtenay-Malabry (França), em 2005.    
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para a manutenção do si, pois, essa segunda permanência no 
tempo da pessoa é muito diferente do primeira, pois 
apresenta uma estrutura não palpável, ou seja, a forma pela 
qual a identidade ipseidade se coloca no sujeito é pela via da 
manutenção que fazemos de nossas promessas. 

O problema da ipseidade tem início pela pergunta do 
quem é você? ou ainda quem sou eu? 3  São questões como a 
pergunta pelo quem de uma pessoa que permitem uma 
manutenção de si pela promessa. Nesse sentido, a ipseidade 
opera como um movimento do si em se comprometer, 
prometer, escolher, direcionar sua própria manutenção pelo 
ato de comprometimento para com outrem. Dizer a 
identidade de um si, é dizer quem é o agente, o autor de uma 
determinada ação. Responder a pergunta quem? é contar a 
história de uma vida, por conseguinte, é a narração da 
história de vida que diz quem exerceu tal ação. Portanto, a 
história de um si é a sua própria identidade narrativa. No 
mesmo campo da ipseidade, perceberemos como essa 
discussão ganha corpo dentro da filosofia de Ricoeur, pois 
traremos para nossa reflexão discussões acerca da 
interrogação do Dasein em Heidegger, onde é possível 
perceber uma semelhança com a problemática do si mesmo, 
do mesmo modo, estaremos passando pelo pensamento de 
Arendt, afim de discutir a tese acerca do quem, pois é em 
Arendt que Ricouer percebe que a ipseidade se determina 
como uma resposta à interrogação do quem?. O objetivo em 
trazer a discussão esses dois autores: Heidegger e Arendt, se 
justifica numa aproximação da filosofia hermenêutica 
narrativa de Ricoeur, mostrando como ambos influenciaram 
Ricoeur e apontando o caminho trilhado para se ter a noção 
de identidade do soi (si). O objetivo não é levantar teses 
acerca dessa influência sofrida por Ricoeur, mas sim, mostrar 
de onde Ricoeur parte para defender sua teoria acerca da 

                                                 
3 PELLAUER, David. Compreender Ricoeur. Trad. de Marcus Penchel. 
Petrópolis: Vozes, 2010, p. 123. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 255 

 

 

identidade pessoal e qual o percurso feito pelo autor.     
Em um terceiro momento, teremos mais duas 

formas de reconhecermos uma pessoa no tempo, isto é, pela 
via do caráter e da promessa (as vezes podemos encontrar essa 
segunda permanência no tempo como “palavra empenhada” 
ou “palavra dada”). O primeiro momento denominado caráter 
é apoiado na mesmidade, onde possuí sua permanência no 
tempo vinculada à uma estrutura objetal. A expressão 
promessa, tem por sua raiz o conceito de ipseidade, pois é na 
manutenção de nossas promessas que nos reforçamos 
naquilo que somos, em nossa identidade. A constante 
interrogação pelo quem? é na verdade uma manutenção de si 
pelo ato de prometer e me comprometer para com outrem, 
o que mais a frente, vai gerar uma estima pela ética, pois a 
ipseidade (promessa) terá seu comprometimento vinculado à 
alteridade e, essa, será a forma pela qual a permanência ipse se 
liberta da permanência no tempo do caráter (mesmidade ou 
identidade-idem).      
 
1.1. O Problema da Identidade Pessoal 

 
Para Ricoeur, as dificuldades que obscurecem a 

questão da identidade são oriundas da falta de distinção que 
ocorre entre o bom uso dos polos temporais do termo 
“identidade pessoal”4. O primeiro termo é a mesmidade, que 
corresponde ao modo de permanência da idendidade-idem, a 
expressão mesmidade tem o idem por seu correspondente, em 
latim, à mêmeté, em francês, à sameness, em inglês e a palavra 
de origem alemã Gleichheit. Idem pode ser entendido também 
como “o idêntico no sentido do extremamente parecido” ou 
ainda, “a mesma pessoa, uma única e mesma coisa” 5 . O 
segundo modo de permanência no tempo é a ipseidade ou 

                                                 
4 RICOEUR, Paul. L’ identité narrative. Esprit. Paris, n. 7 – 8, p. 295 – 304, 
1988 p. 296.  

5 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990, p. 13.  
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identidade-ipse, essa permanência no tempo pode ser dita 
também como identidade do si (soi), a expressão ipseidade 
corresponde ao termo ipse, em latim, selfhood, em inglês e 
Selbstheit, em alemão 6 . Pode-se dizer que a ipseidade é 
“idêntico ao si, no sentido de não-estranho”, ou seja, ser 
diferente ao mesmo tempo que é mutável, porém, isso não 
possibilita que a ipseidade venha a se tornar um outrem. A 
distinção entre esses dois modos temporais é capital para o 
problema da identidade pessoal em Ricoeur, pois o que está 
em jogo é a dimensão temporal da pessoa, ou seja, a 
permanência no tempo é o cerne primordial quando estamos 
falando da identidade de um si mesmo7. No entender de 
Ricoeur, tanto a primeira permanência quanto a segunda não 
servem para se oporem, mas sim, acontece um 
entrecruzamento (dialética) da polaridade idem com a ipse na 
noção de caráter, ou seja, a pergunta que interna a pergunta 
quem. De um modo interrogativo essa distinção pode ser feita 
da seguinte maneira: como podemos falar de uma identidade 
que aceita a mudança, mas, mesmo assim, é a identidade de 
um mesmo si? Na expressão inglesa oneself as self-same (si 
mesmo como eu mesmo) podemos perceber uma admissão 
da mudança com a própria permanência da identidade do si8.  

Uma outra questão é a uma certa rejeição sinalizada 
por vezes entre os dois modos de permanência no tempo, a 
saber, da identidade no sentido de mesma (idêntica) a si 
mesmo (soi même) na diversidade de seus estados. Por mais 
que exista essa recusa da mesmidade enquanto um si idêntico 
a si na diversidade de seus estados, não podemos esquecer 
que a mesmidade não é rejeitada, pelo contrário, ela é 
conduzida a ter uma relação dialética com a ipseidade, como 
se apresenta na noção de caráter9. Ao se fazer essa distinção 

                                                 
6 Idem, p. 140.  

7 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre, 1990, p. 140. 

8 SIMM, Karl. Paul Ricoeur. London: Routledge, 2003, p. 102.  

9 RICOEUR, Paul. Temps et récit – Tome I: L’intrigue et le récit historique. Paris: 
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entre (mesmidade/ipseidade) não se afirma que os mesmos não 
possam se recobrir, pelo contrário, o que se postula é uma 
inseparabilidade dos dois modos de permanência no tempo, 
ou seja, a mesmidade é interna a ipseidade e vice-versa. Ora, o 
que há em comum nos dois modos de permanência da 
pessoa é justamente sua vinculação com o tempo, isso é 
central na problemática que segue acerca da identidade de 
um si mesmo.  

No entanto, é especialmente na noção de caráter que 
acontece o recobrimento da ipseidade pela mesmidade e na 
manutenção da palavra empenhada ocorre um afastamento da 
ipseidade em relação a mesmidade 10 . Mas ainda é e assim 
permanece sendo um problema temporal.   
 
1.2. A Mesmidade    

 

A mesmidade pode ser dita ou falada de certas 
modalidades que são capazes de se apresentar no tempo. 
Para Ricoeur, a mesmidade se apresenta como um conceito de 
relação e uma relação de relações. Dentro das modalidades 
pertencentes a mesmidade, temos em primeiro lugar a 
identidade numérica, em segundo a identidade por 
semelhança extrema, em terceiro a continuidade ininterrupta 
e, por fim, a permanência no tempo. Contudo, no itinerário 
trilhado por Ricoeur, percebemos que no estudo V da obra 
Soi-même comme un autre, tais “relações” se complementam, ou 
seja, existe uma unidade entre elas.     

A primeira modalidade oriunda da mesmidade resume-
se em identificar uma pessoa como o mesmo (identidade 
numérica). Assim, de duas ocorrências de uma cosia (objeto) 
referida por um nome invariável na linguagem comum, não 
dissemos que são duas coisas distintas mas “uma única e 
mesma” coisa.  Salientamos que identidade, nesse caso, é 

                                                 
Seuil, 1983, p. 143. 

10 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre, 1990, p. 143. 
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unicidade: o contrário de unicidade é pluralidade; a esse 
primeiro componente da identidade corresponde uma noção 
de identificação, ou seja, reidentificação do mesmo, isto é, 
conhecer alguma coisa é reconhecer.  

Num segundo momento temos a identidade 
qualitativa (semelhança extrema). Dizemos que X e Y usam 
a mesma vestimenta, ou seja, mesmo que troquemos um 
pelo outro, tendo presente sua semelhança, não temos perda 
semântica, portanto, identidade aqui é similitude extrema. 
Este modo de permanência da mesmidade é um critério 
indireto que se soma ao primeiro modo, pois “fortalece o 
fato de mostrar que o indivíduo é o mesmo, pois a semelhança 
do indivíduo agora identificado com o anterior leva a crer 
que se trata do mesmo.  
 De acordo com Ricoeur, esse segundo momento da 
mesmidade (identidade por semelhança extrema) tem uma 
certa fragilidade, pois com a distância no tempo, os critérios 
de reconhecimento e identificação se tornam duvidosos, 
podendo ter uma hesitação ou contestação se de fato tal 
indivíduo é ele mesmo. Não temos dificuldade para 
reconhecer alguém quando entra e saí de uma sala de aula, e 
novamente volta a entrar na sala. Nesse caso essa dificuldade 
não aparece, pois o intervalo temporal da pessoa entrar e sair 
da sala é bastante curto. Mas quando estamos diante de um 
julgamento, onde supostamente se encontra o agressor e sua 
vítima e entre eles outros suspeitos. Como saber se 
realmente o agressor é tal pessoa? E se o suposto agressor 
negar tal crime, como saber identificar ele como sendo o 
mesmo que cometeu o delito uma vez que a distância 
temporal torna débil o critério de identificação. Para Ricoeur, 
a possibilidade de resolver esse problema é apresentar um 
terceiro modo de permanência da mesmidade que substituí-la 
a identidade por semelhança extrema11. 
 Entre o primeiro e o último estágio daquilo que 

                                                 
11 Idem, p. 141-142.  
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nomeamos como indivíduos damos o nome de continuité 
ininterrompue. Esse critério de permanência temporal do 
indivíduo predomina em qualquer caso onde o crescimento 
e o envelhecimento operam como fatores de dessemelhança 
e, por implicação, de diversidade numérica. Sendo assim, 
essa continuidade se vincula ou substitui a semelhança 
extrema. A continuidade ininterrupta pode ser pensada 
como um modo de preservação da semelhança extrema do 
primeiro estágio ao último e, pode vir a substituir se 
concebemos o terceiro modo de permanência da mesmidade 
como algo próximo de um substrato12 pertencente ao regime 
do mesmo (même) mas se altera, sem romper com esse tipo 
de identidade, a saber, identidade-idem. Para 
compreendermos um pouco melhor esse problema, o 
próprio Ricoeur nos dá alguns exemplos: assim, podemos 
dizer que um carvalho é o mesmo, do nascimento até seu 
inteiro desenvolvimento, o mesmo exemplo poderíamos 
dizer do homem 13 . Ou ainda, os retratos de distintos 
momentos de nossa família, quando colocados um do lado 
do outro corremos o risco de ter uma ameaça a semelhança 
entre eles, porém sem rompê-las.       

 Contudo, o tempo nunca cessa de apontar para a 
diferença, ou seja, um certo afastamento de um estágio de 
nossa vida até o outro na própria continuidade ininterrupta 
entre os mesmos, pois, ainda é necessário pensar em um 
último princípio para salvaguardarmos a permanência de um 

                                                 
12Ao usarmos o termo substrato, devemos aos nossos leitores uma 
explicação do mesmo, pois é um termo bastante utilizado na filosofia 
aristotélica e kantiana, no entanto, em Aristóteles a substância é 
compreendida como corpo e forma e, em Ricoeur, ela está para designar 
a permanência da mesmidade, porém, essa leitura é feita pela ótica kantiana 
que, refutou a noção antiga de substância. Em Ricoeur, o termo 
substrato designa a permanência no tempo da identidade-mesmidade. Para 
um maior aprofundamento nessa problemática recomendamos a leitura 
de Ricoeur, 1990, p. 142-143.  

13 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre, 1990, p. 142. 
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si mesmo ao tempo. Para Ricoeur, esse princípio é 
conhecido como permanência no tempo (permanence dans le 
temps), para este último princípio teria que ser algo que 
superasse qualquer tentativa de desenraizado da pessoa pela 
força do tempo, então, Ricoeur, defende uma espécie de 
permanência de um código genético em um organismo 
biológico, ou seja, como se fosse a ideia de um substrato 
capaz de suportar a mudança ao tempo. Nesse sentido, o 
princípio de permanência no tempo atua como um 
“transcendental” da identidade numérica, pois se trata de 
uma “organização” que possibilitará a reidentificação do si 
mesmo como mesmo. Assim, temos esse princípio de 
permanência no tempo como algo que não se possa mostrar 
ou ser comprovado empiricamente, mas, é provado pela 
própria noção de identidade numérica, pois quando fazemos 
a identificação reidentifica-se o mesmo n vezes14.   
 
1.3. A ipseidade 
 
 Ao tratarmos da mesmidade, encontramos nessa 
permanência do tempo a pessoa em sua representação como 
algo objetal que, se apresenta como um substrato, mas, em 
razão das mudanças que temos de um estágio ao outro, é 
capaz de guardar alguns traços que permitem ser identificado 
e reidentificar como o mesmo. Por conseguinte, temos a 
permanência da ipseidade que corresponde pela adscrição de 
um agente e suas ações no mundo. Quando pensamos em 
uma resposta acerca do estatuto da identidade, temos que ter 
presente que a resposta para a distinção entre um caráter 
substancial da mesmidade, com uma certa adscrição das ações 
de um determinado agente pelo lado da ipseidade se instala 
pelo modo como é concebida a noção de ipseidade.  Esta 
segunda permanência no tempo constitui o leque de resposta 
acerca da questão quem?, muito distinta da questão o quê da 

                                                 
14 Idem, p. 141.  
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mesmidade. Por seu turno, Ricoeur afirma que no momento 
em que perguntamos pelo agente de tal ação, estamos nos 
referindo ao quem fez isto e não o quê fez isto15. Assim atesta-
se de que “a ação é de posse daquele que a prática”, ou seja, 
de que a ação pertence tão somente ao seu agente, o quem.  
 Para expressar o termo ipseidade (ipséité), 
confrontando com a mesmidade (mêmeté), Ricoeur lança mão 
do recurso das línguas naturais, pois o ganho com o termo 
ipseidade está no sentido de reflexividade, quanto ao qual 
Ricoeur faz referência como a primeira intenção16 filosófica 
lançada na abertura de Soi-même comme un autre. O alcance 
filosófico ao colocar a expressão latina ipse está na 
significação de designar a eu próprio [eu mesmo], tu próprio [tu 
mesmo], ele próprio [ele mesmo], ou seja, a semântica da expressão 
já nos mostra um sentido evidente acerca da reflexividade do 
termo. Enquanto temos o idem como o mesmo, no sentido 
de o mesmo da pergunta que, a pergunta pelo quem?, que 
pontua a problemática acerca da permanência no tempo da 
ipseidade encontra-se presente na filosofia de Heidegger (Ser e 
Tempo), se encontra também em Hannah Arendt (A condição 
humana). Afirmar o “grau” de influência que Ricoeur sofreu 
desses autores seria algo delicado, pois não se tem condições 
de avaliar isso, entretanto, é notável a influência de 
Heidegger e Arendt para com a filosofia de Ricoeur no que 
se refere a questão do si mesmo.  
 Em um artigo intitulado L`identité narrative, Ricoeur 
afirma estar em comunhão com Heidegger ao compreender 
que a permanência da ipseidade pertence ao escopo de estudos 
do ente que Heidegger chamou de Dasein, caracterizando-o 
justamente pela capacidade de interrogar-se sobre o seu 
modo de ser e de estar no mundo e, dessa maneira, de se 

                                                 
15 RICOEUR, Paul. L’ identité narrative. Esprit, Paris, n. 7 – 8, p. 295 – 
304, 1988, p. 297. 

16 Acerca dessa discussão, poderá ser consultado o prefácio da obra Soi-
même comme un autre (1990).  
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relacionar ao ser enquanto ser17 (RICOEUR, 1988, p. 298). 
Para sustentar isso, Ricoeur afirma que:  
 

A Selbstheit [ipseidade] é um dos existentialia 
[existenciais] que convêm ao modo de ser do Dasein, 
como as categorias, no sentido kantiano, convêm ao 
modo de ser das entidades que Heidegger caracteriza 
como Vorhanden e Zuhanden. O corte entre ipse e idem 
exprime finalmente o mais fundamental entre Dasein 
e Vorhanden e Zuhanden. Só o Dasein é meu, e mais 
geralmente um si. As coisas, sendo dadas e 
manipuladas, podem ser ditas minhas, no sentido de 
idem. Dito isto, o si [ipseidade] encontra-se em 
intersecção com o mesmo [mesmidade] num ponto 
preciso, precisamente a permanência no tempo18. 
 

O problema que Ricoeur enfrenta agora, é que o 
modo de permanência no tempo tanto da mesmidade, quanto 
o da ipseidade, torna-se um problema central a ser investigado 
pela hermenêutica do si. O problema da permanência no 
tempo da identidade-idem é descrita como uma estrutura 
organizada de forma combinatória, no entanto, quando 
falamos da ipseidade, poderíamos nos perguntar pela natureza 
desse modo de permanência da identidade, uma vez que não 
se trata de um conjunto estável como a mesmidade. 
Poderíamos defender a permanência de um substrato dentro 
do modo de permanência ipse? Para Ricoeur, no que se refere 
ao modo de permanência no tempo do polo ipse, esse não 
tem um sentido estrutural como encontramos no primeiro 
momento da identidade, mas sim, um modo de permanência 
no tempo que esteja vinculado com a pergunta pelo quem? e 
que tenha como resposta a constante interrogação pelo quem 

                                                 
17 RICOEUR, Paul. L’ identité narrative. Esprit, Paris, n. 7 – 8, p. 295 – 
304, 1988, p. 298.  

18 Idem.  
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sou eu?19. 
 

2. Percurso com Heidegger e Arendt 

 
No artigo Indivíduo e identidade pessoal, Ricoeur salienta 

que Heidegger se pergunta pelo quem: “Quem é o Dasein?”20. 
Também se refere que “o ente que temos a tarefa de analisar 
somos nós mesmos. O ser deste ente é sempre e cada vez 
meu”21. Do mesmo modo pelo qual Ricoeur se pergunta pela 
permanência da ipseidade ao se fazer a pergunta pelo quem sou 
eu?, também poderíamos nos perguntar, pelo quem do si?, ou 
seja, isso aproxima o pensamento de Ricoeur ao de 
Heidegger no que se refere a questão do quem na 
cotidianidade. No quarto capítulo de Ser e Tempo, Ricoeur 
busca sua justificativa acerca do problema do quem, pois, nas 
palavras de Heidegger:  

 
O fenômeno que agora procuramos investigar com 
a pergunta – quem é o Dasein na cotidianidade? – é 
determinado pelo modo de ser que se empenha no 
mundo e, com isso, pelo modo que lhe serve de base: 
todas as estruturas ontológicas do Dasein, e também 
o fenômeno que responde à pergunta quem, são 
modos de seu ser. Sua característica ontológica é ser 
um existencial22.    

 
Em O conflito das interpretações, Ricoeur diz que não há 

                                                 
19 NASCIMENTO, Cláudio Reichert. Identidade pessoal em Paul Ricoeur. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Centro de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009, p. 
33. 

20 RICOEUR, Paul. Indivíduo e identidade pessoal. In: VEYNE, P. et al. 
Indivíduo e poder. Lisboa: Edições 70, 1988b, p. 77.  

21 RICOEUR, Paul. A crítica e a convicção. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 77.  

22 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 2004, v. 1 e 2, 
p. 164. 
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dúvida quanto à reeducação operada por Heidegger no 
renovar a forma para a qual devemos olhar o “ser”, pois, 
Heidegger realiza a refutação do Cogito ao se perguntar pelo 
“ser”, isso em razão do próprio esquecimento da pergunta 
pelo “ser”, tornando assim, uma emergência de ter o Dasein 
como questionamento. Para Ricoeur, a ligação que ocorre 
entre a “pergunta” e a emergência do Dasein é o vínculo que 
possibilidade a restituição do “eu sou” e não do “eu penso”23. 
A nosso ver, o problema acerca do “ser” é “posto como a 
pergunta pelo sentido do ser do ente, em Ricoeur isso é 
pensado pelo sentido do si mesmo ao se compreender em 
uma história e entender a sua identidade pessoal como um 
sentido de vida. Ora, se perguntar pelo sentido do ser é negar 
o Cogito como asserção de si, porque a pergunta é 
determinada por aquele sujeito capaz de ser reflexivo em sua 
pergunta pelo seu si mesmo. No entanto, ao passo que se 
nega as filosofias do Cogito, temos a possibilidade de uma 
nova forma de fazer e pensar a filosofia, pois agora se trata 
de uma filosofia do ego, porque a “pergunta pelo ser” é 
assentada por um ego, que por sua vez é um ente para o qual 
se faz a pergunta acerca do “ser”. Para Ricoeur, este ente que 
pergunta pelo ser e que cada pessoa é tem a característica de 
ser-aí enquanto Dasein.  

Esse novo ego24 que nasce dessa nova filosofia não 

                                                 
23 RICOEUR, Paul. El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 205.  

24 Acerca dessa nova filosofia do ego, Blamey nos orienta que em Ricoeur 
existe uma mudança dentro de seu vocabulário, a saber: O que Ricoeur 
chamou por um bom período de ego e sujeito é agora, substituído pelo eu 
e pelo si. A propósito disso, Blamey salienta que: "O debate sobre o ‘eu’ 
assenta firmemente no interior de um contexto linguístico, sendo a 
questão do ‘eu’ formulada nos seguintes termos: o que é que está em 
causa ao dizermos ‘eu’? Enquanto pronome pessoal, ‘eu’ coloca-nos 
imediatamente no campo da linguagem, ao referir-se a um locutor, um 
utilizador da linguagem. Trata-se, desde o início, de uma situação 
‘intersubjetiva’, visto que um locutor implica interlocução, falar implica 
dirigir-se a alguém. ‘Eu’, enquanto pronome pessoal, faz, pois, parte de 
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pode ser entendida como uma subjetividade epistemológica 
e sim aquele mesmo se pergunta, ou seja, o fato de 
esquecermos a pergunta acerca do ser, bem como o 
surgimento do ego enquanto um questionamento, que por 
sua vez, “se apresenta como sendo ele mesmo um ser, o ser 
para quem existe a pergunta pelo ser” 25 . Ricoeur ainda 
destaca, que há um problema em Heidegger da coincidência 
entre duas definições do ser-aí, a saber: 1) aquele que 
questiona; 2) aquele que tem que assumir seu ser enquanto 
seu. Porém, isso é algo que para Heidegger não ocupa sua 
preocupação, pois sua intenção está voltada para o caráter 
existenciário do ser-aí. Porém, Ricoeur destaca sua 
preocupação para com o caráter existencial do ser-aí, num 
sentido de como se compreende a si mesmo em termos de 
existência, pois, a retomada do cogito parte justamente do 
fenômeno de “ser-no-mundo” voltando-se assim para a 
pergunta pelo quem do ser-no-mundo, pergunta essa que se 
faz ao ser-aí26. 

A nosso ver, entendemos que a grande questão que 
permeia a pergunta pelo quem? como interrogação é a 
permanência do si enquanto pergunta e assim deve manter-
se, pois, não pode ser fundamento como pensava Descartes, 
mas é algo que se deve sempre se indagar: Quem sou eu?. Quem 
sou eu deve permanecer enquanto pergunta para si mesmo. 
Tanto a recusa do cogito, como o estabelecimento de uma 
nova filosofia do ego, e o reconhecimento dela enquanto uma 

                                                 
um complexo que engloba igualmente ‘tu’, ‘ele / ela’, ‘eles’ e assim 
sucessivamente. ‘Eu’ pode ser utilizado por qualquer membro de uma 
comunidade linguística e é neste sentido que é denominado ‘desviante’ 
[viajante, shifter], mudando as suas atribuições sempre que alguém usa 
para se designar a si próprio ou a si própria” BLAMEY, Kathleen. Do 
ego ao si: um itinerário filosófico. In: HAHN, Lewis Edwin. A filosofia 
de Paul Ricoeur. Lisboa: Instituto Paiget, 1999. Cap. 4, p. 83 – 126.  

25 RICOEUR, Paul. El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 207. 

26 Idem, p. 211.  
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abertura para se pensar o problema do si mesmo e o 
problema da identidade pessoal, estão vinculadas na gama de 
problemas que Ricoeur coloca-se no que diz respeito a 
problemática da identidade enquanto ipseidade, guiada 
sempre pela interrogação de quem somos?. Quem sou eu?.   Há 
de se concordar que, em partes, a discussão sobre o si 
mesmo esteja no tocante aos problemas do Dasein, em 
especial, quanto à interrogação do quem? como um ponto de 
partida para se pensar a noção de ipseidade 27 . Porém, o 
percurso de Ricoeur se torna diferente do trilhado por 
Heidegger, mesmo tendo a noção de ipseidade fazendo parte 
da mesma gama de problemas da entidade do Dasein. Para 
Ricoeur, sua hermenêutica do si se distancia-se da leitura 
analítica presente em Ser e tempo, ao menos, no que tange a 
sua preocupação com a dialética entre ipseidade e alteridade, ou 
seja, a mediação do si pelas obras da cultura e a determinação 
do si pela análise de um si como agente.  

Para Ricoeur, mediação de si mesmo com suas 
simbologias culturais favorece sua não aceitação para uma 
ontologia heideggeliana da compreensão direta (via curta) do 
Dasein, pois, tendo a ipseidade como um vetor de movimento 
e não estático, defende sua tese de que a identidade de um si 
é entendida e articulada em uma constante mediação pelos 
signos, símbolos, textos, que para ele, é conhecido como via 
longa28. Ao fazermos menção a Heidegger acerca da pergunta 
interrogativa do ser Dasein, não podemos esquecer de 
Hannah Arendt, cuja influência foi grandíssima para a teoria 
de Ricoeur acerca da problemática do quem. Para Arendt, se 
fazia necessário uma interrogação acerca do quem? é o autor 

                                                 
27 RICOEUR, Paul. L’ identité narrative. Esprit, Paris, n. 7 – 8, p. 295 – 
304, 1988, p. 297. 

28 RICOEUR, Paul. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris: Seuil, 
1986, p. 33; El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.    
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de tal ação, o seu agente29. Nas palavras de Ricoeur, dizemos 
o quem de nossa ação ao narrarmos nossa história de vida ou 
a história de vida de outros. Para Arendt, há uma unidade 
entre ação e discurso, ambas enquanto atividade exclusiva do 
mundo de homens. Nas conclusões de Temps et récit III, 
Ricoeur expressa sua ideia de que dizer a identidade de um 
fulano de tal é responder à pergunta pelo quem é o autor? 
Quem é o agente da ação?, por conseguinte, responder o quem 
de uma determina ação é expressar a identidade narrativa de 
alguém30. 

Para Arendt, a singularidade de ser homem está 
justamente na capacidade de comunicar-se a si próprio, ou 
seja, para além de um simples uso informativo, por exemplo, 
em informar que se tem fome, calor, dor, preguiça. Ser 
homem se faz na distinção dos demais homens e também 
dos objetos físicos através do discurso e da ação. Qualquer 
ideia, até mesmo a de nascimento, somente é efetivada pela 
medida que tomamos uma iniciativa, uma ação. No entanto, 
a ação sem um discurso se torna apenas um mero fato, sendo 
assim, para Arendt a ação é revelada pelo discurso, o qual faz 
se mostrar o quem é o autor da ação, o agente31. Além de 
termos o discurso como meio pelo qual o agente mostra suas 
ações, temos a ligação entre ação e discurso como ponte a 
pergunta feita ao “recém-chegado” ao mundo humano: quem 
és?. Acerca disso, Arendt nos fala que “na ação e no discurso, 
os homens mostram quem são, revelam ativamente suas 
identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao 
mundo humano, enquanto suas identidades físicas são 
reveladas” no entanto, “sem qualquer atividade própria na 

                                                 
29 RICOEUR, Paul. Temps et récit – Tome III: Le temps raconté. Paris: Seuil, 
1985, p. 442.  

30 Idem, p. 442-443.  

31  ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro; Forense 
Universitária, 1993, p. 189-193.  
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conformação singular do corpo e no som singular da voz”32. 
A propósito disso que foi afirmado por Arendt, temos à vista 
a distinção feita entre o que e o quem, pois o corpo e a voz 
são traços de mesmidade, enquanto isso, pela pergunta “quem 
és?”, estamos no registro da ipseidade, pois a pergunta pelo 
quem sou eu? revela-se no discurso e na ação. Transcrever isso 
para um vocabulário ricoeuriano, seria dizer que o quem? se 
revela no discurso da ação. Todavia, é quase certo que a 
pergunta pelo quem permanece invisível para a própria 
pessoa33, pois, o que podemos perceber pela abrangência do 
conceito de ipseidade se ligando a pergunta pelo quem?, é que, 
por mais que essa constitua o leque de respostas para a 
identidade do si, a interrogação de quem sou eu? sempre deve 
se manter como pergunta.  

Para Arendt, existe uma dificuldade em uma pessoa 
dizer o quem de outrem ou dela mesma, pois quando somos 
tentados a expressar quem alguém é, corremos o sério risco 
de expor o que alguém é, descrevendo qualidades, as quais, 
geralmente, compartilhamos com outras pessoas de nosso 
círculo de amizade (por exemplo: ser mulher ou homem, 
gostar de música clássica, ter um dom para a música, jogar 
bola, gostar de política, ser racional, outros). Quando 
dizemos o que alguém é, descrevendo suas qualidades para as 
demais pessoas, não revelamos o que a pessoa a ser 
descrevida tem de mais impermutável, pois, o que estamos 
fazendo é apenas uma análise conceitual de atributos, dos 
quais, nos identificamos. Para Arendt, a pergunta pelo quem 
nos permite colocar a pessoa de outro modo, revelando 
assim, a “diferença específica” que distingue uma pessoa das 
demais, essa distinção e singularidade só é possível tão 
somente pela pergunta: quem?34. 

                                                 
32 Idem, p. 192. 

33 Idem, p. 192. 

34 Idem, p. 194.  
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Porém, destacamos que Arendt percebe a “armadilha” 
que a descrição de qualidades e singularidades pode gerar, 
deixando assim, soterrada a pergunta pelo quem sou eu? A fim 
de escapar de tais predicados atributivos que reduzem a 
noção de pessoa a uma gama de especificidades, Ricoeur 
busca no estudo da adscrição buscar uma solução plausível 
para tal problema acerca da descrição de qualidades em 
pessoas. Em L`identité narrative, Ricoeur expõe que a ação 
pertence a pessoa que a pratica (RICOEUR, 1988a, p. 297-
98). Já na obra Caminos del reconocimiento, o autor expressa de 
maneira sucinta sua compreensão acerca do que entende por 
adscrição, a propósito disso, Ricoeur diz: 

 
La atribuición a una persona, que llamamos «adscripción», 
forma parte del sentido de la acción intencional. En este 
aspecto, el análisis lógico de las frases de acción, centrado en el 
vínculo entre el qué y el cómo, no pude anular la referencia al 
agente en cuanto poseedor de su acción. La adscripción de la 
acción a un agente forma parte del sentido de la acción en 
cuanto hacer que acontezca. (...) El término «adscripción» 
subraya el carácter específico de la atribuición cuando ésta 
concierne al vínculo entre la acción y el agente, del que se dice 
también que él la posee ”, que es «suya», que se la apropia. 
La adscripción tiene por mira, en la terminología que es 
también la de la pragmática del discurso, la capacidad que 
posee el proprio agente en designarse como aquel qué35 hace o 
há hecho. Relaciona y une el qué el cómo con el quién36.37 

                                                 
35 Nesta discussão, “o que” não possuí o mesmo sentido de “o que” 
frente ao “quem”, porque temos nesse caso o sentido da pergunta “o 
que?” dirigida para uma ação, tendo como sentido “o que foi feito?”. O 
que temos aqui, é a relação da ação com o seu agente, posta sob o termo 
da adscrição, tendo a pergunta pelo quem como “um problema real”.   

36 RICOEUR, Paul. Caminos del reconocimiento. Madrid: Trotta, 2005, p. 
108-109.  

37 “A atribuição a uma pessoa, que chamamos ‘adscrição’, forma parte do 
sentido da ação intencional. Nesse aspecto, a análise lógica das frases de 
ação, centrado no vínculo entre o que e o como, não pode anular a 
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A relação da ação com seu agente, gera “um 

problema real” acerca da questão do quem, pois, o agente que 
tornou possível tal ação, mesmo que as consequências dessa 
ação sejam longínquas (afastadas do tempo da ação 
promovida), temos uma “causa”38 inicial que, não cessa de se 
perguntar pelo agente.  

 
3. O caráter e a promessa 
 
 Para Ricoeur, quando nos referimos a nós mesmos, 
dispomos de dois modos de permanência no tempo, a saber: 
o caráter e a promessa (palavra empenhada\dada). O que há em 
comum, tanto no caráter como na promessa é a sua 
permanência na identidade de uma pessoa. É na noção de 
caráter, que entendemos ser as “marcas distintas” que 
permitem reidentificar um indivíduo humano como o 
mesmo e isso se deve pelos traços descritivos que o próprio 
caráter possuí39. É no caráter que se agrupam a identidade 
numérica, a identidade qualitativa, a continuidade 
ininterrupta e a permanência no tempo, conferindo 
mesmidade à pessoa. Além disso, Ricoeur diz que é no caráter 
que encontramos ás “disposições duráveis com que 

                                                 
referência ao agente enquanto possuidor da ação. A adscrição da ação a um 
agente forma parte do sentido da ação enquanto fazer que acontece. (...) 
O termo ‘adscrição’ destaca o caráter específico da atribuição quando esta 
diz respeito ao vínculo entre a ação e o agente, do que se diz também 
que ele a possui, que é ‘sua’, que o agente se apropria dela. A adscrição tem 
por meta, conforme a terminologia que é também a da pragmática do 
discurso, a capacidade que possui o próprio agente em designar-se como 
aquele que faz ou fez. Relaciona e une o que e o como com o quem” 
(RICOEUR, 2005, p. 108-109 – Tradução nossa).  

38 A fim de ajudar na compreensão, “causa” aqui, não pode ser entendida 
como no sentido aristotélico, mas sim, como um ponto de partida. O 
agente fez tal ação, isso seria uma causa inicial. 

39 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre, 1990, p. 144. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 271 

 

 

reconhecemos uma pessoa”40 . Poderíamos dizer, tendo a 
teoria ricoeuriana como base que, o caráter possuí duas 
formas de aparecer no que se refere a sua permanência à 
pessoa, isto é: por um lado, temos o caráter enquanto um 
composto de traços permanentes com quais reconhecemos 
tal pessoa e ao mesmo tempo nos torna semelhantes à 
outrem. Num segundo momento, temos uma rigorosa 
distinção de uma pessoa para a outra, pois o caráter atua como 
constituinte de uma crença, onde nos identificamos como 
únicos, possuidor de um caráter, por exemplo, podemos nos 
mudar para qualquer outro país, com outra religião, cultura, 
língua, política, mas, o caráter que temos continua sendo o 
mesmo, em outras palavras, não mudamos o nosso caráter. 
Assim, podemos dizer que no modo de permanência do 
caráter se tem uma mesmidade, onde mantém que tal pessoa 
seja a mesma. Todavia, essa imutabilidade do caráter, é 
entendida como disposição adquirida, ou seja, possibilita 
falarmos de um problema que acontece dentro da própria 
dimensão temporal do caráter. Temos nesse sentido, mesmidade 
e ipseidade se relacionando em uma frutuosa dialética.  
 Quando falamos em caráter como disposição adquirida, 
devemos ter em mente que isso está em comunhão com a 
noção de hábito, que Ricoeur apresenta como disposição 
adquirida. O ganho para o caráter pela via do hábito é que, 
este agora pode ter uma história conferida e legitimada 
implicando em uma sedimentação do caráter e, por 
conseguinte, recobrimento da ipseidade (ipse) pela mesmidade 
(idem). Então, os hábitos adquiridos tornam-se disposições 
duráveis, ou seja, constitui um traço de caráter, um signo 
distintivo com o que nos faz reconhecermos uma pessoa, e 
ainda, identificamo-la(as) novamente como o mesmo 
indivíduo e, por conseguinte, temos o caráter como um 
conjunto de signos distintivos. Para Ricouer, “meu caráter 
sou eu mesmo”, colocando a pessoa em movimento com ela 

                                                 
40 Idem, p. 146.  
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mesma, no entanto, tendo o ipse recoberto pelo idem. A 
noção de disposição, além de ligar-se com o hábito contraído 
e adquirido, se liga, em um segundo momento, com o que 
Ricoeur nomeou de “identificações adquiridas”, as quais 
colocam o outrem na composição do mesmo, isto é, a 
identidade de um si mesmo, de uma comunidade, de um país, 
é constituída de “identificações-com” normas, costumes, valores, 
heróis, nos quais a pessoa, o país em que ela vive, se 
reconhecem por essas “identificações”. Para Ricoeur, o 
reconhecer-se em uma comunidade, atesta a ligação do si 
com a alteridade, e nesse sentido, se tem uma “uma ‘causa’ 
acima de sua própria vida”41 e, por conseguinte, incorpora 
um elemento de fidelidade que resulta na manutenção de si, tida 
na filosofia ricoeuriana como outra forma de permanência 
da pessoa no tempo.  
 Tais disposições adquiridas do caráter são estabelecidas 
na pessoa por meio de predileções, que nos fazem 
reconhecer-se em uma gama de disposições. Nesse 
posicionamento, Ricoeur entende que é capital para 
compreendermos o “agir humano”, isto se deve pelo fato, de 
que, é conforme o seu caráter que tal pessoa dá valor moral 
ás suas ações, as quais são sedimentadas pela noção de caráter. 
Acerca do sentido do caráter, Ricoeur fala que “é 
verdadeiramente “o quê” do “quem””, isto porque, reúne 
uma estrutura combinatória oriunda da mesmidade e as 
disposições adquiridas que fazem com que identifiquemos uma 
pessoa como a mesma. Nesse mesmo tempo, além da 
permanência da estrutura e das disposições adquiridas, temos 
ainda no caráter, o recobrimento do idem e do ipse. No entanto, 
esse recobrimento que acontece no caráter, entre identidade-
idem e identidade-ipse, não coloca em jogo a distinção entre 
os modos de permanência no tempo. A questão que temos 
agora, é pensar como a manutenção de si se torna uma 
permanência no tempo se distanciando assim, da identidade-

                                                 
41 Idem, p. 147.  
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mesmidade e ficando sem o aporte do idem. Ora, a manutenção 
do si está assentada sob a questão interrogativa do quem? Quem 
sou eu?, e por meio desta pergunta pelo quem?, o outrem dá 
crédito a palavra empenhada na medida em que temos no ato 
de prometer uma manutenção ética do si mesmo. Podemos 
dizer que agora, a ipseidade deixa de se entrecruzar com a 
mesmidade, com isso, a ipseidade se abre para uma nova 
dialética com a alteridade. 
 Nesse sentido, a promessa pode ser pensada e inscrita 
como uma capacidade do “homem capaz”, ou seja, como 
uma capacidade que a pessoa tem de agir, exercer uma ação. 
Prometer é antes de tudo tomar iniciativa acerca do que se 
responsabilizou em fazer, sendo assim, iniciativa resulta em 
ser responsável por outrem, com isso, temos pela via da 
promessa (ipseidade) a entrada à problemática do outro. Com 
isso, o agir humano se encontra ligado de uma certa maneira 
às normas, costumes, hábitos, uma ordem simbólica, pela 
qual a ação se localiza em uma região de sentido42. Tendo a 
iniciativa como uma ação de sentido, presente em uma 
ordem simbólica, avaliamos pela filosofia de Ricoeur que a 
noção de promessa é dotada de sentido. Neste trajeto, o 
sentido possuí uma iniciativa expressa, pois “do lado do 
falante, em “comprometer-se com” e, do lado do alocutor, 
em “contar com...” a promessa feita”43. Para reforçar esse 
argumento acerca da iniciativa com sentido, encontramos 
em Soi-même comme un autre, o que Ricoeur chama de 
“responsabilidade”, cuja, ainda que por ventura a noção de 
identidade do si venha a entrar em colapso, o si se mantém 
enquanto uma resposta: “Eis-me aqui” à pergunta “Onde 

                                                 
42 RICOEUR, Paul. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris: Seuil, 
1986, p. 300.  

43 NASCIMENTO, Cláudio Reichert. Identidade pessoal em Paul Ricoeur. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Centro de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009, p. 
43. 
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está você?”, essa pergunta colocada ao lado da resposta, nos 
anuncia a manutenção de si44 ou seja, manter a si é manter-
se de pé com a sua promessa.  

 Ao designarmos o modo de permanência no 
tempo da ipseidade, utilizamos o termo de manutenção de si, 
neste sentido, temos em Heidegger um acordo quanto à 
expressão que aparece nesse autor como Selbständigkeit 45 , 
com a qual diferencia o Dasein dos entes subsistentes. A 
propósito da questão do si, Ricoeur destaca na obra Caminos 
del reconocimiento que existe uma “coloração” ética ao conceito 
de manutenção de si. Por sua vez, temos a manutenção da 
promessa como uma manutenção de si mesmo e, com isso, 
temos o paradigma da ipseidade46. Essa fidelidade em manter-
se na promessa é o que salvaguarda a permanência no tempo 
da identidade-ipseidade, pois, ao contrário da permanência no 
tempo do caráter, do qual, tem sua estrutura afiançada pela 
reidentificação do mesmo e pela pergunta “quê”. Para 
Ricoeur, a via ética da promessa permite que ipseidade e 
mesmidade deixem de coincidir, isto é, ao colocar a questão 
ética sobre o aporte da ipseidade, tendo assim, uma 
manutenção ética da promessa, se dissolve a equivocidade 
entre os dois modos de permanência no tempo. No entanto, 
Ricoeur salienta que, esse intervalo de sentido, entre a 
promessa (ipseidade) e o caráter (mesmidade) deve ser preenchido 
pela narrativa47.  Portanto, temos ainda o problema acerca da 

                                                 
44 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. 1990, p. 195.  

45 A manutenção de si deve ser conquistada pelo intervalo (ausência) do 
Dasein a ele próprio (absent à lui-même). “La constance de soi doit donc être 
conquise sur la déchéance, sur la dispersion du Dasein” GRONDIN, Jean. 
Pourquoi Heidegger met-il en question l’ontologie du sujet afin de lui substituer une 
ontologie du Dasein? In: P. Brickle (Dir.). La Filosofía como pasión. 
Homenaje a Jorge Eduardo Rivera Cruchaga en su 75 cumpleaños. 
Madrid: Trotta, 2003, 191 – 197.   

46 RICOEUR, Paul. Caminos del reconocimiento. Madrid: Trotta, 2005, p 119. 

47 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. 1990, p. 150.  
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identidade narrativa de um si mesmo para nos ocupar, no 
entanto, isso irá acontecer em um trabalho futuro, no 
momento nos contentamos em analisar este problema acerca 
da permanência do tempo da identidade pessoal.   

 
4. Conclusão 
 

Ingressamos no texto, acerca do problema da 
identidade pessoal em P. Ricoeur, tomando por base a obra 
Soi-Même comme un autre (1990), onde contém uma discussão 
bastante rica acerca do estatuto da identidade pessoal. Sendo 
assim, tratamos de elucidar as duas permanências no tempo 
da identidade de um si mesmo, a saber, a identidade-
mesmidade (idem) e a identidade-ipseidade (ipse). A identidade-
idem mostrou-se ser uma estrutura objetal, na qual se 
manifesta a permanência no tempo por uma espécie de 
continuidade ininterrupta do próprio desenvolvimento 
humano, do nascimento até à velhice, mesmo tendo presente 
as mudanças gradativas, percebemos na mesmidade uma 
estrutura que tem perda na sua raiz biológica, isto é, continua 
sendo a mesma pessoa, indiferente dos anos terem passado 
e sua pele mudado, sua fisionomia deteriorada. Nesse 
sentido, Ricoeur nos diz que a mesmidade é uma relação de 
relações, no entanto, o próprio Ricoeur não esclarece bem 
como a mesmidade pode ser compreendida dentro dessa 
relação que ela tem consigo mesma, isso permanece como 
uma discussão em aberto. Outro aspecto acerca da 
mesmidade que podemos perceber ao longo do texto, foram 
as modalidades pela qual a mesmidade pode ser percebida em 
uma pessoa ou um objeto, isto é: identidade numérica; 
identidade por semelhança extrema; continuidade 
ininterrupta e a permanência no tempo. A unidade dessas 
modalidades presente na mesmidade, geram o que 
conhecemos pelo nome de caráter. Podemos dizer que o 
caráter é o “que” do “quem”. Para Ricoeur, o caráter não pode 
ser negado, mas, deve ser acrescentado, pois é com o caráter 
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que se tem início à uma dialética primordial e capital com a 
identidade pessoal, a ponto de não se ter como separar ou 
pensar o “quem” sem o “que”48. 

Num segundo momento, nossa investigação levou-
nos a nos perguntar pela questão da identidade-ipseidade, ou 
seja, como podemos expressar uma pessoa sem reduzi-la a 
uma mesmidade?  Como podemos pensar e compreender uma 
permanência no tempo que não seja palpável, estrutural? Ao 
pensarmos nessas dificuldades acerca da permanência do 
polo ipse, temos como resposta a questão interrogativa do 
quem? Quem sou eu?. Em suma, o si “quem” é capaz de dizer, 
de narrar, de agir. Portanto, não temos na permanência no 
tempo da ipseidade uma estrutura invariável como se percebe 
na mesmidade, no entanto, a permanência da ipseidade se dá 
pela manutenção de suas promessas, de sua palavra, ou seja, 
no polo ipse temos a promessa como salvaguardo-a da 
identidade pessoal. Sendo assim, temos a ipseidade como uma 
constante interrogação acerca de quem somos?, a pergunta pelo 
quem se mantém latente na identidade de uma pessoa, sendo 
que ela deve se manter como pergunta, pois o fechamento 
da mesma em uma resposta completa, nos colocaria na 
pergunta “que” da mesmidade.  

O mote do segundo ponto do texto, é resumido pela 
questão do quem em outras filosofias, em especial, no 
pensamento de Heidegger e Arendt, pois, foram desses 
autores que Ricoeur tirou o conceito de quem para implantar 
na sua hermenêutica do si. Com Heidegger, temos uma 
relação de aproximação entre o si mesmo (soi même) com o 
Dasein, no que se refere a interrogação pelo quem? do ser 
Dasein. Com Arendt, temos a pergunta pelo quem numa 
vinculação entre ação e discurso, ou seja, o homem se revela 
na ação e no discurso, mostrando quem é. Em verdade, para 
Arendt, o problema de dizermos quem de alguém está ligado 
a uma questão que sempre falamos do “que” em vez do 

                                                 
48 Idem, p. 140-150.  
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“quem”. A pergunta pelo “quem-és”, mesmo aparecendo de 
forma clara para outros alguéns que nos cercam, pode ser 
complicado de falarmos pelo quem de alguém sem cairmos 
no erro de colocar a pessoa em um plano de mesmidade. Um 
bom exemplo usado por Arendt é que, tanto a voz, como o 
corpo, são características expressa pela identidade-mesmidade, 
isto é, ao dizermos de alguém que canta muito bem e tem 
uma bela voz, estamos classificando essa pessoa tão somente 
pela mesmidade49. O quem em Arendt, se mantém enquanto 
uma identidade singular, sem se fechar e é pelo discurso e 
pela ação que esse quem se revela ao mundo. 

Por fim, caracterizamos a identidade pessoal em um 
todo, a saber: identidade enquanto mesmidade, tendo suas sub 
modalidades, que se agrupam na noção de caráter. Com 
relação a noção de ipseidade, temos sua forma de permanência 
no tempo pela interrogação do quem, que por sua vez, se 
finaliza na manutenção de si realizada pela promessa. A promessa 
sendo uma atividade de confiança e credibilidade em 
empenhar sua palavra para com outrem, se liberta do polo 
idem pela vetor ético, pois, se comprometer em manter-se fiel 
a sua promessa para com o outro é, antes de mais nada, um 
comprometimento ético de fidelidade e manutenção de sua 
identidade.        
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SOBRE A RELAÇÃO DA 

PSICANÁLISE COM A 

UNIVERSIDADE: ENCONTRO DE 

(IN)CERTEZAS? 

Luciana Balestrin Redivo Drehmer1 
 
 
 A aproximação da universidade com a psicanálise há 
muito tempo tem gerado discussões pela apresentação de um 
campo científico do saber bastante distinto das ciências 
duras, suscitando questionamentos entre analistas e 
acadêmicos. A universidade, espaço sagrado de 
conhecimento e pluralidade, apresenta um ambiente 
bastante fértil para a transmissão da psicanálise, a tal ponto 
que essa disciplina está inserida em grande parte das grades 
curriculares no Brasil nos cursos de Psicologia e, em alguns, 
da Filosofia e Medicina.  
 A psicanálise no Brasil ingressa na universidade a 
partir da década de 1950, do ponto de vista formal curricular, 
embora as ideias psicanalíticas já estivessem sendo 
divulgadas desde o final do século XIX e início do XX, por 
meio de psiquiatras em escolas médicas2. De forma geral, no 
território brasileiro, a psicanálise teve grande abertura nos 
cursos de graduação em Psicologia, a partir do momento em 
que se tornou possível a formação psicanalítica para 

                                                 
1 Psicóloga, psicanalista e professora do Curso de Psicologia da Escola 
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ALMEIDA FILHO, N. Ensino da Psicanálise na universidade brasileira: 
retorno à proposta freudiana. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de 
Janeiro, 65, n.1, 103-120, 2013. 
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psicólogos orientados por psicanalistas qualificados. Até 
então, a formação era unicamente destinada a médicos, 
movimento exclusivista que não tem nada de freudiano, pois 
Freud era vigorosamente contrário a transformar a 
psicanálise numa especialidade médica. 
 A construção do Instituto de Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) foi 
idealizada, inicialmente, pela Faculdade de Filosofia, tendo 
como início cursos preparatórios ministrados pelo professor 
vienense, visitante da PUCRS, Béla Székely3. No lançamento 
do então nomeado instituto, em 1953, a psicanálise se 
mostrava bastante presente na estrutura curricular, de forma 
mais ou menos explícita. A pesquisa documental sobre o 
início desse instituto encontrou algumas aproximações com 
a psicanálise: a disciplina intitulada Psicologia Clínica 
apresentava no seu programa pressupostos eminentemente 
psicanalíticos, desenvolvendo a dinâmica clínica 
exclusivamente por esse método. De maneira não tão 
evidenciada no programa, mas presente nos conteúdos, as 
disciplinas de Psicoterapia Menor, Psicologia Evolutiva e 
Psicoterapia, também, revelavam forte estruturação 
psicanalítica. Nesse contexto, a psicanálise era apresentada 
para os acadêmicos de Psicologia com a proposta de 
preparação de um pensar clínico que sustentasse a formação 
do psicólogo.  
 Atualmente, o curso de Psicologia da Escola de 
Humanidades da PUCRS segue sustentando a importância 
do ensino da psicanálise, tendo grande influência no 
desenvolvimento de uma escuta qualificada nos acadêmicos 
de graduação, pela obrigatoriedade curricular de cinco 
disciplinas. Além da inserção da psicanálise nesse formato 
bastante evidente, existem outras disciplinas que, de forma 

                                                 
3 RAYMUNDO, M. G.; HAUSEN, D. C. A história da Faculdade de 
Psicologia- 45 anos. Revista Psico, Porto Alegre, v.29, n. 2, p. 5-13, jul-dez 
1998. 



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

 

 

menos presente, também, sustentam-se nos pressupostos 
psicanalíticos. A partir da segunda metade do curso de 
Psicologia, a presença do aluno em estágios é obrigatória, e 
o trabalho a partir dos pressupostos psicanalíticos dependerá 
da escolha do graduando e da abordagem teórica do 
supervisor. Por isso, de acordo com essa perspectiva, 
propõe-se uma reflexão sobre a relação da psicanálise com a 
universidade, especialmente, na relação entre o ensino e a 
transmissão.  
 Psicanalistas, como Roudinesco4, têm defendido a 
ideia que a universidade é um espaço de vanguarda no ensino 
de Freud e da psicanálise. Entretanto uma importante 
questão apresentada é que a psicanálise não pode ser 
transmitida como qualquer outro saber. Pergunta-se, 
portanto, se é possível ensinar psicanálise e o que se transmite 
dessa na universidade, mormente, no que se refere ao curso 
de Psicologia. 

Freud, como fundador da psicanálise, não deixou de 
propor uma articulação entre o saber desenvolvido por ele e 
as disciplinas universitárias5. Sabe-se que a exclusão inicial da 
psicanálise do campo universitário imprimiu marcas na 
história dessa ciência, desse modo, concebendo grande força 
às instituições psicanalíticas que tinham como pressuposto 
sustentar por si só o ensino e a transmissão da psicanálise, 
prescindindo das universidades 6 . Contudo foi na 
universidade que Freud aprimorou a sua inquietação 
científica: primeiro, no laboratório de fisiologia; em seguida, 
na busca de técnicas de investigação psíquica – como a 
hipnose. Quando transformou sua clínica em um fértil local 

                                                 
4 ROUDINESCO, R. E. (2000). Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar. 

5 FREUD, S. Sobre o ensino da psicanálise na universidade (1919). In: Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

6 MANNONI, M. Um saber que não se sabe: a experiência analítica. Campinas, 
SP: Papirus, 1989.  
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de investigação científica, Freud fundou a psicanálise7.  
 Freud restou, inicialmente, à margem do sistema 
universitário germânico, entretanto, pôde consolidar sua 
credibilidade como médico na Viena da Belle Époque, tendo, 
na sua história, seis meses de estágio na Salpetrière, com 
Charcot8. A partir desse interesse histórico, Freud, em 1919, 
propõe, no texto sobre o Ensino da Psicanálise na Universidade, 
que essa precisava ser transmitida a partir do tripé estudo 
teórico, supervisão, análise pessoal. Neste ponto, todavia, 
encontram-se alguns limites. A transmissão do 
conhecimento – a teoria psicanalítica – é possível sem a 
vivência da psicanálise? Sem se deitar em um divã e passar 
por esse processo transformador que é a análise? E sem a 
clínica e a correspondente supervisão? 
 Para Kupperman 9 , o que se coloca em jogo na 
produção de um saber psicanalítico é a íntima relação entre 
teoria e prática clínica. Discute que a experiência de análise 
pessoal estaria na base da possibilidade de aquisição do saber 
em psicanálise. Essa preocupação, retoma o autor, vem 
desde Jones e Ferenczi, que, ao planejarem o “comitê 
secreto”, pensavam em formar um grupo de homens de 
confiança que – depois de se submeterem à análise com 
Freud –, transmitiriam a psicanálise em seus países de origem.  
 A experiência como psicanalista-docente, na 
graduação em psicologia, tem mostrado que a análise pessoal 
dá maiores condições de construir os alicerces teóricos e 

                                                 
7 MACEDO, M. E DOCKHORN, C. A Supervisão em Psicanálise no 
contexto da clínica-escola. In MACEDO, M. M. K. (orgs). Fazer 
Psicologia: uma experiência em clínica-escola. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2009. 

8 COUTINHO, D.; MATTOS, A. MONTEIRO, C.; VIRGENS, P.; 
ALMEIDA FILHO, N. Ensino da Psicanálise na universidade brasileira: 
retorno à proposta freudiana. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de 
Janeiro, 65, n.1, 103-120, 2013.  

9  KUPERMANN. D. Sobre a produção psicanalítica e os cenários da 
universidade. Psico, v.40, n.3, pp. 300-307, jul./set. 2009.  
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facilita o entendimento dos pilares da psicanálise porque esse 
sujeito (aluno), que é transferido pela psicanálise, bebeu 
dessa água e viu-se transformado pelo encontro com seu 
inconsciente, intermediado pela figura de um analista. 
Portanto, existe uma sustentação desse espaço por via 
transferencial.  
 A transferência, também, tem sido uma ferramenta 
fundamental não só para a clínica, mas para a transmissão da 
psicanálise na universidade. Toma-se, nessa perspectiva, a 
pergunta do Nasio 10  como uma questão deste ofício de 
professor. Nasio questiona qual é primeiro objeto 
transferencial (numa análise). E ele responde, “não é o 
analista. É a relação do psicanalista com a psicanálise”. O 
autor ainda segue seu pensamento escrevendo que o objeto 
transferencial terá um efeito determinante em relação ao 
aparecimento e ao desaparecimento dos sintomas. Na 
transmissão da psicanálise na universidade, entende-se que o 
objeto transferencial terá um efeito determinante no 
aparecimento e desaparecimento de um pensar psicanalítico. 
Um pensar que não encontra necessariamente respostas e 
verdades, mas o encontro com um inconsciente atemporal e 
regido por pulsões. Um encontro de faltas, e não de certezas.  
 No ensino da teoria psicanalítica, a construção teórica 
pode parecer sustentar a plenitude, capaz de resolver e 
responder às mais diversas questões. Já a transmissão, por sua 
vez, “opõe o saber e a verdade; o saber como o que se deve 
superar rumo à verdade própria”11 É nessa relação paradoxal 
que a psicanálise se faz vigente na universidade. Observa-se 
que a maior parte dos estudantes de Psicologia, ainda jovens, 
é apresentada aos constructos psicanalíticos durante a 
graduação, nas disciplinas teóricas. O que parece ser 

                                                 
10 NASIO, J. D. Como trabalha um psicanalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.  

11 ROSA, M. D. Psicanálise na Universidade: considerações sobre o 
ensino de psicanálise nos cursos de Psicologia. Psicologia USP, vol. 12, 
n.2, São Paulo, 2001, p. 3. 
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importante, inicialmente, para o graduando, é encontrar uma 
verdade que se sustente no outro, na figura do professor. O 
desejo pelo saber se faz presente pautado num ideal narcísico 
de difícil sustentação, que mais tem relação com o ensino do 
que com a própria transmissão. Nesse sentido, o ensino se 
vincula a uma suposta verdade, e a transmissão, ao espaço de 
falta. Esse binômio certeza-incerteza (falta) existe desde os 
primeiros movimentos da psicanálise e, também, ganha 
palco na universidade.  
 Para Renato Mezan12 , a entrada da psicanálise na 
universidade se deu a partir dos anos de 1960, por meio de 
disciplinas como Psicologia do Desenvolvimento e de 
supervisões, sendo que “os cursos de Psicologia 
funcionaram como canal de divulgação da maneira de pensar 
psicanalítica”. O autor ainda comenta que alguns cursos 
proporcionam um primeiro contato com a psicanálise, o que, 
muitas vezes, estimula os alunos a buscarem uma formação 
nas instituições propriamente psicanalíticas. Nas instituições 
universitárias, os psicólogos passaram a discutir e tentar 
explicar o funcionamento humano a partir dos pressupostos 
psicanalíticos ao lado de outros saberes e teorias. A partir de 
então, precisou-se definir contornos e firmar seus espaços na 
universidade.  
 Nesse mesmo contexto e com intuitos muito 
próximos, Freud, também, ocupou-se dos limites da 
psicanálise. Perante a discordância teórica entre Adler e Jung, 
descreveu as "Pedras Angulares da Psicanálise"13 enquanto 
teoria, assim, tentando encontrar uma coesão na 
comunidade psicanalítica. Ele citou os “processos mentais 
inconscientes, o reconhecimento da teoria da resistência e da 

                                                 
12 MEZAN, R. Figura e Fundo: notas sobre o campo psicanalítico no Brasil. 
Percurso, n. 20, p. 7-18, 1998, p.7.  

13  FREUD, S. Dois Verbetes de Psicanálise (1923). Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976. 
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repressão, a apreciação da importância da sexualidade e do 
complexo de édipo (...). Aquele que não possa aceitá-los a 
todos não deve considerar-se a si mesmo como um 
psicanalista”.  
 Logo, os psicanalistas, na universidade, propuseram 
um pensar da psicanálise dentro desses limites, sabendo-se 
que não se trata de uma formação, mas a transmissão da 
psicanálise pode deixar marcas pela falta e pelo desejo de 
quem a encontra. A universidade propõe um funcionamento 
mais endurecido por uma grade curricular, metas, objetivos, 
avaliações e espaços de tempo bem objetivos. Conquanto 
apresente essas características próprias do campo 
universitário, a psicanálise pode mostrar modelos, abrir 
questões e incitar a pensar a partir da figura de um professor 
que, também, tem na sua formação seus modelos de 
identificação.   
 Esses modelos marcam currículos de graduação e 
gerações de psicólogos, visto que estudar mais 
profundamente Freud, Lacan, Bion, Klein ou Piera 
Aulagnier, por exemplo, só mostra o movimento de 
identificação e desejo daqueles que compõem esse espaço e 
dão origem a uma estrutura curricular. O que parece se 
manter vigente, nos diferentes espaços nos quais a 
psicanálise está, verdadeiramente, presente e representada, é 
a noção de que o desejo, inclusive do saber, está pautado pela 
falta estruturante do psiquismo no início da sexualidade 
infantil, mas, também, estruturante no desejo do saber, do 
aprender uma nova forma de pensar, tolerando o não saber, 
mesmo no ambiente que parece propor tudo poder saber.  
 Portanto, tratar da transmissão da psicanálise é 
apresentar uma teoria, um método e uma técnica de acesso 
ao que é do humano inconsciente e que não seria possível de 
outra forma. Se é do inconsciente que se trata, tornam-se 
evidentes as limitações encontradas no acesso a esse material, 
cujos conteúdos são representantes pulsionais. Por 
conseguinte, sabe-se que, na experiência clínica, a psicanálise 
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é intensamente mediada pela palavra, entretanto, a palavra 
não é suficiente para transmiti-la em seu complexo 
significado, dificuldade vigente nos bancos universitários. 
Pensa-se que, para a inscrição da escuta psicanalítica da 
palavra, seja necessário o acompanhamento de uma 
experiência afetiva que se faz no uso do divã. Essa 
experiência produz um encontro com a verdade subjetiva 
que não pode ser conquistada por via do estudo da teoria 
psicanalítica.  
 Oswaldo França Neto, propõe que existe sempre 
uma relação conflituosa entre o saber e a verdade14. Defende 
que estamos acostumados a pensar que o saber é capaz de 
cobrir toda a verdade e isso tende a ser tranquilizador. 
Portanto, o saber é essencial para não cairmos em angústia. 
Entretanto o que a psicanálise propõe é que essa verdade 
absoluta não existe. A partir dos apontamentos do autor, 
toma-se às especificidades da clínica, nas incertezas 
presentes no fazer analítico.   
 A dimensão de uma intervenção – se acessará ou não 
as marcas inconscientes de um sujeito, isso não poderá ser 
sabido de antemão – só se dará no encontro analítico, na 
dupla analista- analisando, não nas orientações de uma 
métrica instruída por um professor. O que se produz nesse 
campo analítico não necessariamente será reconstruído em 
outro campo, o que dá à psicanálise uma característica 
essencialmente subjetiva. Não se trata, portanto, do 
pensamento consciente, embora este, também, seja 
importante. Logo, o que a psicanálise produz nesse encontro 
tenso é que o ser humano não é dono de si mesmo, e precisa 
tolerar a falta de conhecimento e acesso às suas próprias 
verdades. A ética que se propõe trabalhar a psicanálise na 
universidade é a ética do inconsciente.  
 Em outra perspectiva, entende-se que a universidade 

                                                 
14  FRANÇA NETO, Oswaldo. A função subversiva da verdade e 
psicanálise. Psicologia em Revista. vol.19, no.2, Belo Horizonte, 2013. 
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(graduação e pós-graduação) tem dado à psicanálise um 
campo aberto ao pensar livre, assim, exigindo sustentação 
teórica para dar conta ao que é da clínica, refazendo ou 
reforçando antigas teses. É esse, igualmente, o lugar dos 
ambulatórios de atendimentos clínicos, espaços de 
alimentação mútua, clínica e teoria se produzindo 
conjuntamente e redescobrindo-se, quebrando o que parecia 
ser universal e construindo subjetividades.  
 Entende-se que a psicanálise e universidade se 
aproximam e distanciam-se simultaneamente, com isso, 
criando novas reinscrições. O pensamento inconsciente da 
psicanálise provoca furos nos pensamentos conscientes, 
campo de excelência de um saber universal, próprio das 
universidades. E, traçando-se um paralelo com a sexualidade 
infantil, pode-se perceber que estão presentes as mesmas 
marcas das pesquisas sexuais infantis, mormente, no que se 
refere à experiência do contato com as diferenças e a 
vivência da falta15.  
 A construção do desejo de saber de uma criança só 
se dá pela percepção dessa falta. O encontro com a 
psicanálise, também, deixa um mal-estar perpassado por uma 
experiência de castração, propondo, para o estudante, que, 
também, existe uma perda das supostas verdades 
tranquilizadoras e garantidas pela ciência mais dura. Assim, 
as tarefas de analisar e educar estão juntas quando 
apresentam e reescrevem o não saber, o enlace das verdades 
com a pulsão, a castração e o desamparo.   
 Outro ponto de tensão nesse encontro diz respeito 
ao que é ou não científico. Para Hausen 16 , “as palavras 

                                                 
15  FREUD, S. Teorias sexuais infantis (1908). In: Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

16  HAUSEN, D. Pesquisa Psicanalítica para além do Caso Clínico. In: 
MACEDO, M.; WERLANG, B. S. Psicanálise e Universidade: 
potencialidades teóricas no cenário da pesquisa. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2012, p. 201. 
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expressam ideias e veiculam conceitos, sendo a monossemia 
característica daquelas que exprimem um único significado”. 
Para dar maior abrangência para a palavra ciência, é 
importante que se esvazie o significado herdado 
exclusivamente pelo pensamento positivista. A psicanálise 
que ingressa no meio acadêmico, mediante o discurso de 
psicanalistas com formação em instituições, e a que é 
produzida na própria universidade apresentam métodos não 
menos científicos de qualquer outro saber. 
 Pode-se tomar Freud 17  quando propôs que a 
psicanálise é um método investigativo e de produção de 
conhecimento, o que, muitas vezes, hoje, entra em choque 
com a ligação da ciência com o pensamento positivista, pelo 
qual um conhecimento só pode ser considerado se for 
replicado, testado de forma objetiva e se for possível a sua 
generalização.  
 Para concluir, defende-se que a psicanálise oferece 
um método de pensar singularizado para o estudante de 
Psicologia. Oferece um olhar para os processos não 
acessíveis à consciência, movidos por pulsões costuradas a 
vivências da sexualidade infantil que abrem infinitas 
possibilidades de elaborações. A universidade ao encontrar-
se com a psicanálise pode aproximar-se de um pensar livre 
abrindo espaço para desconstruções e incertezas quanto a 
um suposto saber.  Neste sentido, ao mesmo tempo que o 
docente transmite seu conhecimento, propõe um espaço 
pautado pela liberdade de pensamento, o que marca 
sobretudo as diferenças entre ensino e transmissão.  É esse 
um encontro bastante frutífero, desde que a psicanálise seja 
profundamente estudada e vivida pelo desejo.  
 
 

                                                 
17  FREUD, S. Dois Verbetes de Psicanálise (1923). Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976. 
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A CONDIÇÃO PRIMORDIAL DA 

AÇÃO 

Marcus de Dutra Mattos1 
 

“Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo 
o que fabrica e tudo o que toca pode e deve 

informar-nos sobre ele”2 
BLOCH, Marc; Apologia da História. 

 
1. Introdução 
 

É alegado por Bourdieu que o conceito de Habitus 
está para o de Projeto Original como o de Gênese está para 
a teoria da evolução 3 . Embora concordemos com esta 
contradição (entre Sartre e Bourdieu, e com isto cabe 
ressaltar que concordamos de forma técnica com esta 
contradição e que não é a intenção, aqui, de conotação 
valorativa entre ambos, e menos ainda com a questão científica 
imposta por Bourdieu sobre este entrave), aqui dissecaremos 

                                                 
1 Mestrando em Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
– PPGF/PUCRS, bolsista CNPq. 

2 BLOCH, Marc; Apologia da História, ou o Ofício do Historiador; Jorge 
Zahar, Rio de Janeiro, 2002. p. 107. 

3 "Sartre introduz essa espécie de monstro conceitual que é a noção 
autodestrutiva de ‘Projeto Original’, ato livre e consciente de autocriação 
pelo qual o criador atribui-se seu projeto de vida. Com esse mito 
fundador da crença no ‘criador’ incriado (que está para a noção de 
habitus como o Gênese está para a teoria da evolução), Sartre inscreve 
na origem de cada existência humana uma espécie de ato livre e 
consciente de autodeterminação, um projeto original sem origem que 
encara todos os atos posteriores na escolha inaugural de uma liberdade 
pura, arrancando-os definitivamente, por essa denegação transcendente 
às apreensões da ciência" BOURDIEU, Pierre, As regras da arte – gênese e 
estrutura do campo literário. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1996.  
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de forma objetiva este embate levantado por Bourdieu ao 
conceito sartriano visando mostrar de forma técnica que, 
apesar de discrepâncias aferidas por Bourdieu aos conceitos 
de Sartre em várias obras, há também uma aproximação 
evidente4, e para além disto, a nossa intenção será focada em 
mostrar que a divergência se encontra na mediação entre 
sujeito e mundo objetivo. Isto implica afirmar de antemão 
que o que se tem por habitus em Bourdieu está com o 
escopo voltado para o passado, e em Sartre, por sua vez, o 
projeto original encontrasse focado no futuro. Desta forma 
nossos autores divergem sobre a forma pela qual se dá a ação 
do sujeito/agente na situação. Da mesma forma, a escolha 
da inversão cronológica submetendo o conceito 
bourdieusiano anteriormente ao conceito sartriano não se dá 
de forma gratuita. Pretendemos mostrar que este escrito 
contém a pretensão que norteia nossa pesquisa ao apontar 
para um começo de um esboço que vise uma resposta 
sartriana às indagações e inferências de Bourdieu, das quais 
são desconhecidas e provavelmente inexistentes. 
 
2. Habitus 
 

A historicidade dos usos do conceito de Habitus, 
bem como seu uso específico por Bourdieu, ao nosso ver, 
não foi explicado, nem por Bourdieu, de forma tão didática 
como foi por Loïc Wacquant5 em um artigo já traduzido para 
o português e intitulado Esclarecer o Habitus do qual nos cabe 
a leitura, se não inteira, desta descrição específica:  

 

                                                 
4  “Do ponto de vista filosófico, a aproximação com Sartre elucida em 
grande parte a perspectiva teórica adotada por Bourdieu” ORTIZ, R. 
(Org). Pierre Bourdieu: sociologia I; tradução de Paula Montero e Alicia 
Auzmendi, - São Paulo: Ática, 1983. p. 10. 

5  Professor de Sociologia – University of California-Berkeley; 
Pesquisador no Centre de Sociologie Européenne/EHESS, Paris. 
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As raízes do habitus encontram-se na noção 
aristotélica de hexis, elaborada na sua doutrina sobre 
a virtude, significando um estado adquirido e 
firmemente estabelecido do caráter moral que 
orienta nossos sentimentos e desejos em uma 
situação e, como tal, a nossa conduta. No século 
XIII, o termo foi traduzido para o latim como 
habitus (particípio passado do verbo habere, ter ou 
possuir) por Tomás de Aquino em sua Summa 
Theologiae, em que adquiriu o sentido acrescentado 
de capacidade para crescer por meio da atividade, ou 
disposição durável suspensa a meio caminho entre 
potência e ação propositada. Foi usado 
parcimoniosa e descritivamente por sociólogos da 
geração clássica, como Émile Durkheim (em seu 
curso sobre L’Évolution Pédagogique en France, de 
1904-5), por seu sobrinho e colaborador próximo, 
Marcel Mauss (mais especificamente em seu ensaio 
sobre “As técnicas do corpo”, de 1934), bem como 
por Max Weber (em sua discussão sobre o ascetismo 
religioso em Wirtschaft und Gesellschaft, de 1918) e 
Thorstein Veblen (que medita sobre o ‘habitus 
mental predatório’ dos industriais em The Theory of 
the Leisure Class, de 1899). A noção ressurgiu na 
fenomenologia, de forma mais proeminente nos 
escritos de Edmund Husserl, que designava por 
habitus a conduta mental entre experiências passadas 
e ações vindouras. Husserl (1973) também usava 
como cognato conceptual o termo Habitualität, mais 
tarde traduzido para o inglês por seu aluno Alfred 
Schutz como ‘conhecimento habitual’ (daí sua 
adoção pela etnometodologia), uma noção que se 
assemelha à de hábito, generalizada por Maurice 
Merleau-Ponty (1947) em sua análise sobre o ‘corpo 
vivido’ como o impulsor silencioso do 
comportamento social. O habitus também figura de 
passagem nos escritos de outro estudante de Husserl, 
Norbert Elias, que fala de ‘habitus psíquico das 
pessoas ‘civilizadas’’ no clássico estudo Über den 
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Process der Civilizierung (1937)6. 
 

 Cabe aqui ressaltar que, bem como alerta Bourdieu7, 
não é nossa intenção buscar a desvalorização do termo na 
busca da originalidade, outrossim é uma tentativa técnica e 
objetiva para podermos alcançar da melhor forma a 
compreensão do conceito e de reproduzir ativamente os 
produtos dos pensadores do passado. 
 A associação à generative grammar chomskyana 8  é 
possível e é feita inclusive por Bourdieu, porém apesar da 
formulação quase que contra os mesmos adversários, o Habitus não 
é poder gerador como um espírito universal, de uma 

                                                 
6  WACQUANT, L. "Esclarecer o Habitus". EDUCAÇÃO & 
LINGUAGEM. ANO 10, No 16, p. 63-71, JUL.-DEZ. 2007. p. 65.  

7 “A procura da originalidade a todo custo, frequentemente facilitada 
pela ignorância e a fidelidade religiosa a este ou aquele autor canónico 
que leva à repetição ritual, impedem, uma e outra, a justa atitude para 
com a tradição teórica, que consiste em afirmar, ao mesmo tempo, a 
continuidade e a ruptura, a conservação e a superação, em se apoiar em 
todo o pensamento disponível sem temer a acusação de seguidismo ou 
ecletismo, para ir além dos antecessores, ultrapassados assim por uma 
utilização nova dos instrumentos para cuja produção eles contribuíram. 
A capacidade de reproduzir ativamente os melhores produtos dos 
pensadores do passado pondo a funcionar os instrumentos de produção 
que eles deixaram é a condição do acesso a um pensamento realmente 
produtivo” BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de 
Fernando Tomaz, 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 63. 

8 “Como história individual e grupal sedimentada no corpo, estrutura 
social tornada estrutura mental, o habitus pode ser pensado em analogia 
com a ‘gramática generativa’ de Noam Chomsky, que permite aos 
falantes proficientes de uma dada língua produzir impensadamente atos 
de discurso corretos de acordo com regras partilhadas de um modo 
inventivo, mas, não obstante, previsível. Designa uma competência 
prática, adquirida na e para a ação, que opera sob o nível da consciência. 
Entretanto, ao contrário da gramática de Chomsky, o habitus (i) resume 
não uma aptidão natural, mas social, que é, por esta mesma razão, 
variável através do tempo, do lugar e, sobretudo, das distribuições de 
poder” WACQUANT, L. "Esclarecer o Habitus". EDUCAÇÃO & 
LINGUAGEM. ANO 10, No 16, p. 63-71, JUL.-DEZ. 2007. p. 66. 



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

 

 

natureza ou de uma razão humana, e sim um conhecimento 
adquirido e também um haver, um capital que indica a 
disposição incorporada, quase postural de um agente na 
ação.9 Assim, temos a definição mais usada de Habitus em 
Bourdieu:  

 

Sistema de disposições duráveis, estruturas 
estruturadas predispostas a funcionarem como 
estruturas estruturantes, isto é, como princípio que 
gera e estrutura as práticas e as representações que 
podem ser objetivamente 'regulamentadas' e 
'reguladas' sem que por isso sejam o produto de 
obediência de regras, objetivamente adaptadas a um 
fim, sem que se tenha necessidade da projeção 
consciente deste fim ou do domínio das operações 
para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, 
coletivamente orquestradas sem serem o produto da 
ação organizadora de um maestro10.  

 
 Esta descrição não nos é suficiente. Avançaremos até 
que esgotemos as possibilidades de compreensão deste 
nosso primeiro conceito. Retomando o que dissemos, de 
uma forma mais sucinta, em Bourdieu o Habitus liga o 
agente à situação, ou, se preferirmos, a prática pode assim, 
ser definida como “produto da relação dialética entre uma 
situação e um habitus”, isto é, o habitus enquanto sistema de 
disposições duráveis é matriz de percepção, de apreciação e 
de ação, que se realiza em determinadas condições sociais.11 
É preciso salientar que a intenção de Bourdieu, ao nosso ver, 
é fazer uma grande mediação, ou, apresentar-se como uma 

                                                 
9 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz, 
2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 61.  

10 BOURDIEU, Pierre. Outline of a theory of practice. Cambridge studies in 
social anthropology, 1ª ed, 1977. p. 16 [Tradução livre]. 

11  ORTIZ, R. (Org). Pierre Bourdieu: sociologia I; tradução de Paula 
Montero e Alicia Auzmendi, - São Paulo: Ática, 1983. p. 19.  
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saída sintética entre duas grandes correntes de pensamento, 
a saber, o interacionismo e o estruturalismo. Podemos 
também fazer uma diferenciação 
objetivista/fenomenológica, da qual: 

 

Do ponto de vista sociológico a controvérsia 
objetivismo/fenomenologia se traduz pela oposição 
de dois clássicos: Durkheim e Weber. Enquanto o 
pensamento weberiano se assenta numa sociologia 
da compreensão, isto é, tem seu ponto de partida no 
sujeito, a sociologia durkheimiana reifica a sociedade 
uma vez que a apreende como coisa.12  

 
O habitus pressupõe um conjunto de "esquemas 

generativos" que precedem a escolha; eles se reportam a um 
sistema de classificação que é, logicamente, anterior à ação13. 
É como se houvesse uma espécie de regra pré-determinada, 
pré-estabelecida de como agir em cada campo. E estas regras, 
por sua vez, não são estáticas, imutáveis e acima de tudo, são 
construídas socialmente, e por assim serem, leiam-se 
construídas por agentes sociais em um dado convívio social 
(ao qual Bourdieu denomina campo) e que variam com a ação 
dos agentes no campo. Desta forma a exemplificação se 
torna infindável, é na observação do habitus jurídico que se 
percebe um jurista sem o conhecer previamente, e com isto 
inclui-se a vestimenta, a forma da fala, enfim, o habitus 
mostra o quão social o agente é, a brutal percepção que salta 
de quão socializada é a ação, é sociedade feita corpo. Não há 
em nenhum campo regras estáticas e imutáveis, tão pouco 
universais, porém é perceptível que cada campo tem suas 
regras, seu modus operandi. E é neste entrave que se imbricam 
nossos dois autores, em específico nestes dois conceitos 
(Habitus e Projeto Original). Porque, o habitus, apesar de 

                                                 
12 ORTIZ, R. (Org).. Pierre Bourdieu: sociologia I p. 10. 

13 ORTIZ, R. (Org).. Pierre Bourdieu: sociologia I p. 16. 
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social, de certa forma, é individual14, motivo pelo qual não é 
possível classificar como determinismo social, ou 
objetivismo as ideias bourdieusianas, tão pouco de 
subjetivistas. 
 Ainda sobre a dupla forma do habitus, social e 
individual, Wacquant descreve:  

 

O habitus fornece, ao mesmo tempo, um princípio 
de sociação e de individuação: sociação porque 
nossas categorias de juízo e de ação, vindas da 
sociedade, são partilhadas por todos aqueles que 
foram submetidos a condições e condicionamentos 
sociais similares (assim, podemos falar de um habitus 
masculino, de um habitus nacional, de um habitus 
burguês etc.); individuação porque cada pessoa, 
tendo uma trajetória e uma localização únicas no 
mundo, internaliza uma combinação incomparável 
de esquemas15.   

 

O habitus é, assim, um estruturante (modo de agir 
constitutivo do campo e do agente) estruturado (modo de 
agir constituído do campo e do agente). Estruturante-
estruturado, social e individual, o habitus não pode ser 
apreendido apenas por uma corrente de pensamento, isto 
implica concluir que há o ser, no caso, o agente, e há o meio, 
no caso, a sociedade, e mais especificamente no caso de 
Bourdieu, há o campo, ou os campos. O sangue-azul, que 
traveste a ideia de uma genética-azul, é na verdade sociedade-
feita-corpo-azul, socialização-azul, habitus-azul. Há também 
um motivo-de-ser assim, o habitus está entrelaçado em uma 

                                                 
14  ORTIZ, R. (Org).. Pierre Bourdieu: sociologia I p. 7: O habitus se 
apresenta, pois, como social e individual: Refere-se a um grupo ou a uma 
classe, mas também ao elemento individual; o processo de interiorização 
implica sempre internalização da objetividade, o que ocorre certamente 
de forma subjetiva, mas que não pertence exclusivamente ao domínio da 
individualidade. 

15 ORTIZ, R. (Org). Pierre Bourdieu: sociologia I p. 67-68. 
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estratégia de evolução de cada agente dentro do campo, se o 
habitus é o que liga o agente ao campo, é perceptível quando 
muda-se de campo e o habitus adquirido não é mais eficiente, 
e disto pode-se exemplificar quando inicia-se o contato com 
um novo meio social/situação/campo do qual percebe-se 
que não se domina com maestria as relações sociais e adequa-
se com o passar do tempo ao “ritmo” deste novo campo. O 
habitus faz parte de uma certa tentativa de economia de 
tempo, orquestrada estrategicamente (leia-se, não 
necessariamente de forma reflexiva) para a evolução dentro 
do campo no menor tempo possível.  

 
3. Projeto Original 
 
 Se é verdadeira nossa assertiva sobre a inferência 
antagônica bourdieusiana, que afirma que o que realmente 
está sendo dito é que o habitus está focado no passado 
(mesmo que aplicado no presente e estrategicamente 
impulsionando para o futuro), e que o projeto sartriano está 
focado no futuro, aqui precisaremos mostrar a estrutura 
deste projeto ao qual Sartre se refere. A preocupação ou a 
intenção sartriana é outra é. Sartre busca descrever 
fenomenologicamente o ser, a existência, porém busca 
ontologicamente buscar a condição da existência, ou, o jeito 
de ser do para-si. Desta forma [e aqui parece ser o ponto do 
qual distanciam-se mais nossos dois autores] Sartre introduz 
uma forma de resolução de um problema ontológico: A 
diferença do ser humano para o resto do mundo. Em última 
análise, o ser humano é o que traz o nada ao mundo. Porém, 
para isto Sartre discorrerá durante praticamente toda a sua 
obra, em especial O Ser e O Nada, do qual é possível que seja 
o objeto de foco principal deste antagonismo proposto por 
Bourdieu. Em última análise, para Sartre, o ser humano é 
livre. Liberdade é o jeito de ser do ser humano. Isto implica 
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perceber que a liberdade não é alcançada, conquistada.16 De 
fato, muito pelo contrário, a liberdade é o que restou ao ser 
humano dado o nada que lhe é característico: 

 

Eu me projeto ao Futuro para me fundir com aquilo 
que me falta, ou seja, com aquilo cuja adjunção 
sintética a meu Presente me faria ser o que sou. 
Assim, o que o Para-si tem-de-ser como presença ao 
ser Para-além do ser é sua própria possibilidade. O 
Futuro é o ponto ideal em que a compressão súbita 
e infinita da facticidade (Passado), do Para-si 
(Presente) e de seu possível (Futuro) faria surgir por 
fim o Si como existência em si do Para-si. E o 
projeto do Para-si rumo ao futuro que ele é, é um 
projeto rumo ao Em-si. Nesse sentido, o Para-si 
tem-de-ser seu futuro, porque não pode ser 
fundamento do que é salvo adiante de si e Para-além 
do ser: a natureza mesmo do Para-si consiste em 
dever ser ‘um vazio sempre futuro’17. 

 
O jeito-de-ser do ser humano é a liberdade. É porque 

afirmar-se ser, “Eu sou!”,  implica conotar-se natureza, 
implica inscrever-se em um fluxo de nexo externo à si. E isto, 
em Sartre, é uma das formas mais conhecidas de má-fé. Diz-
se “sou assim” e com isto tiramo-nos o peso e a 
responsabilidade da existência. A liberdade não pode não ser 
livre 18 , e assim, se levarmos esta inferência ao extremo, 
concluímos que na verdade não somos o ser-em-si, pois o 

                                                 
16 SARTRE, J. P. O ser e o nada - Ensaio de ontologia fenomenológica. 
20ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011. Traduzido por Paulo Perdigão. “Não 
significa que a realidade humana existe primeiro para ser livre depois. 
‘Depois’ e ‘primeiro’ são termos criados pela própria liberdade. p. 598”. 

17 SARTRE, J. P. O ser e o nada - Ensaio de ontologia fenomenológica. 20ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. Traduzido por Paulo Perdigão. p. 182. 

18 SARTRE, J. P. O ser e o nada - Ensaio de ontologia fenomenológica. p. 598: 
Assim, a liberdade é um ser menor que pressupõe o ser para eludi-lo. 
Não é livre para não existir, nem para não ser livre. 
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ser [em-si] entra nesta reflexão como produto, resultado de 
uma dupla nadificação operada pela liberdade. De certa 
forma, somos o nada que produz o ser-em-si. E isto implica 
perceber que o ser-em-si é produto da ação da liberdade, do 
modo de ser do para-si ante a situação. Não há solipsismo em 
Sartre19, pois a liberdade constitutiva do ser humano não é 
alheia à situação. Aqui é preciso perceber que se trata de uma 
liberdade constitutiva do ser enquanto ser deliberativo, pois 
a ação, mesmo que livre, é tomada mediante a situação.  

É como se o ser humano se escapasse de si mesmo. 
Quando é atribuída a Sartre a ideia de condenação à 
liberdade, é disto que está se falando. Estamos condenados 
porque somos esta liberdade. Por isto me construo ao agir 
projetando-me para o futuro. E com isto não sou meu 
passado, no máximo seria possível inferir que fui o que 
produziu a ação para a constituição do em-si no presente. 
Não é desinteressadamente que Sartre afirma que o ego é um 
objeto no mundo20, pois não somos nosso ego, somos a 
liberdade, a ipseidade que configura este ego, anterior a ele. 
É neste viés que precisa ser entendido que afirmar-se 
condutas positivadas como integrantes atemporal da forma 
de ser do ser humano é uma [das] má-fé. Sartre tenta mostrar 
que é impossível fenomenologicamente ser algo totalizado 
do ser que não a liberdade, pois se fossemos, não seriamos 
livres, ou melhor, não seriamos a liberdade que constitui o 
ser. 

 
A realidade-humana é livre porque não é o bastante, 
porque está perpetuamente desprendida de si 
mesmo, e porque aquilo que foi está separado por 

                                                 
19 Sobre este tema em específico cabe a consulta ao ponto II do primeiro 
capítulo da terceira parte de O Ser e o Nada: “O obstáculo do Solipsismo”. 

20 Cf. SARTRE, J. P. A Transcendência do Ego. Cadernos Espinosianos 
XXII. Tradução: Alexandre De Oliveira Torres Carrasco. São Paulo: Ed. 
USP, 2010. p. 223 “o Ego é um objeto do mundo, ele não é proprietário 
da consciência”. 



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

 

 

um nada daquilo que é e daquilo que será. E, por fim, 
porque seu próprio ser presente é nadificação na 
forma do "reflexore-fletidor". O homem é livre 
porque não é si mesmo, mas presença a si. O ser que 
é o que é, não poderia ser livre. A liberdade é 
precisamente o nada que é tendo sido no âmago do 
homem e obriga a realidade humana a fazer-se em 
vez de ser. Como vimos, para a realidade-humana, 
ser é escolher-se: nada lhe vem de fora, ou tampouco 
de dentro, que ela possa receber ou aceitar. Está 
inteiramente abandonada, sem qualquer ajuda de 
nenhuma espécie, à insustentável necessidade de 
fazer-se ser até o mínimo detalhe. Assim, a liberdade 
não é um ser: é o ser do homem, ou seja, seu nada 
de ser. Se começássemos por conceber o homem 
como algo pleno, seria absurdo procurar nele depois 
momentos ou regiões psíquicas em que fosse livre: 
daria no mesmo buscar o vazio em um recipiente 
que previamente preenchemos até a borda. O 
homem não poderia ser ora livre, ora escravo: é 
inteiramente e sempre livre, ou não o é.21  

 
4. Conclusão  
 
 É perceptível que Bourdieu retoma a controvérsia 
sartriana da Questão do método e procura reequacionar o 
problema da "interiorização da exterioridade e da 
exteriorização da interioridade". 22  Como vimos, enquanto 
Sartre, para a construção de uma teoria da prática, encontra 
a mediação entre sujeito e história no conceito de projeto, 
que sublinha a especificidade de uma ação colocada no 
tempo futuro, Bourdieu recupera a velha ideia escolástica de 
habitus que enfatiza a dimensão de um aprendizado 

                                                 
21 SARTRE, J. P. O ser e o nada - Ensaio de ontologia fenomenológica. 20ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. Traduzido por Paulo Perdigão. p. 545. 

22  ORTIZ, R. (Org). Pierre Bourdieu: sociologia I; tradução de Paula 
Montero e Alicia Auzmendi, - São Paulo: Ática, 1983. p. 8. 
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passado.23 E aqui estamos convencidos de que por questões 
estratégicas do próprio campo, mesmo que Bourdieu ataque 
os conceitos sartrianos textualmente mais de uma vez, do 
ponto de vista filosófico, a aproximação com Sartre elucida 
em grande parte a perspectiva teórica adotada por 
Bourdieu. 24  Porém, em Bourdieu há uma lacuna a ser 
considerada (e que vem a ser uma das críticas que lhe são 
aferidas) a ideia de reprodução. Ora, até onde há reprodução, 
por mais que em Bourdieu esta não seja feita de forma 
estrutural completa, por mais que haja o consenso dos 
dominados na luta dialética interna do campo, como não a 
colocar em dúvida no transcorrer histórico? Pois, o que 
move a história, o que elucida e possibilita a mudança social 
não pode ser o consenso entre as partes, mas em grande 
medida seu oposto, suas rupturas. É inegável perceber a 
tendência à reprodução que o habitus nos remete, mesmo 
que haja o agente em Bourdieu, a descrição bourdieusiana 
que é feita a partir de longos estudos empíricos, se estendido 
a longo prazo, ao passado longínquo carece ao explicar as 
diversas rupturas estruturais (mesmo que hajam agentes 

cismáticos) que ocorreram e ocorrem.  
 

Dito de outra maneira, se o habitus se define por sua 
tendência a reprodução, como articulá-lo ao 
movimento da mudança social? O habitus, mediação 
entre o agente social e a sociedade, se exprime desta 
forma, necessariamente no interior de um ciclo de 
reprodução, a análise se encerrando num círculo 
vicioso, o que implica renunciar-se à problemática da 
construção da História. Ao estudar os campos 
sociais, Bourdieu mostra de forma penetrante como 
as relações entre os agentes reproduzem as relações 
objetivas da sociedade; porém, quando se trata de 
articular as transformações histórico-sociais ao 

                                                 
23 ORTIZ, R. (Org).. Pierre Bourdieu: sociologia I p. 14. 

24  ORTIZ, R. (Org). Pierre Bourdieu: sociologia I p. 10. 
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espaço superestrutural do campo, a análise se limita 
a assinalar um jogo de correspondências.25 
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MELANCOLIA E MODERNIDADE: 

A TRISTE CIÊNCIA DE 

KIERKEGAARD 

Robson da Rosa Almeida1 
 
1. Freud – Luto e melancolia 

 
O melancólico, segundo o pai da psicanálise, não 

passaria de uma “predisposição patológica” 2 . Entretanto, 
segundo uma outra perspectiva, da Escola de Frankfurt, o 
melancólico encerraria uma verdade acessível somente 
mediante essa afecção. O filósofo dinamarquês posto como 
um autor pré-freudiano 3  torna-se então pós-freudiano 
através de seu estado melancólico. O Kierkegaard 
melancólico e o do conceito de melancolia se interpenetram 
ao ponto de até mesmo suas obras dedicadas aos temas 
teológicos se contaminarem por esse estado. Com 
Kierkegaard melancólico, fazemos referência ao ensaio de 
Lukács que vê a obra do filósofo dinamarquês a partir da 
existência melancólica deste. Com o conceito de melancolia 
nos referimos aquele desenvolvido por Adorno em sua obra 
Kierkegaard: A construção do estético. Por essa razão, é pela crítica 
filosófica que Kierkegaard pré-freudiano torna-se pós-
freudiano no tratamento do melancólico. 

Em seu ensaio “Luto e melancolia”, Freud diferencia 
luto de melancolia, no qual o primeiro se trata de um 
fenômeno natural e que o tratamento médico é dispensável, 

                                                 
1 Doutorando em filosofia pela PUCRS, bolsista CAPES. 

2  FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. 
Companhia das letras: Rio de Janeiro, 2010. Pág. 128. 

3 STRATHERN, Paul. Kierkegaard em 90 minutos Zahar editores: Rio 
Janeiro, 1999. Pág. 27. 
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ao contrário da melancolia, uma patologia que necessita de 
uma análise psicológica para que o indivíduo volte a conduta 
normal da vida. A anormalidade da melancolia, a necessidade 
de retirar o indivíduo desse estado, deve-se ao suposto 
aspecto autodestrutivo e também ao seu desligamento do 
mundo exterior. Ou seja, o melancólico tem uma tendência 
a menosprezar o princípio de realidade. Sem um motivo 
forte, como a perda de um parente próximo, o melancólico 
perde o fundamento que dá seriedade ao seu desligamento 
do mundo. A autodestruição do melancólico, é bom frisar, 
não é a mesma do depressivo. O melancólico não tem como 
meta imediata, para se livrar do sofrimento, o suicídio. Sua 
morte é um definhamento lento, como o artista da fome de 
Kafka. A negação do princípio de realidade, ou seja, do 
princípio de autoconservação, não se faz mediante um ato 
ativo, mas passivo, proveniente de seu imobilismo, que 
Freud denomina “inibição melancólica”4. 

O apelo de Freud para que o melancólico “vença o 
respeito à realidade”5, a ideia de que a melancolia torna a 
visão da realidade deformada pela negatividade do 
melancólico e de que o importante para a psicanálise não é a 
verdade ou inverdade do discurso do melancólico, mas a sua 
cura, seu reestabelecimento à normalidade, esvazia a priori a 
carga crítica que a melancolia traz em si. Além disso, a 
redução da melancolia como “predisposição patológica” se 
enreda num subjetivismo, ignorando toda determinação 
social, política e econômica da melancolia. 

O ensaio de Freud tangencia o conteúdo de verdade 
da melancolia em diversos pontos. Como, por exemplo, ao 
falar sobre o autoenvilecimento do melancólico: “Em 
algumas autoincriminações o paciente também nos parece 
ter razão e apenas apreender a verdade de maneira mais 

                                                 
4 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág.130. 

5 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 129. 
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aguda do que outros, que não são melancólicos”6. E um 
pouco mais a frente completa: “peguntama-nos por que é 
necessário adoecer para chegar para alcançar uma verdade 
como essa”7. Logo depois Freud abandona completamente 
a hipótese de que o estado de melancolia é um meio 
privilegiado de acesso à verdade: “Tampouco é difícil notar 
que não existe correspondência, ao nosso ver, entre a escala 
de autoenvilecimento e sua real justificação”8. Freud quer 
dizer com isso que o melancólico pode sim estar correto em 
muitos casos, mas é o seu estado debilitado que o induz a 
esse autoenvilecimento. Ou seja, as recriminações feitas 
sobre si mesmo nada mais seriam, semelhante ao luto, que 
uma reação à perda de um objeto libidinal só que referente 
ao próprio Eu, por isso ocorre o fenômeno do 
autoenvilecimento: “Fazendo analogia com o luto, 
concluímos que ele sofreu uma perda relativa ao objeto; suas 
declarações indicam uma perda no próprio Eu”9.  

A perda do objeto libidinal é dada por Freud tanto 
como uma resistência do objeto mesmo aos investimentos 
do melancólico quanto uma decepção em relação às suas 
expectativas:  

 
Numa série de casos, é evidente que também ela [a 
melancolia] pode ser reação à perda de um objeto 
amado; em outras ocasiões, nota-se que a perda é de 
natureza mais ideal. O objeto não morreu 
verdadeiramente, foi perdido como objeto amoroso 
(o caso de uma noiva abandonada, por exemplo)10.  

 
Por essa razão a melancolia pode se dar mesmo 

                                                 
6 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 131. 

7 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 131. 

8 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 131. 

9 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 132. 

10 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 130. 
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diante de uma idealização, uma projeção narcísica que se 
mostrou frustrada. Uma ideia que não se realizou ou se 
mostrou ineficaz é um motivo tão plausível para o estado 
melancólico quanto o fim de um casamento ou um amor não 
correspondido. Para nós, o ponto essencial do melancólico 
não é tanto da ideia que é frustrada, mas do objeto libidinal, 
seja ele narcísico ou não, que está aquém de suas 
potencialidades. É essa frustração que causaria o movimento 
semelhante ao luto no melancólico, como a perda de um 
objeto, e a sua crítica a si e aos outros não adviria de um 
prazer sádico ou da vingança do objeto libidinal. Com isso, 
invertemos o esquema freudiano, onde a melancolia surgiria 
da não adequação do objeto aos anseios do indivíduo, vemos, 
ao contrário, a não adequação das promessas imanente ao 
objeto consigo mesmo. Isso desloca o problema da 
melancolia de uma lógica narcísica para uma empática, da 
identificação para a mimese. 
 Outro ponto central da melancolia abordado 
superficialmente por Freud é o da supersensibilidade do 
melancólico, ligada à monomania: “O complexo da 
melancolia se comporta como uma ferida aberta, de todos os 
lados atrai investimentos” 11 . A supersenbilidade do 
melancólico está ligada à da ferida aberta, sem nenhum tipo 
de proteção, nenhum limite instransponível entre um Eu e 
um outro, numa quase indiferenciação que o torna, de certo 
modo, passivo. O que está fora lhe aparece como estando, 
ao mesmo tempo, dentro, o sofrimento do objeto é sentido 
como seu, ou seja, é o processo mimético por excelência. 
Infelizmente, Freud só aborda esse aspecto da ferida aberta 
para explicar a insônia presente no complexo melancólico. 
 Freud ainda nos fala sobre o caráter inconsciente do 
melancólico em relação ao causador de sua aflição, ao 
contrário do luto que tem total ciência de sua dor: “Em 
outros casos ainda, achamos que é preciso manter a hipótese 

                                                 
11 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 137. 
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de tal perda, mas não podemos discernir claramente o que se 
perdeu, e é licito supor que tampouco o doente pode ver 
conscientemente o que perdeu”12. Esse aspecto é importante, 
pois disso Freud deduz do que 1) há a perda de um objeto 
como no luto e que 2) o fato de esse objeto não ser 
consciente causa todo o conflito do complexo melancólico, 
ao contrário do trabalho consciente do luto que leva à 
superação da perda do objeto. Está pressuposto na causa 
inconsciente do melancólico o objeto perdido. 
Supostamente, o objeto perdido causa uma descontinuidade, 
um marco temporal na história pessoal do melancólico na 
qual ele desconhece. Não poderia, simplesmente, esse marco 
temporal ter retirado uma venda dos olhos do melancólico 
que o impedia de ver a realidade? Ou ainda, existiria tal 
acontecimento pessoal, ligado ao desejo frustrado do 
melancólico? Não poderia apenas ser esse acontecimento 
fruto da solicitação inescapável do objeto? Novamente, 
efetuamos uma inversão nas intenções freudianas, de uma 
questão subjetiva, pessoal, para uma objetiva. A tristeza da 
melancolia não viria, portanto, de sua insatisfação egoísta, 
narcísica, ela dar-se-ia sobre a insatisfação do próprio objeto 
consigo mesmo, do qual a solicitação de socorro parte. 
 A referência de Freud à frase de Hamlet, “trate cada 
homem conforme seu mérito, e quem escapará do açoite?”, 
diz respeito ao aspecto hipercrítico do melancólico. Freud se 
refere a isso como a autonomia da “instância crítica”13. A 
instância crítica, que seria um momento entre outros das 
“grandes instituições do Eu”14, torna-se autônoma, alterando 
o equilíbrio psicológico e seus campos de força. A crítica 
constante e sem freios não pode simplesmente ser atribuída 
a priori ao melancólico, mas, antes, à situação objetiva. A má 

                                                 
12 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 130. 

13 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 132. 

14 FREUD, Sigmund. “Luto e melancolia”. Obras completa vol. 12. Pág. 132. 



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

 

 

consciência não é tão somente a figura histórica, 
civilizacional ou ideológica de uma moral repressora. A 
censura moral que, segundo Freud, o melancólico faz a si e 
aos outros pode, evidentemente, ter seu lado puritano. A má 
consciência e a crítica que a acompanha é mais o regresso do 
reprimido. E aqui, reprimido entendido de forma mais ampla 
possível, não só a repressão de um prazer proscrito 
socialmente, mas o reprimido nas figuras marginais e 
esquecidas. Se se quiser fazer um inventário de comparações 
entre luto e melancolia, este seria o caso, o do reprimido na 
história e como o melancólico revive ou faz o movimento de 
seu regresso no presente. Walter Benjamin, quase uma 
década depois da primeira redação de “Luto e melancolia” 
de Freud, irá fazer essa relação em Origem do drama trágico 
alemão. Obra que modificou o pensamento de Theodor 
Adorno e que visivelmente inspirou Kierkegaard: a construção 
do estético.  

 
2. O jovem Lukács e Kierkegaard 

 
Lukács foi aquele que descobriu por trás do suposto 

homo religiosus o melancólico em Kierkegaard em seu ensaio 
“A forma se rompe ao se chocar com a vida” presente na 
obra A alma e as formas. Tal ensaio, como os demais presentes 
nessa obra, fixa-se no entrelaçamento entre vida e obra, uma 
vida tão parecida com a ficção. É nessa ficção que se fixa 
Lukács. Saber se o instante da decisão de Kierkegaard foi ou 
não “a forma que se rompe com a vida”. Se o “gesto”, que 
no ensaio é entendido como a separação de Kierkegaard com 
Regina Olsen, não foi no fundo um gesto inútil – “vão 
esforço”15. Mas entre as razões inumeradas por Lukács para 
o gesto kierkegaardiano uma diz respeito aos nossos 
propósitos: segundo Lukács, Kierkegaard terminou seu 
noivado pois amava mais sua melancolia do que Regina 

                                                 
15 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas. Pág. 76. 
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Olsen. A interpretação de Lukács está longe de reduzir a 
obra à biografia ou a biografia à obra. Por isso o ensaio de 
Lukács quer compreender até que ponto o “gesto” da 
separação não foi mais que uma ficção, se esse gesto não 
engessou a vida ao fazer desse ponto fonte de todos os 
demais atos da vida de Kierkegaard.  

Diz Lukács: “Sob a máscara do sedutor está o asceta 
que por ascese ficou voluntariamente fixo nesse gesto”16. O 
problema do ensaio de Lukács reside em ver o gesto da 
separação como uma decisão. Seria mais correto 
compreender como uma suspensão, um ato que deixa a 
multiplicidade da realidade aberta. Nesse ponto Kierkegaard 
estaria mais próximo do estádio estético das possibilidades 
que do ético e religioso. Manter as opões abertas sem nunca 
se decidir realmente, eis onde o estético e o melancólico se 
encontram. Segundo Lukács, Kierkegaard manteve a 
imagem de Regina Olsen numa distância infinita. Portanto, 
Regina Olsen tinha de se transformar num ideal para ser 
verdadeiramente amada17.  

Ainda segundo Lukács, o amor de Kierkegaard por 
Regina Olsen era, em verdade, um pretexto para um objetivo 
maior, o amor ao absoluto, o amor de Deus18. Esse amor 
enquanto figura de um Outro, essa lonjura incorruptível, 
seria tão comum ao estádio estético, quanto ao ético e 
religioso. E nada mais próximo do discurso melancólico que 
manter esse Outro tão distante quanto possível da situação 
existente. Nem Regina seria um pretexto para chegar até o 
amor de Deus, nem Deus seria a figura absoluta do amor.  

Numa passagem do ensaio, Lukács cita uma sentença 
de Kierkegaard: “Em minha grande melancolia amei de 

                                                 
16 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas.  Pág. 61. 

17 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas. Pág. 68. 

18 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas. Pág. 68. 
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todos os modos a vida, porque amei minha melancolia”19. O 
amor à melancolia não é uma ideia de um céu platônico. Por 
isso, não se tratava, como considera Lukács, escolher entre 
Regina Olsen ou sua melancolia ou ainda pensar essa 
renúncia à Regina Olsen como um pretexto para chegar ao 
amor de Deus. O amor do melancólico é o amor pelas coisas 
que estão aquém delas mesmas e de suas promessas. 
Portanto, não é em nome de um amor ideal que Kierkegaard 
renúncia ao amor terreno, mas é em nome desse amor 
terreno que Kierkegaard escolhe sua melancolia.  

O ensaio de Lukács termina nos dando uma 
importante direção para as condições do melancólico. 
Lukács pergunta: Kierkegaard morreu quando seu capital 
havia acabado, “aonde haveria levado o caminho que sua 
tumba interrompeu repentinamente? ”20. Tal questão será 
respondida por Adorno em sua obra Kierkegaard: a construção 
do estético. A melancolia, como estado privilegiado de acesso 
à verdade, exigiria, por seu turno, um privilégio econômico.  
 
3. Adorno e a construção do estético 

 
A melancolia de Kierkegaard, segundo Adorno, 

possui, para muito além das motivações filosóficas e 
existenciais do filósofo dinamarquês, uma razão material. A 
melancolia, portanto, dependeria de condições objetivas e 
não tendências subjetivas como considera Freud. Em Freud, 
um conflito inconsciente diante da perda de um objeto 
identificado ao Eu é o causador da melancolia. O fato é que 
o complexo melancólico analisado por Freud não possui a 
mínima intenção de compreender a economia do complexo 
melancólico sob a luz dos condicionantes sociais e históricos. 
Para Adorno, o melancólico é alguém que está apartado das 
relações de produção. O seu privilégio de não ter de 

                                                 
19 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas. Pág. 64. 

20 LUKÁCS, Georg. El alma y las formas. Pág. 75. 
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trabalhar para sobreviver acaba por voltar-se contra ele. Ao 
mesmo tempo, porém, lhe dá uma capacidade de imersão 
nas coisas sem igual:  

 
Não dependendo do capital alheio, nem obrigado a 
vender sua própria força de trabalho o rentista 
conserva o “olhar franco”. Seu conhecimento 
transcende a pura imediatidade de seu milieu, à qual 
o filisteu estaria amarrado; as necessidades de sua 
própria situação social não lhe ocultam a visão de 
totalidade e do “essencial”; daí o tom de vaidosa 
ironia sobre si mesmo com o qual ele se designa 
como mero indivíduo privatizante, enquanto que sua 
condição de privatier lhe garante contudo, uma 
totalidade que o idealismo alemão clássico 
reivindicou sem tanta cerimônia.21 
 

 Kierkegaard alcança, graças a sua posição social, uma 
independência frente aos poderes econômicos e as coações 
que lhes são exigidas, liberdade imprescindível para 
transcender a pura imediatidade que tanto o trabalhador 
quanto o grande capitalista estão submetidos.  
 Um dos pontos centrais do melancólico, que 
Benjamin caracteriza como um afundar na interioridade, na 
indiferença ao mundo terreno, é caracterizado por Adorno 
segundo a forma de “interioridade sem objeto”. Da 
interioridade sem objeto se desdobram tanto as limitações 
do melancólico quanto o acesso privilegiado à verdade. O 
melancólico Kierkegaard, ao não se defrontar diretamente 
com sua posição social, reproduz a causa de sua melancolia. 
Segundo Adorno, a interioridade sem objeto de Kierkegaard 
se encontra numa relação hostil em relação ao mundo 
exterior, à natureza. “O mundo exterior, que, contudo, deixa 
algumas prerrogativas à pessoa, é por isso condenado em 
geral como ‘mundo exterior’, porém não como mundo 

                                                 
21 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 115. 
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capitalista”22.  
 A interioridade sem objeto é interpretada por 
Adorno como “aprisionamento em si mesmo do espírito 
puro” 23 . O si mesmo burguês acaba por se tornar, a 
contragosto de Kierkegaard, o modelo de sua interioridade. 
A impotência que o mundo exterior lhe impõe é recebida 
como uma volta para o interior onde o melancólico pode 
realizar a liberdade que lhe é negada fora. Mas é exatamente 
nesse ensimesmamento que do melancólico, que cria uma 
redoma em torno de si, que surgem forças antagônicas. Uma 
força que reforça a alienação e outra força que se debate para 
se libertar dela. Ao contrário do trabalhador e do capitalista 
que não são menos alienados que o melancólico rentista, este, 
por sua vacuidade em meio à produção capitalista, pelo 
abismo que o separa da reprodução das condições da vida, 
pode oferecer uma imagem do burguês de modo inigualável. 
As imagens do exterior aparecem de modo enigmático como 
só alguém que assimilou a reificação dos homens e das coisas 
em seu estado puro. Assim, Kierkegaard em sua indiferença 
ao aspecto material pode interpretar o mundo das coisas para 
além de seu aspecto prático – “alheias à finalidade que 
representam, privadas de valor de uso próprio”24. “Para as 
coisas alienadas, o estranhamento transforma-se justamente 
em expressão, as coisas mudas falam como ‘símbolos’”25.  
 Segundo Adorno, seguramente apoiado na obra de 
Benjamin, Origem do drama trágico alemão, as coisas mudas 
falam diretamente aos melancólicos, elas encarnam a história 
e de certo modo a comandam. “Pois a aparência, à qual estão 
condenadas as coisas por sua hora histórica, é eterna. A 
criação abandonada por Deus apresenta-se com a 

                                                 
22 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 117. 

23 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 104. 

24 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 107. 

25 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 107. 
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ambiguidade da aparência, até que a realidade do juízo a 
dissolva”26. 

 Mas o melancólico sabe das limitações que os 
objetos comunicam. O melancólico não confunde a ilusão 
da aparência com a sua efetivação. As imagens surgem como 
cifras para o melancólico, não como realidades evidentes. 
Adorno cita a passagem do ensaio de Kierkegaard sobre 
Marie Beaumarchais, na qual uma carta ilegível cujo 
conteúdo depende a própria felicidade fornece o modelo da 
subjetividade melancólica. Tal carta seria lida inúmeras vezes 
e a cada leitura uma nova palavra apareceria de modo a 
fornecer uma nova interpretação. No desespero da leitura e 
de não encontrar o significado definitivo, lágrimas cairiam 
sobre a carta apagando cada vez mais as letras já ilegíveis. No 
final o que restaria seriam só as lágrimas27. O melancólico se 
depararia com a mesma realidade na aparência dos objetos. 
Eles são ilegíveis como as palavras nas cartas. Ele também 
acredita que da interpretação desses objetos depende sua 
felicidade. E sua tristeza melancólica vem de que o sentido 
desses objetos lhe são vedados.  

Nos escritos estéticos, a interioridade sem objeto de 
Kierkegaard transforma-se em melancolia. A indiferença ao 
exterior é compensada pela tentativa de salvar os objetos de 
seu esquecimento. Na recusa de Kierkegaard pelo mundo 
dos homens, em seu conflito polêmico com este, o 
complexo melancólico resplandece como a imagem do outro. 
Para Adorno, Kierkegaard não quer adiantar ou fixar no 
futuro a imagem desse Outro. Muito menos recuperar uma 
alegria esquecida. O melancólico Kierkegaard quer “repatriar 
o que a existência destruiu”28. É nesse momento, que luto e 
melancolia se unem e o ensimesmamento da interioridade 

                                                 
26 ADORNO, Theodor. Kierkegaard: a construção do estético. Pág. 107. 

27 KIERKEGAARD, Soren. Ou-ou: um fragmento de vida. Pág. 227. 

28 KIERKEGAARD, Soren. Ou-ou: um fragmento de vida. Pág. 274. 
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sem objeto vê na subjetividade melancólica a promessa de 
sua libertação. 
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HEIDEGGER E O CONFLITO COM 

O SIGNIFICADO DA METAFÍSICA 

Sabrina Ruggeri1 
 

 “Porque o caminho para o que está próximo é para nós, 
homens, sempre o mais longo e, por isso, o mais difícil”. 

Heidegger, Serenidade. 
 

A questão da metafísica e a sua complexa e ambígua 
problemática atravessa a obra heideggeriana em seu todo 
como uma constante; sua figura algumas vezes bem 
delimitada e impositiva, outras vezes incerta e suspensiva, 
atua como que o outro da questão do Ser – todo o esforço de 
Heidegger na procura por um pensamento que possa dizer 
o Ser esbarra sempre na necessidade de responder à 
interpelação da metafísica que, enquanto tradição da qual o 
seu próprio pensamento advém, é também aquela que abre 
a possibilidade de um projeto filosófico em que se procura 
denunciar o esquecimento do Ser. O pano de fundo da 
presente análise é o de uma investigação que procura dar 
conta do modo com que Heidegger manuseou ao longo das 
décadas o seu próprio conceito de metafísica – numa 
proposta de acompanhamento das variações de postura do 
filósofo em relação ao problema da metafísica; problema que 
aqui expomos como um conflito em relação à sua própria natureza 
e significado –, além do modo com que teria articulado a 
retomada da tradição como um caminho necessário à 
superação [Überwindung] da metafísica e, por fim, uma 
radicalização da problemática no sentido de questionar a 
própria possibilidade de tal tarefa.  

Neste horizonte, questionamos: pode a pergunta 
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pelo sentido do Ser, exposta pela primeira vez em Ser e Tempo 
e perseguida até o fim da obra heideggeriana, ser 
satisfatoriamente articulada, e mesmo verdadeiramente 
compreendida, aquém de uma referência ao legado da 
tradição metafísica que a confronte e reexamine? A nosso 
ver, a questão do Ser emerge a partir do pano de fundo da 
problemática da metafísica; é o esquecimento do Ser 
engendrado pela tradição que constrange o pensamento a 
desmontar estes mesmos bloqueios metafísicos à 
manifestação do Ser. Assim, compreender os diferentes 
momentos que a questão do Ser assume no interior da obra 
heideggeriana – como pergunta pelo sentido do Ser, como 
história da verdade do Ser e ainda como a sua manifestação 
pela via da linguagem e da essência humana como habitar 
[wohnen] –, passa necessariamente pela tarefa de esclarecer a 
relação de Heidegger com a tradição metafísica como aquela 
que está para ser superada, não ao modo do abandono e da 
negação que rejeita o próprio passado, mas como um 
aprofundamento que deve retomar a essência esquecida da 
metafísica para pôr o pensamento a caminho de um novo 
começo. Em traços gerais, a inflexão capaz de levar o 
pensamento a uma relação com o Ser é o mesmo movimento 
que o envia para fora da metafísica – duas faces de uma 
mesma tarefa. 

Tendo em vista as linhas gerais de nosso problema 
de pesquisa, a presente análise procura dar conta de um 
momento de transição imanente ao pensamento 
heideggeriano – tanto em relação à variação de conteúdo 
assumida pelo conceito heideggeriano de metafísica, bem 
como na abordagem da questão acerca da tarefa de uma 
superação da metafísica. De um modo geral, nossa tese é a 
de que essa transição corresponde à passagem de uma 
posição a que chamamos resoluta no contexto de Ser e Tempo 
(procurando acentuar o sentido de uma atitude enérgica e 
decidida em relação ao projeto de superação da metafísica), 
para outra atitude bem mais cautelosa e mesmo interrogativa, 
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em que a própria possibilidade de superação é posta em 
cheque no contexto da questão da técnica dos anos 50. Essa 
posição a que chamamos resoluta é deduzida a partir do 
contexto específico do § 6 de Ser e Tempo em que a tarefa de 
uma superação da metafísica não encontra qualquer 
resistência no sentido de ter a sua própria possibilidade 
questionada; antes, a resolução para o problema da 
metafísica é apresentada de um modo seguro e com garantias 
fundadas na proposição de um projeto cuja linha de força é 
objetivamente traçada na figura da destruição [Destruktion] da 
história da ontologia. Em suma, Heidegger não somente 
afirma a necessidade de se superar a metafísica, como se 
encontra capaz de dizer como isso é possível.  

Este método corresponde ao expediente de uma 
procura pela origem dos conceitos ontológicos 
fundamentais, na qual o que se deve “destruir” é justamente 
o conteúdo transmitido pela tradição, para que seja possível 
alcançar aquela “fonte” originária de onde teriam partido as 
interpretações de Ser determinantes para a história da 
ontologia. É nesse sentido que Heidegger irá afirmar o 
pertencimento da tarefa de destruição da história da ontologia 
ao projeto de elaboração da questão do Ser: a ideia de uma 
destruição da tradição só se faz possível se articulada no 
interior de um projeto maior de reconquista da experiência 
do Ser e de eliminação dos mecanismos que provocam o seu 
esquecimento: “Se se deve obter para a questão-do-ser ela 
mesma a transparência de sua própria história, então é 
preciso dar fluidez à tradição empedernida e remover os 
encobrimentos que dela resultam” 2 . Neste ponto, parece 
possível invertermos o sentido da relação e afirmar que a 
recolocação da questão do Ser ela mesma só se faz possível 
a partir deste retorno à tradição. A destruição da história da 

                                                 
2 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Fausto Castilho. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp; Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2012, 
p. 87, grifo nosso. 
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ontologia, como método de leitura e apropriação dos 
conceitos ontológicos fundamentais, poderia então ser 
iluminada como um passo necessário do projeto 
heideggeriano, onde procurar por uma saída da metafísica é 
ter de retornar aos seus fundamentos para daí extrair o 
sentido e o modo em que é possível realizar a sua superação.  

A partir dessa postura positiva, e poder-se-ia mesmo 
dizer propositiva em relação ao problema da metafísica, nossa 
leitura é a de que Heidegger desenvolve uma outra postura 
negativa em relação à tradição, a qual parte do conteúdo 
conferido ao conceito de metafísica no contexto do final dos 
anos 20: em traços gerais, metafísica é o procedimento 
reflexivo em que o pensamento abandona o ponto de vista 
exclusivo do ente para alcançar ele mesmo o Ser – metafísica 
é ir além do ente. Nesse sentido inicialmente positivo do 
conceito de metafísica, o próprio pensamento de Heidegger 
pode ser dito metafísico enquanto realiza essa tarefa de 
transcender o ente. Já a tradição, enquanto entidade 
responsável por uma história de sucessivos encobrimentos 
da verdade do Ser, seria reconhecida como metafísica 
imprópria: segundo Heidegger3, esta teria sistematicamente 
obstruído o acesso às “fontes” originárias dos principais 
conceitos que ela mesma transmite [übergibt], provocando 
assim o esquecimento dessa origem e mesmo o 
encobrimento do que através destes conceitos é transmitido 
(a verdade do Ser como condição de possibilidade das 
interpretações do ente).  

Deste modo, este movimento de inflexão ao qual 
pretendemos fazer jus (e que pode ser observado 
fundamentalmente nas oscilações de abordagem e tom 4  que 

                                                 
3 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução de Fausto Castilho. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp; Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2012, 
p. 85. 

4 LYRA, Edgar. “Superação da metafísica, realidade técnica e espanto”. 
In: Natureza Humana, vol. 5, n. 1, 2003, p. 99, grifo nosso. 



VOLUME 2 - RENATA GUADAGNIN; MARCO SCAPINI (Orgs.) | 321 

 

 

diversos escritos heideggerianos apresentam especialmente 
no período entre os anos 40 e 50), corresponde antes à real 
dificuldade do problema enfrentado por Heidegger ao 
questionar com radicalidade o próprio sentido em que ainda é 
possível falar de superação e de um novo começo para o 
pensamento. Neste passo, nem mesmo a viravolta [Kehre] do 
final dos anos 30 pode ser compreendida como a assunção 
de um caminho linear em que um projeto de traços nítidos 
seria, enfim, sistematicamente elaborado. O que se dá, antes, 
é uma dinâmica particular em que o pensamento 
heideggeriano assume um caráter cada vez mais aberto, 
numa postura essencialmente interrogativa e tateante: nos anos 
50, este mesmo projeto de superação da metafísica é ainda 
revestido de necessidade, mas assume contornos muito mais 
sinuosos, numa roupagem específica em que a metafísica é 
tornada sinônima da técnica enquanto figura de seu 
acabamento, e a intenção de ultrapassar a técnica é 
contestada ela mesma como uma atitude técnica, colocando 
assim de modo definitivo o problema quanto à impossibilidade 
de superar a metafísica.  

Resta, portanto, passarmos à análise dos traços 
fundamentais desse processo de transição imanente ao 
pensamento heideggeriano. Para este fim, iremos nos servir 
da indicação de Edgar Lyra 5 , e procurar exemplificar a 
relação conflituosa de Heidegger com o próprio sentido da 
metafísica e a tarefa de sua superação a partir de Que é 
metafísica? (1929-1949) 6 , em que é possível observar o 

                                                 
5 LYRA, Edgar. “Superação da metafísica, realidade técnica e espanto”. 
In: Natureza Humana, vol. 5, n. 1, 2003, p. 112. 

6 O texto Que é metafísica? (1929-1949) propicia essa análise comparativa 
porque possui três momentos diversos, dos quais nos deteremos em dois 
específicos: o texto da preleção, escrito em 1929 e ainda muito próximo da 
interrogação e dos objetivos de Ser e Tempo, e o texto de introdução que lhe 
é acrescentado vinte anos mais tarde, onde é possível identificar significativas 
transformações no entendimento de Heidegger quanto ao problema em 
questão e da postura necessária para o seu adequado tratamento. 
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deslocamento da problemática do entorno do eixo teórico 
de Ser e Tempo para a emergência da questão da técnica nos 
anos 50 em toda a sua profundidade e ambiguidade. Em 
termos gerais, podemos identificar dois sentidos 
consideravelmente diversos em ação nos dois textos: no 
contexto de 1929, a noção de metafísica recebe uma 
significação aparentemente unívoca e próxima ao próprio 
pensamento heideggeriano em seu método e objetivo, como 
vimos acima; já no texto de 1949, esse sentido positivo sai 
de cena para dar lugar a uma relação intrincada com o 
conteúdo do conceito de “metafísica”, a qual se poderia dizer 
mesmo ambígua. 

Na preleção de 1929, a definição heideggeriana para 
a metafísica corresponde à tarefa de trazer à frente o caráter 
transcendental do ser humano, aquela prévia abertura que já 
sempre o conduziu para além do ente (em seu caráter 
empírico), para o Ser que é condição de possibilidade de sua 
relação com os entes: “Metafísica é o perguntar além do ente 
para recuperá-lo, enquanto tal e em sua totalidade para a 
compreensão”7. Deste modo, essa dimensão “além do ente” 
é a própria metafísica: buscar ultrapassar o ente é buscar pelo 
fundamento da compreensão humana, enquanto o homem 
somente entra em relação com as coisas do mundo quando 
essa abertura prévia lhe é concedida: a abertura da pré-
compreensão que enquanto estrutura de totalidade dispõe 
cada ente numa rede de referências. Se a metafísica significa 
o ultrapassamento do ente, e se o ser-aí é ele mesmo o lugar 
da verdade do Ser, isto é, o âmbito em que de modo essencial 
e constante o ente vem à presença a partir da abertura prévia 
da compreensão (onde o ser-aí sempre o ultrapassou porque 
já se encontra em relação com o Ser), então a metafísica 
pertence à própria essência do ser-aí: “A metafísica é o 

                                                 
7  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 43. 
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acontecimento essencial no âmbito de ser-aí. Ela é o próprio 
ser-aí”8. Neste contexto, portanto, o movimento próprio da 
interrogação heideggeriana desvela o que é a metafísica e ao 
mesmo tempo pode ser dita ela mesma “metafísica”, já que 
seria o único pensamento a realizar de modo pleno a 
pergunta para “além do ente”, fazendo com que a tradição, 
do mesmo modo que em Ser e Tempo, seja compreendida 
como uma metafísica imprópria. Em suma, a metafísica 
recebe no texto da preleção de 1929 uma acepção 
essencialmente positiva, segundo aquele empreendimento 
investigativo que pretende conduzir o pensamento para a 
esfera transcendental de nossa existência, para o fato de que 
o homem é enquanto compreende o Ser – enquanto a 
verdade do Ser aí acontece. 

Contudo, no texto de 1949 acrescido como 
introdução a Que é metafísica?, o sentido da noção de 
“metafísica” sofre importantes contorções, operando quase 
que uma súbita inversão nos princípios mais fundamentais 
que guiam tanto o modo com que Heidegger compreende a 
tradição e o sentido de seu legado, bem como o modo com 
que se relaciona com a história da metafísica, apontando para 
um caminho em que uma confrontação cada vez mais profunda 
deve tomar a frente. Num primeiro momento deste excerto, 
a metafísica recebe a significação eminentemente negativa do 
procedimento filosófico em que o homem se volta 
exclusivamente para o ente enquanto tal, sem reconhecer a 
necessidade da pergunta pelo Ser em si mesmo. A metáfora 
de Heidegger para a elucidação deste impasse é aquela da 
“luz do Ser” que fornece à metafísica o ponto de vista do 
ente: a cada nova representação, o ente só aparece na 
transparência garantida pelo Ser e sua luz; e no entanto a luz 
ela mesma nunca é elevada à condição de objeto de análise. 

                                                 
8  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 44. 
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O fato essencial que Heidegger busca trazer à tona é o de 
que na representação do ente permanece velado para a 
metafísica isto mesmo que ela experimenta como a luz que 
lhe permite sua visão e que a preenche desde dentro9. Assim, 
ainda que o Ser seja reiteradamente esquecido pela metafísica, 
sendo ele a “luz” que permite a visão dos entes, o Ser ele 
mesmo não deixa de tomar espaço no interior desta como o 
seu fundamento não reconhecido – ao expressar suas 
representações, a metafísica já sempre fala do Ser cuja 
verdade a sustenta. 

A partir do diagnóstico de que a metafísica 
desconhece seu próprio fundamento, e de que a fonte para 
este desconhecimento é ela mesma “metafísica” (já que a 
estrutura de sua interrogação se atém exclusivamente ao ente 
enquanto ente, jamais perguntando pelo Ser), Heidegger 
desdobra matizes e ambiguidades inéditos no texto da 
preleção: enquanto tarefa que a metafísica ela mesma não 
pode realizar, o pensamento que pretende remeter-se ao 
fundamento da metafísica, isto é, o próprio pensamento 
heideggeriano, em parte abandona a metafísica porque 
bloqueia a sua atividade máxima de movimentar-se sobre e a 
partir de um completo esquecimento do Ser, e em parte se 
mantém ligado a ela porque é à sua essência que este 
pensamento insiste em retornar. A ambiguidade é assim 
atestada por Heidegger: “Um pensamento que pensa na 
verdade do ser não se contenta mais certamente com a 
metafísica; um tal pensamento também não pensa contra a 
metafísica” 10 . Deste modo, a investida heideggeriana em 

                                                 
9 “Enquanto metafísica ela está excluída pela sua própria essência da 
experiência do ser; pois ela representa o ente (ón) constantemente apenas 
naquilo que a partir dele se mostrou enquanto ente (he ón)”. 
HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 62. 

10  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
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direção à metafísica se reveste de dois sentidos fundamentais: 
primeiramente, ela é de cunho crítico, porque a busca pela 
experiência do fundamento da tradição metafísica deve 
desvelar a própria incapacidade desta em se relacionar com 
sua própria essência – assim, o primeiro uso da noção de 
“metafísica” na proposição heideggeriana citada acima faz 
referência ao procedimento já diagnosticado em que a 
investigação filosófica se atém unicamente ao ente e assim 
toma o Ser como evidente por si, um procedimento ele 
mesmo “metafísico”, que é também causa do esquecimento 
da metafísica quanto a si mesma; e em segundo lugar, a 
metafísica não é simplesmente um objeto de crítica cujo 
método e história cabem ao pensamento tão somente 
corrigir e suplantar, mas ela deve ser antes de tudo elevada à 
condição daquilo que é digno de questionamento, cuja 
estrutura fundamental vale a tentativa de uma retomada, 
porque guarda consigo aquele primeiro começo de que teria 
partido toda a história do pensamento ocidental.  

Porém, há ainda no texto heideggeriano um 
relevante condicional: o fundamento da metafísica, se 
experimentado a partir de si mesmo, e porque ainda 
essencialmente inaudito para a tradição, pode desvelar uma 
natureza completamente outra – isto significa que a 
metafísica em sua essência permanece desconhecida, algo em 
sua origem se mantém impensado. Experimentar o seu 
fundamento, segundo a letra heideggeriana, é ser capaz de 
enunciar a verdade do Ser, de “pensar o próprio Ser”. O 
elemento paradoxal, ao fim, é a descoberta de que a 
metafísica pode justamente não ser, em sua essência, 
metafísica. Talvez nossa empreitada na busca de uma 
resolução para o problema da metafísica encontre aqui seu 
momento mais controverso, pois a noção de metafísica 
assume a figura de um sentido o qual ainda nos resta 
descobrir: no interior do projeto heideggeriano, o problema 

                                                 
Abril Cultural, 1983, p. 56. 
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da metafísica e a própria questão de seu sentido se elevam à 
mesma condição de “ciência procurada” da próte philosophía 
aristotélica11. É por esse motivo que Heidegger irá afirmar 
ambiguamente que a metafísica está superada junto ao 
pensamento da verdade do Ser – utilizando-se aqui daquele 
primeiro sentido de “metafísica” de que vínhamos falando, 
a saber, o procedimento filosófico que se esquece do Ser, 
atendo-se de modo exclusivo ao ente enquanto ente – ao 
mesmo tempo em que essa superação não é dita nem mesmo 
possível, pois não se pode simplesmente rejeitar a metafísica 
enquanto a única possível experiência do Ser pertencer ao 
seu próprio fundamento. A metafísica não se pode 
abandonar, em suma, porque o Ser permanece retido em seu 
interior como a luz primordial que concede todo o ver. 

A transição para o Heidegger tardio, a partir de uma 
proposta de leitura concentrada na inflexão pertinente ao 
problema da metafísica, dá-se assim num caminho de 
pensamento em que a única possível superação deve se dar 
como uma postura de “aceitação” [Verwindung] que não acata 
simplesmente em prosseguir com a metafísica, mas que a 
aceita na mesma medida em que trava com esta uma relação 
distanciada e tornada autônoma, numa atitude capaz de 
trazer à presença e de se apropriar do impensado de sua 
história. Deste modo, o que é crucial para a compreensão 
deste movimento de transição é a emergência da questão 
acerca da relação entre homem e Ser, onde o problema da 
metafísica se converte na pergunta pelo destino do homem 
e a tarefa de sua superação significa o ultrapassamento do 
abandono do Ser vivenciado pelo homem moderno, tornado 
estrangeiro em seu próprio lar. A partir do caráter ambíguo 
da doação do Ser, que em cada abertura exibe sua natureza 
retrátil, a complexidade do problema da metafísica se 

                                                 
11  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 62. 
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aprofunda: para Heidegger, o abandono do Ser não se trata 
de simples engano ou negligência da metafísica12, do mesmo 
modo em que o esquecimento do Ser não é um erro do 
homem, mas parte antes de tudo do próprio Ser e da sua 
recusa em doar-se de modo transparente para o homem. A 
relação entre Ser e homem pertence ao próprio Ser13.  

Esta argumentação está fundada num renovado 
referencial teórico que emerge junto à temática da técnica e 
que atribui à constituição mais íntima do próprio Ser – num 
estatuto completamente independente de sua relação com o 
homem, superando assim o paradigma de Ser e Tempo, cujo 
acento demasiado na compreensão e em sua temporalidade 
finita teria bloqueado o acesso à experiência do Ser –, um 
caráter eminentemente epocal, segundo uma também 
renovada compreensão da história como Geschichte.  No 
horizonte dos anos 50, o único espaço de experiência 
possível é aquele aberto pelo Ser em seu enviar [schicken] que 
primeiramente conduz o homem para o caminho do 
desabrigar. A abertura primordial de mundo em que o 
homem é a cada vez acolhido consiste no envio [Schickung] 
de um modo específico de desabrigar o ente, o qual é sempre 
recebido pelo homem na figura de um destino [Geschick].   

Este é um movimento teórico verdadeiramente 
central para uma acurada compreensão do problema da 
metafísica no Heidegger tardio e da crescente complexidade 
assumida pela sua tarefa. Aqui, a metafísica não se pode 
verdadeiramente ultrapassar, pois a metafísica, em sua 
natureza mais fundamental, pertence ela mesma ao Ser. Na 
ocasião da Schickung, isto é, no evento originário em que o 

                                                 
12  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 57. 

13  HEIDEGGER, M. “Que é metafísica?”. In: HEIDEGGER, M. 
Conferências e escritos filosóficos. Tradução de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 58. 
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Ser dá-se [es gibt] em nome do desencobrimento dos entes, o 
Ser em sua própria doação deixa ser o ente, e neste deixar ele 
já sempre se retraiu e subtraiu a si mesmo: “Corresponder à 
Gabe do Ser (sempre nos dois sentidos do genitivo; nenhum 
deles se deixa  pensar como único) não pode significar, 
portanto, um ‘agarrar’ o próprio ser que dá: o que é 
percebido é apenas e sempre a Gabe, o dom, e nunca o doar 
e o dar enquanto tal”14. Deste modo, o esquecimento do Ser 
não pode ser meramente posto na conta dos grandes débitos 
humanos – como mais uma culpa acumulada junto à vontade 
humana de assegurar sua posição de centralidade no mundo 
–; o esquecimento do Ser remete assim ao seu próprio traço 
essencial de, enquanto Schickung, ser atravessado ponta a ponta 
por um caráter eminentemente retrátil, responsável pela 
recusa constante do Ser de se doar ao homem numa 
revelação súbita e completa: “A metafísica não se desfaz 
como se desfaz uma opinião. Não se pode deixá-la para trás 
como se faz com uma doutrina em que não mais se acredita 
ou defende”15. Compreende-se, assim, que o problema da 
metafísica requer uma resolução muito mais tortuosa e 
mesmo errante do que à primeira vista se poderia imaginar.  

Por fim, se a metafísica não pode ser ultrapassada 
enquanto corresponder a uma recusa do próprio Ser em sua 
estrutura de doação, todo o sentido da tarefa de uma reflexão 
acerca da possibilidade de um novo começo para o 
pensamento se desloca para o campo de experiência próprio 
ao homem em sua relação originária com o Ser: toda a 
questão passa a ser a da postura assumida enquanto 

                                                 
14 VATTIMO, G. As aventuras da diferença: o que significa pensar depois de 
Heidegger e Nietzsche. Tradução de José Eduardo Rodil. Lisboa: Edições 
70, 1988, p. 123.  

15 HEIDEGGER, M. A superação da metafísica. In: HEIDEGGER, M. 
Ensaios e conferências. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan 
Fogel e Márcia Sá Cavalcante Schuback. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2010, 
p. 61. 
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correspondência [entsprechen] àquilo que é a cada vez recebido 
como destino. Neste sentido, a única e verdadeira autonomia 
humana deve se desenhar a partir desta estrutura de um cogito 
ferido no qual, após o reconhecimento da necessidade de 
uma aceitação da Schickung, permanece em aberto para o 
homem a possibilidade de escolher participar daquilo que é 
enviado pelo Ser – portanto, para além de uma mera 
recepção passiva –, e então assumir a postura mais adequada 
à sua própria essência de ente que acolhe o real como um 
destino, e que nesse acolhimento tanto ouve como corresponde 
ao apelo do Ser no alcance próprio de sua alçada16. É então 
preciso reconhecer o destino como um destino para que se 
possa cumpri-lo de modo autêntico, sem sucumbir numa 
entrega desolada e capitulante, e nem mesmo negá-lo numa 
vã tentativa de sublimar a sua verdade que já sempre nos 
dominou. A postura apropriada diante desse destino 
recebido como uma dádiva, por fim, seria a de escolher 
participar desse desocultamento, doar-se em abertura ao que 
na verdade (do Ser) também se doa, e àquilo que aí permanece 
oculto, quando o homem conduz a si mesmo para o 
exercício de uma existência livre que reconhece o mistério 
de que é feita. 

 Neste passo, a lição de Vattimo é clara e certeira 
quando descreve o perigo de um modo de se relacionar com 
a Schickung no qual se dá uma petrificação do conteúdo 
originário que é remetido nesse envio: a metafísica teria 
petrificado o modo de desabrigar da presença [Anwesen] na 
figura tornada absoluta e definitiva da disponibilidade do 
ente enquanto dominação técnica da realidade 17 . O que 

                                                 
16 “O destino do desabrigar sempre domina os homens. Nunca é, porém, 
a fatalidade de uma coerção. Pois o homem se torna justamente apenas 
livre na medida em que pertence ao âmbito do destino e, assim, torna-
se um ouvinte [Hörender], mas não um servo [Höriger]”. HEIDEGGER, 
M. “A questão da técnica”. Tradução de Marco Aurélio Werle. In: 
Scientiae Studia. São Paulo, v. 5, n. 3, 2007, p. 388. 

17 VATTIMO, G. As aventuras da diferença: o que significa pensar depois de 



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

 

 

permanece em questão é que neste procedimento atua um 
modo de encobrir o caráter de Schickung da presença, isto é, 
o fato de que o homem se depara antes com uma 
possibilidade histórica de desencobrir o ente (que é ela 
mesma enviada pelo Ser enquanto evento epocal), e não com 
o Ser ele mesmo. Petrificar quer dizer aqui transformar um 
modo de o Ser se doar em sua dádiva ou então um modo de 
o mundo se manifestar, no único modo possível de o ente 
vir à presença, como a compreensão definitiva e cristalizada do Ser, 
formulada por sua vez numa enunciação tornada ela mesma absoluta.  
Essa abertura de Ser na qual pela primeira vez o ente vem à 
frente perde assim junto ao homem a validade e o sentido de 
um evento dotado do caráter de aletheia, de ser em si mesmo 
um modo de a verdade acontecer (enquanto realiza a 
Unverborgenheit, o desencobrimento do ente).   

O procedimento metafísico a que fizemos alusão 
como um modo didático de analisar e sistematizar a saga 
heideggeriana na procura pelo dizer da metafísica em sua 
relação essencial com o Ser diz respeito justamente a esta 
operação de efeito “eternizante”: a metafísica corresponde 
em última instância a um profundo impulso humano que 
encontra expressão o mais das vezes na vontade de assegurar 
aquilo que se pensa possuir e de fazer permanecer o que em 
sua existência fora alguma vez aberto ao espaço livre do 
desencobrir. Essa vontade de fazer perdurar se transmuta no 
fechamento de um questionar que se volta completamente 
ao ente, e que nesta postura já sempre se recusou a 
reconhecer a verdade do Ser como a condição de 
possibilidade de toda abertura do ente. O sentido da 
metafísica como tradição e a possibilidade da tarefa de uma 
superação para a metafísica são questões que se apresentam 
ao pensamento e que podem, ao fim, encontrar o caminho 
de sua resolução diante da ideia de um acolhimento do Ser 

                                                 
Heidegger e Nietzsche. Tradução de José Eduardo Rodil. Lisboa: Edições 
70, 1988, p. 124. 
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enquanto Schickung, numa postura diante do mudo em que o 
homem possa finalmente assumir o caráter essencialmente 
finito de todos os seus empreendimentos e assim manter o 
pensamento verdadeiramente aberto à vastidão que lhe é 
doada pelo Ser. 
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NOS RASTROS DA HERANÇA 

FILOSÓFICO-FENOMENOLÓGICA 

EM HANNAH ARENDT: UMA 

CRÍTICA AO CONCEITO 

METAFÍSICO DE APARÊNCIA 

Eduardo Morello1 
 

 
O texto tem por objetivo uma primeira aproximação 

interpretativa acerta de possíveis rastros de uma herança 
filosófico-fenomenológica em Hannah Arendt, a fim de 
melhor compreender a própria crítica arendtiana ao conceito 
metafísico de Aparência. Para tanto, interroga-se: em que 
medida essa possível herança fenomenológica presente no 
pensamento arendtiano, assim considerado, pode contribuir 
na interpretação da crítica ao conceito metafísico de 
Aparência?   

A hipótese é de que Arendt seria, em certo sentido, 
uma herdeira da fenomenologia, mas de uma “herança sem 
testamento”, pois, o houve a perda do “fio” da tradição. Isso  
significa que não se pode mais contar com um “guia” (um 
“fio”, portanto), que conduzira por muito tempo aos vastos 
domínios do passado, o qual, por sua vez, abre-se como uma 
novidade. Desse modo, agora é possível ler (e interpretar) os 
autores como se ninguém os tivesse lido antes. 
Consequentemente, a “desmontagem” da tradição 
filosófico-metafísica, tornada possível com a perda do “fio” 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia, Programa de Pós-graduação em Filosofia - 
UFSM, Bolsista Capes. Contato: prof.morelloedu@gmail.com.  
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da tradição, adquire no pensamento arendtiano um caráter 
fenomenológico, principalmente, quando ela opera uma 
crítica as “falácias metafísicas”, sendo uma delas, a “teoria 
dos dois mundos”, responsável em trans(des)figurar o 
conceito de Aparência.  

Diante disso, procura-se, primeiramente, seguir 
alguns rastros da herança filosófico-fenomenológica no 
pensamento arendtiano, principalmente, por meio da noção 
de desmontagem, a qual teve início com a ruptura do fio da 
tradição. Em segundo lugar, busca-se reconstruir a 
desmontagem fenomenológica operada por Arendt 
enquanto crítica a “falácia metafísica” da “teoria dos dois 
mundos”, a qual teria encoberto com seus argumentos o 
conceito de Aparência.    

 
I 

 
Seguir os rastros de uma possível herança filosófico-

fenomenológica no pensamento arendtiana conduz não só a 
possibilidade de melhor compreender os conceitos 
fundamentais nele articulados, mas também nos coloca 
diante de uma série de dificuldades e de perigos. Um desses 
perigos consiste na leitura predominante, em certo sentido, 
da “História da Filosofia”, a saber: “aprisionar” um autor 
numa ou outra “corrente filosófica”, ou a determinados 
filósofos que o precederam. Contra essa leitura, Arendt é 
enfática em relação a sua vinculação a tradição filosófica: 
“não pertenço ao círculo de filósofos. Minha profissão, se é 
que se pode chamar assim, é a teoria política. Não me sinto 
uma filósofa, nem creio ter sido aceita no círculo de 
filósofos”. 2  Então, ao não se considerar uma filósofa, 
tampouco pertencente ao “círculo dos filósofos”, 

                                                 
2 ARENDT, Hannah. Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios). 
São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2008, p. 31. 
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especialmente, aqueles que Kant chamava de “pensadores 
profissionais” (Denker von Gewerbe), 3  se pode inferir, a 
primeira vista, que ela também não pertence a tradição 
filosófico-fenomenológica e, portanto, não seria herdeira 
desta.  

Todavia, em certa ocasião, Arendt teria afirmado, 
segundo sua biografa Young-Bruehl, “[ser] uma espécie de 
fenomenóloga, mas não à maneira de Hegel – ou de 
Husserl”. 4  Sob essa afirmação, se poderia considerar sua 
proximidade e, ao mesmo tempo, distanciamento da herança 
fenomenológica. Ou, talvez, de modo geral, se possa afirmar 
o caráter paradoxal do pensamento arendtiano à medida que 
se aproxima e se distancia em relação “a” tradição 5 . O 
distanciamento decorre com a ruptura do “fio” da tradição, 
a qual tanto conduzira seguramente aos vastos domínios do 
passado, quanto selecionara e guardara o que deveria ser 
preservado e transmitido as sucessivas gerações. Com essa 
ruptura, apesar do passado estar sob o risco de ser esquecido, 
ele se abre como uma novidade, uma vez que sem o “fio” é 
possível encontrar aqueles tesouros encobertos e esquecidos 
em seus domínios. Nesse sentido, ela toma de empréstimo 
um aforismo do poeta e escritor francês René Char, “nossa 
herança foi deixada sem nenhum testamento”, 6  e na 
sequência, ela resolve a metáfora, afirmando: “sem 

                                                 
3 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 17.  

4 YOUNG-BRUEHL, Elisabeth. Hannah Arendt: por amor ao mundo. Trad. 
Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997, p. 531.  

5  Seguindo a interpretação de Duarte, “Arendt reconhecia a 
multiplicidade de universos contidos no que se chamava de “a” tradição, 
de modo que o seu emprego no singular deve ser compreendido como 
referindo-se a certas concepções ou arranjos teóricos fundamentais, que 
perpassam as mais diversas e conflitantes formulações filosóficas sobre 
a política”. DUARTE, André. O pensamento à sombra da ruptura: política e 
filosofia em Hannah Arendt. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 123.    

6 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 
2011, p. 28. 
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testamento, ou, […] sem tradição – que selecione e nomeie, 
que transmita e preserve, que indique onde se encontram os 
tesouros e qual o seu valor”,7 passa a não mais existir um 
continuidade do passado, pois o mesmo não pode ser 
transmitido como algo coerente e consistente, mas 
apresenta-se em fragmentos. Nesse sentido, “o que se 
perdeu foi a continuidade do passado, tal como ela parecia 
passar de geração em geração, desenvolvendo-se no 
processo de sua própria consistência […] Aquilo com que se 
fica é ainda o passado, mas um passado fragmentado, que 
perdeu sua certeza de julgamento”.8  

Essa fragmentação do passado, por sua vez, ocorre 
por meio de uma espécie de desmontagem, a qual se tornou 
possível com a ruptura do “fio” da tradição. Nesse contexto, 
Arendt parece colocar-se como herdeira de uma herança 
filosófico-fenomenológica, quando afirma em A vida do 
espírito: 

 
[…] atenção para o que, na minha opinião, é a 
pressuposição básica desta investigação […] juntei-
me claramente às fileiras daqueles que, já há algum 
tempo, vêm tentando desmontar a metafísica e a 
filosofia, com todas as suas categorias, do modo 
como as conhecemos, desde o seu começo, na 
Grécia, até hoje. Tal desmontagem só é possível se 
aceitarmos que o fio da tradição está rompido e que 
não podemos reatá-lo.9  

 
Dessa forma, Arendt admite juntar-se a fileira 

daqueles que vem tentando “desmontar” as categorias da 
tradição filosófico-metafísica; e, é, justamente, essa 
desmontagem que ela parece praticar em relação à “falácia 

                                                 
7 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 31.  

8 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 234-235, grifo da autora.  

9 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 234, grifo nosso.  
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metafísica” da “teoria dos dois mundos”, a qual teria 
trans(des)figurado o conceito de Aparência. Nesse viés, a 
noção de “desmontagem” não pode ser tomada como 
furtuita, senão como indicativo da herança filosófico-
fenomenológica presente no pensamento arendtiano. A esse 
propósito, Stein parece oferece uma importante pista ao 
referir-se como Heidegger teria lido a “História da Filosofia” 
ou a “História da metafísica” ocidental, a que ele chama de 
“desleitura”10.  

 
A proposta inicial de sua destruição da metafísica 
primeiro foi recebida apenas como uma modalidade 
de Abbau (desmontagem) que vem da 
fenomenologia husserliana, quando na realidade o 
filósofo [Heidegger] abriu, com essa proposta de 
revisão dos grandes filósofos, uma frente de debate, 
procurando descobrir em suas palavras o não dito 
entre as linhas do dito e o não falado, entre os 
enunciados do falado. Que era essa proposta a não 
ser um convite para uma desleitura e uma 
desescritura de textos clássicos?11  

 
Sob esse ângulo, parece mais evidente a influência de 

uma herança filosófico-fenomenológica no modo de pensar 
arendtiano. Em relação a Heidegger, Arendt “[…] deve um 
método: um desmantelamento fenomenológico peculiar que 
combina uma genealogia histórica de noções dadas por 
conhecidas e uma descrição de sua relevância genuína para 

                                                 
10 A noção de “desleitura”, tomado por Stein de Harold Bloom, “não é 
apenas um ato de escolha e decisão, mas faz parte de uma criatividade 
que tem pela frente o texto que pretende interpretar ou superar por meio 
de outro texto, à procura de uma relação original que ele pretende 
estabelecer com vantagem, na sua condição de ser tardio, posterior, e, 
desse modo, tendo a iniciativa para ou um direcionamento ou uma 
segunda visão ou uma reestimativa e reavaliação”. STEIN, Ernildo. Às 
voltas com a metafísica e a fenomenologia. Ijuí: Ed. Unijuí, 2014, p. 16.  

11 STEIN, Ernildo. Às voltas com a metafísica e a fenomenologia, p. 17.  
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experiências específicas”. 12  Em semelhante perspectiva é 
considerado o “método filosófico arendtiano”, segundo 
Young-Bruehl, 
 

Ela [Arendt] chamou seu método filosófico de 
“análise conceitual”; sua tarefa era descobrir “de 
onde vêm os conceitos”. Com a ajuda da filologia ou 
da análise linguística, retraçava o caminho dos 
conceitos políticos até as experiências históricas 
concretas e geralmente políticas que davam origem a 
tais conceitos. Era então capaz de avaliar a que ponto 
um conceito se afastara de suas origens e mapear a 
miscelânea de conceitos através do tempo, 
marcando pontos de confusão linguística e 
conceitual. Ou, dizendo de outra maneira: ela 
praticava uma espécie de fenomenologia.13 

 
Todavia, a “prática fenomenológica” ou o recurso à 

desmontagem, não consiste, segundo Magalhães, “[…] de 
demolir, de quebrar, mas de mostrar, de manifestar, ou seja, de 
uma desconstrução “fenomenológica” […] de retirar o 
fenômeno do invólucro de teses herdadas que amalgamam o 
que temos de distinguir”.14 A própria Arendt, nesse sentido, 
adverte ao afirmar que: “se alguns de meus ouvintes ou 
leitores se dispuserem a tentar a sorte com a técnica da 
desmontagem, que sejam cuidadosos para não destruir o 
“rico e estranho”, o “coral” e as “pérolas” que 
provavelmente só poderão ser salvos como fragmentos”.15 

                                                 
12 TAMINIAUX, Jacques. Arendt y Heidegger. Areté revista de filosofía. 
Vol X, nº 1, 1998, p. 141, tradução nossa.   

13 YOUNG-BRUEHL, Elisabeth. Hannah Arendt: por amor ao mundo, p. 
286, grifo nosso.  

14 MAGALHÃES, Theresa Calvet de. A desconstrução fenomenológica 
da atividade de querer: Taminiaux leitor de Arendt, 2015, p. 4, grifo 
nosso.  

15 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 235.  
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Nesse aspecto, ela considera que com a ruptura do “fio” da 
tradição não há mais um passado coeso e contínuo, o que 
não significa o fim do passado, senão o passado em 
fragmentos sobre os quais tem de haver o cuidado para não 
destruí-los também. Dessa forma, a desmontagem não é no 
sentido de destruição, e, portanto, negação do passado, mas, 
justamente, assume o sentido positivo de mostrar ou revelar 
a base fenomênica da qual emerge o pensamento, 16  e, 
portanto, os conceitos que se cristalizaram no vasto domínio 
do passado. A esse respeito, existe certa proximidade a 
“fenomenologia” de Heidegger, quando esse afirma:  

 
O elenco de conceitos filosóficos fundamentais 
oriundos da tradição filosófica ainda é hoje tão 
influente que é difícil superestimar esse efeito da 
tradição. É por isso que toda discussão filosófica, 
mesmo a mais radical, que procura se iniciar de 
maneira nova, é perpassada inteiramente por 
conceitos tradicionais, e, com isso, por horizontes e 
perspectivas tradicionais […] Desse modo, pertence 
necessariamente à interpretação do ser e de suas 
estruturas, isto é, à construção redutiva do ser, uma 
destruição, ou seja, uma desconstrução crítica dos 
conceitos tradicionais que precisam ser de início 
necessariamente empregados, com vistas às fontes 
das quais eles são hauridos. É só por meio da 
destruição que ontologia pode se assegurar 
plenamente de maneira fenomenológica da 
autenticidade de seus conceitos. […] A construção 
da filosofia é necessariamente destruição, isto é, uma 
desconstrução daquilo que foi legado realizada em 
meio a um retrocesso historicológico à tradição. E 
essa desconstrução, por sua vez, não significa 
negação alguma da tradição ou condenação da 

                                                 
16  “[…] meu pressuposto é que o próprio pensamento emerge de 
incidentes da experiência viva e a eles deve permanecer ligado”. 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 41. 
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tradição à nulidade. Ao contrário, ela se mostra antes 
precisamente como a sua apropriação positiva.17  

 
Para Arendt, a própria desmontagem torna-se 

possível, como salientado acima, com a ruptura do “fio” da 
tradição, o que significa que não mais se dispõe de um “guia” 
que outrora conduziu seguramente aos vastos domínios do 
passado, selecionando e guardando aquilo que de mais 
valioso deveria ser conservado e transmitido as sucessivas 
gerações.  

 
Assim, a perda inegável da tradição no mundo 
moderno não acarreta absolutamente uma perda do 
passado, pois tradição e passado não são as mesmas 
coisas […] Com a perda da tradição, perdemos o fio 
que nos guiou com segurança aos vastos domínios 
do passado; esse fio, porém, foi também a cadeia que 
aguilhou cada sucessiva geração a um aspecto 
predeterminado do passado. Poderia ocorrer que 
somente agora o passado se abrisse nós com 
inesperada novidade e nos dissesse coisas que 
ninguém teve ainda ouvidos para ouvir. Mas não se 
pode negar que, sem uma tradição firmemente 
ancorada – e a perda dessa firmeza ocorreu muitos 
séculos atrás –, toda a dimensão do passado foi 
também posta em perigo.18 

 
Embora, haja a perda da tradição, isso não significa 

necessariamente o esquecimento do passado, apesar de este 

                                                 
17 HEIDEGGER, Martin. Os problemas fundamentais da fenomenologia. Trad. 
Marco Antônio Casanova. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 38-39, grifo 
do autor. Note-se No que diz respeito a relação entre Arendt e 
Heidegger, se a mesma superou ou não seu “mestre”, bem como os 
pontos de proximidade e distanciamento, não tenho a intenção de entrar 
nessa discussão no presente texto. Cf. TAMINIAUX, Jacques. Arendt y 
Heidegger. 

18 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 130.  
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ser muito mais plausível do que antes. Isso significa que, não 
se pode mais contar com a tradição, e, portanto, com um 
“testamento”, enquanto aquele “guia” ao passado, o que nos 
coloca diante de uma situação vantajosa à medida que o 
passado abre-se como uma novidade, mas também frente ao 
perigo de ser esquecido. Porém, existe ainda a “herança”, o 
passado, o qual, por sua vez, é possível descobri-lo somente 
por conta própria, sem qualquer “guia”. A esse respeito, 
Arendt afirma: “o fio da tradição está rompido, e temos de 
descobrir o passado por nós mesmos – isto é, ler seus autores 
como se ninguém os houvesse jamais lido antes”.19 Assim, é 
nesse sentido, que se torna plausível considerar que Hannah 
Arendt opera uma espécie de desmontagem 
(fenomenológica) das categorias tradicionais da metafisica, 
no caso, o conceito de Aparência, o que permite a ela uma 
reavaliação crítica desse conceito. Tal desmontagem, 
portanto, aponta para rastros de uma possível herança 
filosófico-fenomenológica no pensamento arendtiano, mas 
trata-se, sobretudo, de uma “herança sem testamento”, o que 
confirma seu modo próprio de pensar. Esse modo de pensar, 
com caracteres fenomenológicos, possibilita a ela não só 
realizar uma crítica contundente ao conceito metafísico de 
Aparência, mas de recuperar o sentido fenomênico da 
aparência até então desprezado pela tradição filosófico-
metafísica, através da falaciosa “teoria dos dois mundos”.   
 

II 
 

O conceito de aparência é fundamental no 
pensamento arendtiano, de modo a fazer-se presente em 
obras, como A condição humana e A vida do espírito 20 . Na 

                                                 
19 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, p. 267. 

20 Para o objetivo do texto, não se tem a pretensão de uma interpretação 
do conceito de Aparência em ambas as obras, a fim de mostrar possíveis 
diferenças conceituais e/ou congruências. Com efeito, esse conceito 
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primeira, ele aparece vinculado fortemente ao espaço 
público, como espaço do aparecer na presença de outros, em 
oposição ao espaço privado, como espaço de ocultamento. 
Conforme Arendt, “[…] tudo o que aparece em público 
pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação 
possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido 
pelo outros e por nós mesmos – constitui a realidade”.21 É, 
exatamente nessa perspectiva, que ela radicaliza a 
compreensão da aparência enquanto realidade na segunda 
obra, em contraposição ao modo de como o conceito de 
Aparência fora concebido pela tradição filosófico-metafísica.  
Isso porque, compreende a vita contemplativa (a vida do 
espírito) não mais como hierarquicamente superior a vita 
ativa, tampouco a separada do mundo, mas, sobretudo, na 
sua relação com este.22 

Nesse viés, as três atividades23 da vida do espírito, o 

                                                 
possui, sem dúvida, um caráter polissêmico, mostrando e ocultando seus 
sentidos conforme o contexto empregado pelo pensamento arendtiano.       

21 ARENDT, Hannah. A condição humana. 11.ed. Trad. Roberto Raposo. 
Rev. Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 61, 
grifo nosso.   

22 Contra a tradição da metafísica ocidental, Arendt opera uma dupla 
crítica: questiona a “hierarquia antropológica” de duas formas de vida, a 
vita contemplativa e a vita ativa; e questiona a “hierarquia ontológica” 
dos dois mundos, mundo inteligível e mundo sensível. Sobre isso Cf. 
CAMPILLO, Antonio. Espacio de aparición: el concepto de lo político 
en Hannah Arendt. Daimón. Revista de Filosofia, n.26, 2002 (mayo-agosto), 
Departamento de filosofia, Universidad de Murcia, p. 159-186.    

23 Se em A condição humana ela aborda as três atividades da vita ativa, 
trabalho, obra e ação, então em A vida do espírito ela trata das atividades 
da vita contemplativa. Ora, note-se que o uso do termo “atividade” denota 
a interpretação arendtiana de que a vita contemplativa não seria de modo 
absoluto quietude e passividade, como na tradição filosófico-metafísica, 
mas, sobretudo, “estar ativo”, de modo que escreve: “Eu estava todavia 
ciente de que era possível olhar para esse assunto [a vita contemplativa] de 
um ponto de vista completamente diferente; e para deixar registrada a 
minha dúvida, encerrei esse estudo da vida ativa com uma curiosa 
sentença que Cícero atribui a Catão. Este costumava dizer que “nunca 
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pensar, o querer e o julgar,24 são abordadas nessa relação 
com o mundo das aparências, de maneira que enquanto o 
pensar encontra-se mais afastado, o querer e o julgar 
encontram-se mais próximos dele. Tal relação é colocada em 
curso já no primeiro volume, dedicado ao O Pensar, quando 
ela o abre com o capítulo sobre “Aparência”, contendo uma 
epígrafe do seu poeta favorito e amigo Auden, a saber: “Deus 
sempre nos julga pelas aparências? Suspeito que sim”. 25  É esse 
caráter de suspeita que a conduz na investigação acerca do 
conceito de Aparência e na primazia desta, enquanto ponto 
de partida para o exame das atividades da vida do espírito.  

Para tanto, ela parte da herança fenomenológica, na 
medida em que “volta as coisas mesmas”,26 ao considerar 
que os seres humanos nascem em um mundo repleto de 
coisas, as quais têm em comum o fato de que aparecem, isto é, 
são próprias para serem vistas, ouvidas, tocadas, provadas e 
cheiradas.27 Por outro lado, elas não poderiam aparecer caso 
não houvessem seres vivos capazes de percebê-las, ou seja, 
seres dotados de órgãos sensoriais apropriados, que 

                                                 
um homem está mais ativo do que quando nada faz, nunca está menos 
só do que quando a sós consigo mesmo””. ARENDT, Hannah. A vida 
do espírito, p. 22.    

24 A parte destinada ao “Julgar”, Arendt não conseguira concluir, pois 
viria a falecer. Conforme Mary McCarthy, a amiga e responsável pela 
publicação póstuma de A vida do espírito, escreve no “Posfácio”: “depois 
da morte de Hannah Arendt, encontrou-se em sua máquina de escrever 
uma folha em branco, a não ser pelo título, “O Julgar”, e duas epígrafes”. 

MCCARTHY apud ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 532-533. 

25 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 34, grifo da autora.  

26 A noção fenomenológica “voltar as coisas mesma”, tornou-se uma 
espécie de jargão na fenomenologia, de modo que o seu demasiado uso 
tenha desgastado seu sentido. Ora, empregamos tal noção no sentido de 
um voltar as aparências como a realidade, enquanto também uma crítica 
a tradição metafísica, que sustentava uma realidade mais elevada e, 
portanto, “verdadeira” por de trás das aparências.  

27 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 35.  
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funcionam como receptores das aparências. Em outras 
palavras, “nada poderia aparecer – a palavra “aparência” não 
faria sentido – se não existissem receptores das aparências”.28 
Esses seres vivos, homens e animais, não só são receptores 
daquilo que lhes aparece, mas eles próprios são aparências. 
Como afirma Arendt, 

  
[…] os seres sensíveis – homens e animais, para os 
quais as coisas aparecem e que, como receptores, 
garantem sua realidade – são eles mesmos também 
aparências, próprias para e capazes tanto de ver 
como de ser vistas, de ouvir e de ser ouvidas, de 
tocar e de ser tocadas, eles nunca são apenas sujeitos 
e nunca deve ser compreendidos como tal; não são 
menos “objetivos” do que uma pedra ou uma ponte. 
A mundanidade das coisas vivas significa que não há 
sujeito que não seja também objeto e que não 
apareça como tal para alguém que garanta a sua 
realidade “objetiva”.29   

  
Dessa forma, não se trata de uma “consciência” que 

garante a realidade do sujeito, mas de outros que possam 
assegurar e testemunhá-la, ou seja, a “objetividade” do 
sujeito depende de outros que o percebem e, ao mesmo 
tempo, eles próprios são percebidos. Então, tudo o que 
existe e vive, pelo fato comum de que aparece, depende em 
seu ser de espectadores. A esse respeito, Arendt apresenta o 
que pode ser tomada como sua tese geral, qual seja:   

 
Neste mundo em que chegamos e aparecemos 
vindos de lugar nenhum, e do qual desaparecemos 
em lugar nenhum, Ser e Aparecer coincidem. A matéria 
morta, natural e artificial, mutável e imutável, 
depende em seu ser, isto é, em sua qualidade de 

                                                 
28 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 35. 

29 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 35-36.  
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aparecer, da presença de criaturas vivas. Nada e 
ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não 
pressuponha um espectador. Em outras palavras, 
nada do que é, à medida que aparece, existe no 
singular; tudo que é, é próprio para ser percebido por 
alguém. Não o Homem, mas os homens é que 
habitam este planeta. A pluralidade é a lei da Terra.30 

 
Disso depreendem-se, ao menos, três teses 

fundamentais: a primeira refere-se ao fato de que “Ser e 
Aparecer coincidem”; a segunda diz respeito que para que 
algo exista no mundo seja necessário espectadores; e, em 
terceiro, a “pluralidade é a lei da Terra” 31. Em relação a 
primeira tese, Arendt coloca em curso a sua crítica a tradição 
filosófico-metafísica, a qual teria postulado a “falácia 
metafísica” da “teoria dos dois mundos”. 32  Desta falácia 
surgiram as várias formas de dualismo33, tais como entre Ser 
e Aparência, vita ativa e vita contemplativa, verdade e opinião, 

                                                 
30 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 35, grifo da autora.  

31 Na sequência dedicar-se-á mais a primeira tese, embora as outras 
apareçam de modo implícito e/ou tangencialmente relacionadas a ela.  

32 Uma das considerações sobre significado de “falácias metafisicas”, 
Arendt argumenta: “o único registro que temos sobre o que o 
pensamento como atividade significou para aqueles que o escolheram 
como modo de vida é o que hoje chamaríamos de “falácias metafísicas” 
[…] as falácias metafísicas contêm as únicas pistas que temos para 
descobrir o que significa o pensamento para aqueles que nele se engajam 
– algo extremamente importante neste momento e sobre o que, 
estranhamente, existem poucos depoimentos diretos”. ARENDT, 
Hannah. A vida do espírito, p. 27.    

33  Conforme Jardim, “as teses dualistas são uma interpretação do 
processo de retirada do pensamento do mundo das aparências. Elas 
descrevem essa retirada como o deslocamento do espírito de uma 
primeira posição, situada no mundo aparente, para outra, onde se 
encontra a morada invisível das ideias ou subjetividade, no caso da 
filosofia moderna”. JARDIM, Eduardo. Hannah Arendt: pensadora da crise 
e de um novo início. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 120. 
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corpo e alma, de maneira a realizar uma hierarquização entre 
aquilo que não aparece (o “invisível”) e aquilo que aparece 
(o “visível”). Essa tradição supervalorizou aquilo que é 
“invisível” os sentidos, mas “visível” ao espírito, ou seja, 
aquilo que está ausente aos sentidos, porém presente ao 
espírito, de modo que para  

 
[Parmênides] o Ser nunca está presente, não se 
apresenta a si mesmo aos sentidos. O que não está 
presente na percepção das coisas é o é [it-is]; e o é, 
ausente aos sentidos, está presente contudo para o 
espírito. Ou Anaxágoras: Opsis tón adéloón ta 
phainomena, “as aparências são uma entrevisão do 
invisível”. De outra maneira: olhando para as 
aparências (dadas para a intuição, em Kant), 
tornamo-nos conscientes de, entrevermos algo que 
não aparece. Esse algo é o Ser enquanto tal. Eis 
como a metafísica, a disciplina que trata do que jaz 
para além da realidade física, mas é dado todavia ao 
espírito como o não-aparente nas aparências, torna-
se a ontologia, a ciência do Ser.34  

 
É nesse sentido preciso que a tradição filosófico-

metafísica, por meio da “teoria dos dois mundos”, sustentou 
uma hierarquia ontológica entre, de um lado, o mundo não-
aparente ou suprassensível, onde radica o Verdadeiro, o uno, 
o imutável, o eterno, e, por outro, o mundo das aparências 
ou sensível, em que radica a mera Aparência, a pluralidade, 
o mutável, o transitório. Assim sendo, era tarefa do filósofo 
descobrir o que realmente é, o que implicava deixar de estar 
entre homens no mundo das aparências e caminhar rumo a 
outra região, onde o “olho do espírito” ou “o olho que não 
vê” (Parmênides) encontra-se em condições de contemplar 
o Verdadeiro por de trás das meras aparências. Assim, “o 

                                                 
34 ARENDT, Hannah. Lições sobre filosofia política de Kant. Trad. André 
Duarte Macedo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993, p. 102.  
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filósofo, à medida que é um filósofo e não (o que 
naturalmente ele também é) “um homem como você e eu”, 
retira-se do mundo das aparências”. 35  Todavia, segundo 
Arendt, 

 
[…] quando o filósofo se retira do mundo dado aos 
nossos sentidos e faz meia volta (a periogoge de Platão) 
em direção à vida do espírito, ele se orienta por este 
em busca de algo que lhe seria subjacente. Essa 
verdade – a-letheia, o que é revelado (Heidegger) – 
pode ser concebida unicamente como outra 
“aparência”, outro fenômeno originalmente oculto, 
mas de ordem supostamente mais elevada, o que 
indica a predominância última da aparência. Embora 
nosso aparato espiritual possa retirar-se das 
aparências presentes, ele permanece atrelado à 
Aparência.36  

 
Então, o esforço do filósofo ao retire-se do mundo 

das aparências rumo à outra região em busca da “verdade”, 
acaba fracassando, na medida em que ele não só se guia pela 
aparência, mas a ela permanece atrelado. Da mesma forma, 
a ciência moderna, parece basear-se na hierarquia entre Ser e 
Aparência, uma vez que para chegar a verdade passou a ser 
necessário descobrir, por meio de todo tipo de instrumentos, 
o que estaria abaixo da superfície. Conforme Arendt, “o 
cientista também está sujeito às aparências, já que para 
descobrir o que está por trás da superfície deve abrir o corpo 
visível e espreitar o seu interior”.37 Desse modo, “a noção 
que orienta esses esforços científicos e filosóficos é sempre 
a mesma: as Aparências, como disse Kant, “devem ter um 

                                                 
35 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 28.  

36 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 40.  

37 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 40.  
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fundamento que não seja ele próprio uma aparência””. 38 
Nesse sentido, é como se por de trás das aparências existisse 
um fundamento com um grau maior de realidade, o qual 
sustentaria o aparecer. Desse modo, essa primazia recaia 
sempre nessa suposta realidade mais elevada em detrimento 
da mera aparência. Ao contrário, o senso comum sempre 
teve a convicção da primazia da aparência. Segundo Arendt, 
“a primazia da aparência é um fato da vida cotidiana do qual 
nem o cientista nem o filósofo podem escapar, ao qual têm 
sempre que voltar em seus laboratórios e em seus estudos, e 
cuja força fica demostrada pelo fato de nunca ter sido 
minimamente alterada ou desviada por qualquer coisa que 
eles tenham descoberto quando dela se afastaram”.39  

Contra essa convicção do senso comum sempre 
houve a supremacia do verdadeiro Ser sobre a mera 
Aparência, do fundamento que não aparece sobre a 
aparência. A esse respeito escreve Arendt  

 
Esse fundamento supostamente responde à mais 
antiga questão tanto da filosofia quanto da ciência: 
como pode alguma coisa ou alguém, inclusive eu 
mesmo, simplesmente aparecer, e o que faz com que 
apareça dessa forma e não de outra? A pergunta 
refere-se mais a uma causa do que a uma base ou a 
um fundamento; mas a questão é que a nossa 
tradição filosófica transformou a base de onde algo 
surge na causa que a produz; e em seguida concedeu 
a esse agente eficaz um grau mais elevado de 
realidade do que aquele atribuído ao que meramente 
se apresenta aos nossos olhos. A crença de que a 
causa deve ocupar um lugar mais elevado do que o 
efeito […] encontra-se entre as mais antigas e 
obstinadas falácias metafísicas.40 

                                                 
38 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 40.  

39 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 41.  

40 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 41, grifo da autora.  
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Evidencia então, que a causalidade é tomada como 

fundamento pela tradição filosófico-metafísica, o que 
equivale dizer que existiria uma causa por de trás da 
superfície das aparências, responsável pelo próprio aparecer. 
Ao contrário, as aparências sempre ocorrem 
espontaneamente, não sendo o mero efeito de uma causa 
superior. Para sustentar essa posição Arendt recorre as 
pesquisas do zoólogo e biólogo suíço Adolf Portmann, o 
qual realiza uma espécie de “inversão morfológica” ao 
considerar que nas investigações não se devem perguntar o 
que a coisa é, mas como ela aparece. Nesse sentido, ela 
procura restituir o “valor da superfície” na medida em que 
aquilo aparece não está em função do que não aparece, mas 
tem importância em si mesmo. Até porque aquilo que não 
aparece, no caso os órgãos internos são sempre homogêneos 
e indistintos nas espécies em contraste com aquilo que 
aparece, sejam a plumagem das aves, sejam a pele das 
diversas espécies animais, etc.  

Nesse viés, os homens e animais, eles são dotados de 
um “impulso de autoexposição”.  

 
[…] é como se tudo o que está vivo – para além do 
fato de que sua superfície é feita para aparecer, é 
própria para ser vista e destinada a aparecer para os 
outros – possuísse um impulso para aparecer, para 
adequar-se a um mundo de aparências, apresentando 
e exibindo não seu “eu interno”, mas a si próprio 
como indivíduo […] é precisamente essa 
autoexposição, tão realçada já nas formas superiores 
da vida animal, que atinge seu clímax na espécie 
humana.41  

 
Desse modo, o impulso de autoexposição possibilita 

compreender o “aparecer” das aparências não em razão de 

                                                 
41 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 46.  
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uma causa interna e de ordem superior, mas que ela aparece 
espontaneamente e em si mesma. Essa compreensão a partir 
de Portmann permite a Arendt tornar evidente o erro dos 
padrões comuns de julgamento, enraizados em pressupostos 
e preconceitos metafísicos, os quais consideram o fato de 
que o essencial se encontra sob a superfície e não na própria 
superfície.42 

Assim, Hannah Arendt não realiza uma inversão em 
relação a superioridade hierarquia do Ser em contrapartida a 
Aparência, baseada na “falácia metafisica” da “teoria dos dois 
mundos”. Entretanto, ela procura reavaliar o conceito de 
aparência, no contexto da ruptura do “fio” da tradição, o que 
torna possível a desmontagem (fenomenológica) dos 
argumentos falaciosos, que encobriram por muito tempo a 
questão da aparência. Nesse sentido, contrariamente a tradição 
filosófico metafísica, mas como uma herdeira da 
fenomenologia, “volta-se as coisas mesmas” sem pressupor 
uma realidade mais elevada por de trás das aparências. Pois, 
segundo ela, “só posso escapar da aparência para a aparência”,43 
ou seja, na medida em que Ser e Aparência coincide, a aparência 
é a realidade, que aparece para a pluralidade de espectadores. 
Desse modo, a consideração de uma herança filosófico-
fenomenológica, presente no pensamento arendtiano, mesmo 
sendo uma “herança sem testamento”, é possibilitada pela 
noção de desmontagem (fenomenológica) em que possibilita 
não só a compreensão da crítica arendtiana ao conceito 
metafísico de Aparência, mas também explicitar o sentido 
fenomênico da aparência. Com isso, trata-se de “voltar-se as 
aparências”, ou como Arendt bem escreve em seu diário: “o 
pensamento tem o “caráter de um regresso”. Este é 
precisamente o sentido da fenomenologia”.44  

                                                 
42 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 46.  

43 ARENDT, Hannah. A vida do espírito, p. 39.  

44 ARENDT, Hannah. Diário filosófico: 1950-1973. Barcelona: Heder, 2006, p. 703. 
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COMPREENSÃO E MÉTODO EM 

HANNAH ARENDT 

Gil Moraes Monti 1  
 
Em entrevista cedida a Günter Gaus em 1964 para 

uma televisão alemã, Hannah Arendt em determinado 
momento é questionada sobre as polêmicas e as 
repercussões que envolviam algumas de suas obras. Em 
resposta, Arendt afirma que não pensava nisso enquanto 
escrevia e que sua única preocupação era compreender (to 
understand). A partir desta reposta, a presente comunicação 
busca clarificar em que sentido Arendt lida com esta noção 
de compreensão e como esta noção se manifesta como um 
método sui generis de argumentação. A necessidade de se 
clarificar este tipo esta noção de Arendt, como uma espécie 
de método, nasce justamente de uma dificuldade que muitas 
vezes transparece na estrutura de suas obras. A forma como 
Arendt articula o seus textos e a forma como ela busca se 
apropriar dos conceitos não tem como fim a explicação dos 
fenômenos por meio de subsumi-los a regras, tão pouco cria 
mecanismos para adequá-los a realidade. A compreensão irá 
se caracterizar por ser uma atividade que a partir de seus 
próprios caminhos abre um leque de novos aspectos que 
podem ser repensados a partir de novas articulações. Esta 
atividade busca criar uma ligação entre individuo e realidade, 
e não entre realidade e conceito. Desta forma a proposta 
deste artigo se faz a partir de dois pontos centrais, (I) o de 
clarificar em que sentido e de que forma se manifesta a 
compreensão nos escritos de Arendt e (II) explicitar de que 
forma esta atividade da compreensão não se limita a somente 
um exercício de pensamento mas está diretamente ligada a 

                                                 
1 Mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), bolsista CAPES. E-mail: gilmoraesmonti@yahoo.com.br. 
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política. Estas duas premissas irão tematizar de que forma 
esta noção de compreensão se apresenta não como uma 
categoria impressa nos escritos, mas como algo que flutua 
por cima da categoria, que determina os caminhos do 
pensamento e nos ajuda a compreender os pontos que 
Arendt quer desenvolver como também as suas referências 
que são determinantes para este tipo de abordagem.   

A intenção de se delimitar um tipo de método aos 
escritos de Arendt surge principalmente pelo tipo de 
conclusão que se chega como também pelas opções de 
caminhos traçados durante a argumentação. Em um 
primeiro momento é importante caracterizar que Arendt tem 
uma tendência de construir seus argumentos de uma forma 
não convencional, eles não são sistemáticos e lineares, no 
sentido de obedeceram uma ordem ascendente, como se um 
evento fosse se sobrepondo a outro e assim se chegasse em 
um momento final, é um modelo que não segue uma 
reconstituição dos fatos. A compreensão se manifesta como 
uma narrativa criada pelo pensamento, que não segue uma 
orientação de ordem causal. Quando Arendt busca 
compreender um fenômeno, ela não o faz através de uma a 
retrospectiva da historia, mas a compreensão vai em direção 
dos elementos que caracterizam aquele fenômeno a partir de 
sua singularidade. O pensamento não segue uma sequência 
de acontecimentos, mas busca encontrar significação nas 
contingências. O pensamento que busca este tipo de 
compreensão a partir da singularidade do evento busca 
revelar estes pontos e assim o significa-lo. Esta forma de 
construir o argumento pode não se tornar tão claro ao leitor 
por uma dificuldade de se localizar algum tipo de fim ou 
objetivo que se depreenda daquela análise. Assim sendo, na 
falta de se estabelecer algum tipo de razão ou solução a partir 
da linha argumentativa de Arendt, o ponto seria localizar o 
que poderia se extrair deste tipo de atividade.   

Para delimitarmos o campo de ação da compreensão, 
o primeiro ponto é determinar ao que ela se refere, esta é 
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uma atividade que se manifesta a partir da apreensão da 
realidade e de sua decomposição. A compreensão não é uma 
atividade mental descolada da realidade, mas se efetiva 
através de um processo que se forma partir de um mundo 
dado. Esta interação da qual surge a compreensão é uma 
maneira de ser e estar no mundo e tem como significado o 
que produzimos em nosso processo de vida, diante de nossas 
experiências, com o que fazemos ou sofremos, o “próprio 
pensamento emerge de incidentes da experiência viva e a eles 
tem de permanecer ligado, já que são os únicos marcos dos 
quais pode obter orientação” 2 . Arendt nos diz que a 
compreensão está diretamente ligada a estas experiências da 
realidade, e se torna uma atividade interminável, ela não se 
esgota a partir de um exame, mas por meio de constantes 
ressignificações nos fazem aprender a lidar com a realidade. 
Cada vez que esta atividade se manifesta ao entrar em 
contato com a realidade, surge o significado. Este é um dos 
pontos centrais para se entender o processo da compreensão, 
o quanto ela esta ligada com o significado produzido. Arendt 
nos diz que é justamente este significado que nos reconcilia 
com um mundo o qual nascemos como um estranho, 
reconciliarmos é de certa forma incorporar a realidade ao 
nosso sistema de valores, é nos apropriamos daquela 
realidade através de um ato mental, uma atividade que não 
se manifesta através da categorização das questões, mas 
depende dessa apropriação que advém do significado. É a 
partir desta apropriação e dos significados que somos 
capazes de nos reconciliar com o mundo, criando assim uma 
relação não somente se estar no mundo espacialmente mas 
ser do mundo, isso quer dizer que estas experiências nos 
servem como bussola que orientam nossa existência. É 
importante ressaltar que estes significados derivados da 
compreensão não são um sistema de verdades únicas, a cada 

                                                 
2 ARENDT, H. Entre o Passado e o Futuro. Tradução: Mauro W. Barbosa. 
7ª Edição. São Paulo/SP. Editora: Perspectiva, 2014, p. 41.  
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nova realidade a qual somos expostos, abre-se uma nova 
possibilidade de reconciliação, revela-se mais uma vez um 
novo sentido ao mundo. A compreensão assim consegue 
manter o que a teoria quer dissolver, pois a compreensão não 
busca meramente razões ou soluções, mas busca reunir, é 
como se o pensamento trouxesse para si o fenômeno para 
decompô-lo e a partir de um ato mental forma-se uma 
narrativa.    

A compreensão assim não se caracteriza como um 
exercício prescritivo. Compreender a realidade é criar um fio 
Ariadne que nos reconduz ao mundo, este movimento que 
Arendt caracteriza como reconciliação, ela chamará também 
de fazer do mundo um lar. Como Antônio Abranches 
descreve na introdução a obra A Dignidade da Política, “pensar 
não é adequar-se ao mundo nem adequá-lo a nós através de 
uma improvável fabricação da humanidade. (...) Seu 
pensamento é um pensamento da reconciliação provisória 
na irreconciliação última”3. A compreensão nunca encerra 
sua atividade, ela cria um ponto de ligação através do 
significado, mas esta nunca é uma verdade definitiva, é 
sempre uma possibilidade de começar de novo.    

A busca pelo significado se caracteriza por um 
processo profundo, que não pode ser definido a partir de um 
fim, mas deve ser caracterizado enquanto processo. Este 
processo se forma a partir da narrativa, de um ato articulado 
pela imaginação. Este processo gera o significado e não 
obedece necessariamente uma construção linear, é 
construído a partir de um movimento do pensamento o qual 
podemos caracterizar a partir da imaginação. Quando 
buscamos compreender um fenômeno, o que de fato se faz 
é uma espécie de rememoração através dos conceitos ou 
noções que envolvem aquele evento. Através da imaginação 
buscamos os referenciais, como algo que se constrói através 

                                                 
3 ARENDT, H. A Dignidade da Política: Ensaios e Conferências. 3ª Edição. 
Rio Janeiro/RJ. Editora: Relume Dumará, 2002, p.11.  
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do resgate de fragmentos da memória. Quando falamos 
desta busca dos fragmentos na memória, ela não busca 
referenciais estáticos num passado, mas o significado deriva 
de uma interpretação autônoma, o passado desta forma tem 
uma dimensão viva, ele se abre não como uma história 
pronta, mas como um passado vivo, o qual pode ser 
reinterpretado. A questão não se põe meramente a partir da 
ideia de negar a tradição, mas de se ter a liberdade de se 
construir algo novo a partir de uma nova narrativa. O olhar 
para o passado não busca espelhar o fenômeno a um antigo, 
mas poder interpretá-lo a partir de outras categorias, 
reinterpretando assim o passado e extraindo novos 
significados. O passado se abre não mais como um evento 
estático perdido no tempo, mas como uma dimensão viva, 
que através de suas narrativas constroem novos significados. 
Para Arendt a narratividade revela o sentido sem correr o 
risco de defini-lo, revelar o sentido é nos apropriarmos da 
realidade sem encerra-lo em uma verdade única. A 
compreensão desta forma se estabelece a partir desse diálogo 
com o passado que se torna possível a partir de uma 
exigência do presente. As experiências das quais surgem o 
pensamento o direcionam em busca das origens dos 
conceitos e assim se revela o significado. A compreensão se 
forma a partir de um diálogo consigo mesmo, que se 
fundamenta a partir de distinções entre a realidade e as novas 
articulações que se abrem a partir da compreensão. A 
capacidade de distinguir nos aproxima do significado, sem a 
intenção de buscar pontos respectivos num passado perdido, 
mas através deste passado reinterpretar o presente. A 
construção desta narrativa se dá a partir de uma espécie de 
retro alimentação, o evento novo proporciona um olhar vivo 
para o passado e este mesmo passado se recria iluminando o 
presente.  

Compreender é ir em busca das origens dos 
conceitos, consciente da incompletude de todas as 
possibilidades de compreensão, despido da intenção de 
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encontrar qualquer tipo de principio lógico ou fundante. A 
busca pelas origens regula a nossa necessidade de 
compreender e ao mesmo tempo nos direciona para a 
possibilidade do novo. Esta origem a qual é citada não é um 
ponto de localização ou inicio, mas um horizonte a se 
contemplar. É através desta busca pela origem que o homem 
passa a compreender sobre si mesmo e o mundo. É através 
de um constante diálogo com o passado, que se revela o 
compreender. A referência que se busca quando se fala em 
origem é a de arché4 , com o sentido de algo originário, 
fundamental que rege. A ideia que buscamos para origem 
através da arché é esta que se revela a partir de um duplo 
sentido, como algo fundante e também como o que rege. 
Desta forma quando nos referimos à origem, a ideia não é 
de um ponto de inicio ou começo, mas ela se manifesta 
como um princípio absoluto, primeiro e último de tudo que 
existe. A arché está no começo e no fim, é o fundamento, 
que as faz surgir e as governa, ou seja, é da onde surge mas 
também o que rege. A perspectiva de Arendt não se alinha a 
esta perspectiva de um ponto fixo ou de um passado estático, 
mas tem a origem como uma fonte de onde verte a 
realidade e de onde nasce a narrativa.  

A compreensão é um processo profundo que não se 
estabelece a partir de um único movimento do pensamento, 
mas pode ser classificado a partir de dois estágios: um 
primeiro no qual se tem contato com as quais não exercemos 
uma reflexão sob e um segundo quando se busca o seu 
significado. Partindo desta divisão Arendt distingue o que 
devemos entender como conhecimento e compreensão; a 

                                                 
4 Arché deriva da palavra grega “αρχή”, que é traduzida como “origem” 
ou “fonte. A “arché” foi um dos principais objetos de estudo dos 
primeiros escritos da filosofia na Grécia, através dos pré-socráticos. A 
ideia de Arché nos remente a busca do “elemento primordial que é o 
fundamento e origem de tudo”. A palavra grega “Arché” seria um 
princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência 
de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo.    
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compreensão baseia-se no conhecimento e o conhecimento 
não pode se dar sem que haja uma compreensão inarticulada 
preliminar. Desta forma caracteriza-se os dois momentos 
que definem a compreensão: a compreensão preliminar e a 
compreensão verdadeira. A compreensão preliminar se 
caracteriza como uma atividade que se releva a partir das 
atividades que exercemos de forma mais orgânica sem a 
necessidade de exercer uma reflexão. O senso comum 
manifesta esse tipo de compreensão, são as nossas 
representações mais diretas sobre a realidade, as quais ainda 
não passaram por um processo de apropriação. A 
compreensão preliminar está na base do conhecimento e a 
compreensão verdadeira a transcende, estas conferem 
significado ao conhecimento.  

O tema da verdade é recorrente em toda a tradição 
filosófica, assim quando Arendt fala em compreensão 
verdadeira, estamos lidando com um sentido específico do 
que seja verdade. A verdade a qual a compreensão verdadeira 
se refere é algo que se alcança de forma autêntica ou própria, 
e não uma verdade exterior ao processo da compreensão, 
não como algo desconexo de um processo feito pelo 
pensamento. Arendt tem como referência a figura de 
Sócrates e da ideia de desvelamento da verdade e abertura 
do mundo pelo logos, como algo possível e não desconexo da 
doxa, perspectiva esta que está em oposição a uma ideia de 
verdade eterna, como em Platão, que pauta a tradição a partir 
de uma verdade que está em oposição a doxa, uma verdade 
que se acessa pela vida contemplativa. Para Arendt a 
maiêutica socrática seria um método justamente de trazer à 
tona a verdade contida em cada doxa, “o importante para os 
mortais é tornar a doxa verdadeira, é ver em cada doxa a 
verdade, e falar de tal maneira que a verdade da opinião de 
um homem revele-se para si e para os outros5”.  Partindo 

                                                 
5 DUARTE, A. O Pensamento à Sombra da Ruptura: Política e Filosofia em 
Hannah Arendt.  1ª Edição. São Paulo/SP. Editora: Paz eTerra, 2000, p. 
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desta concepção socrática, a compreensão tem como 
condição sinequanon a verdade, na medida que o próprio 
processo o qual a compreensão estabelece é que releva o 
significado a por conseguinte a verdade. Para fundamentar 
esta perspectiva de verdade, Arendt nos diz que quando se 
tem uma realidade a qual se fundamenta somente em 
premissas lógicas, esta tem a propriedade de ocultar a 
verdade, uma vez se fecha a possibilidade de se extrair uma 
interpretação, ou seja, não se pode revelar algo a partir de 
um conhecimento que seja um fim em si mesmo. Arendt 
caracteriza a doutrinação como um exemplo de sistema 
fechado em si mesmo. A partir do momento que a narrativa 
revela o significado é que aparece este tipo de verdade, como 
algo que vai se desvelando e não como um conhecimento 
metafisico. Ainda sim seria interessante averiguar como esta 
reconciliação se efetiva no mundo. A compreensão tem a 
característica de através de sua narrativa revelar a verdade, e 
se por um lado a compreensão não necessariamente nos 
fornece soluções ou razões para se lidar com algo, a pergunta 
que poderia se fazer é:  ainda sim teria a compreensão uma 
utilidade que não meramente subjetiva?  
  “Para Arendt há uma urgência do pensamento 
comparável à própria urgência do viver6”. A compreensão 
até aqui foi mostrada como uma atividade que não tem a 
pretensão de criar um conhecimento teórico ou prático, tão 
pouco ser algo que tenha como fim determinar a ação, 
contudo ela ainda se manifesta como uma atividade política. 
Em seu artigo Compreensão e Política de 1953, Arendt 
demonstra como o significado criado pela compreensão é 
uma atividade política fundamental. Ainda que a política em 
si mesma não tenha a função de criar um mundo melhor, 
dentro do sentido que estamos lidando aqui da concepção 

                                                 
170.  

6 ARENDT, H. A Dignidade da Política: Ensaios e Conferências. 3ª Edição. 
Rio Janeiro/RJ. Editora: Relume Dumará, 2002, p.11.  
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grega de política a qual Arendt considera, a política é um 
espaço de organização livremente escolhido e não uma 
forma de organização que busca meramente manter os 
homens juntos. Em A Condição Humana Arendt distingue a 
esfera privada da esfera pública, nesta distinção o que se 
busca é justamente apoiar o espaço público na liberdade em 
contraposição à esfera privada que era um espaço de 
violência e de necessidade. Desta forma, o espaço político 
como um espaço de liberdade se constitui por uma teia de 
ações possíveis em um mundo dado, em uma realidade a qual 
é um constante objeto do pensamento. Esta forma do 
pensamento interagir com a realidade que nos conduz a 
compreensão, esta por sua vez se caracteriza como um 
exercício do pensamento de reconstrução e de busca de 
origens. A compreensão depende de um espaço de liberdade 
e de ações possíveis que lhe proporcione isso, pois uma 
realidade que se apresente como dada, carregaria em si o fim 
das possibilidades de interpretação. Um espaço onde 
simplesmente se determine razões ou causas e se apresente 
como um mero conceito, não nos diz nada sobre a realidade, 
é uma estrutura oca que já não reuni e impõe uma barreira 
ao pensar. Desta forma, a imagem que se busca é de um 
pensamento que reuni, concentra em si mundo e indivíduo, 
criando assim através da imaginação uma ponte entre o 
mundo das aparências e o indivíduo.    

O movimento do pensamento em busca de 
compreender é feito a partir da imaginação, é por meio da 
imaginação que podemos criar esta ponte até a compreensão. 
Diferente da fantasia que sonha algo, a imaginação tem este 
caráter de sondar as origens dos fenômenos, a imaginação 
vai além da aparência. O pensamento emerge de incidentes 
da experiência, este primeiro momento a qual a 
compreensão preliminar aparece possibilita o que a 
compreensão verdadeira revele o sentido. O que faz da 
compreensão uma atividade política é o fato dela se apoiar 
justamente nestas experiências, e numa diversidade que há 
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entre em homens. É uma atividade que a partir desta 
diversidade busca se reconciliar com o mundo, “tornando 
suportável para nós a convivência com os demais, para 
sempre estranhos num mesmo mundo, e torna possível para 
elas suportar-nos”7.  

A compreensão busca revelar verdade e não reduz o 
cenário político a categorias abstratas ou subsomem a ação a 
regras. A relevância política desta atividade se evidencia a 
partir de um espaço político de liberdade e de conhecimento 
que nos proporcione este tipo de pensamento, em oposição 
a uma realidade que encerre seu conhecimento em meras 
premissas lógicas e fechadas em si. A política como este 
espaço que tem por base promover a liberdade, se apoia na 
ideia de pluralidade, esta ideia tem como base a condição de 
que os homens são seres semelhantes, mas constituídos de 
interesses diversos, a pluralidade é o que caracteriza estes 
diversos interesses que se manifesta a partir da eterna 
possibilidade do novo, o homem em si é a própria 
possiblidade do novo, quando surge o homem instaura-se 
com ele a possibilidade de um começo, a cada homem que 
nasce com ele em potência existe a possibilidade de instaurar 
algo novo. A compreensão não obedece a um fim específico, 
ela é em si um começo. A compreensão se liga a política na 
medida em que ela se efetiva a partir de um ser e estar no 
mundo, isto posto, ela carrega em si este princípio do 
começo. A compreensão é a própria verdade revelada, a 
autenticidade que funda a política. O método de Arendt 
aparece justamente dessa possibilidade do novo. O processo 
sob o qual a compreensão se estabelece deve ter a capacidade 
de criar sua própria narrativa, sem a obrigatoriedade de 
alinhar ele historicamente a outros eventos. A criação da 
própria narratividade sem necessariamente se apoiar na 
tradição, não esgota a possibilidade de interpretação, na 

                                                 
7 ARENDT, H. A Dignidade da Política: Ensaios e Conferências. 3ª Edição. 
Rio Janeiro/RJ. Editora: Relume Dumará, 2002, p.53.  
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verdade abre a possibilidade do novo.  
 

Ela (Arendt) compreendia o fato de o mar estar 
novamente aberto, com rotas por serem feitas, como 
uma liberação do olhar. Temos agora de pensar sem 
corrimão (Denken ohne Geländer) e lidar com um 
passado fragmentado, que perdeu sua certeza de 
julgamento, sem o manual de instruções e de 
interdições legado de geração em geração8.   

   
Quando tentamos estabelecer um tipo de método 

através das obras de Arendt o que se busca vislumbrar é que 
compreender não é uma atividade utilitária. A compreensão 
não se propõe a construir táticas ou esquemas para se 
adaptar a realidade, tampouco se estabelece um roteiro de 
possibilidades a serem seguidas, a compreensão não tem a 
intenção de guiar ou estabelecer um fim. Arendt busca 
compreender e faz isto buscando significar o mundo através 
de um pensamento narrativo. A compreensão se depara com 
a realidade e a adentra, a compreensão cumpre um propósito 
de delimitar algo dentro dos limites da consciência. Na 
medida em que este processo se apropria do mundo, ele 
também é um processo de auto compreensão, a cada 
realidade nova a qual incorporamos na nossa rede de 
significados, temos a capacidade de nos incorporarmos mais 
ao mundo. O significado que cria o vinculo com o mundo 
indica a importância dos fatos passados assim como sua 
relevância para o presente.  É esse constante diálogo, a 
possibilidade interminável de repensar, de criar algo novo, 
que coloca o homem em contato com sua própria essência 
de ser um iminente criador. Arendt ressalta que o caminho 
traçado pela compreensão não tem como função única ter 
ideias novas ou pensar algo nunca pensando, mas é de fato 

                                                 
8 CORREIA, A. Hannah Arendt. 1º edição. Rio de Janeiro/RJ. Editora 
Zahar, 2007, p.14.   
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um repensar. Reinterpretar experiências através do 
pensamento e ressignificá-las. Esta atividade não tem como 
fim um resultado teórico ou prático, nem mesmo busca 
orientar a ação, porém ainda sim ela é política. O 
pensamento potencializado pela imaginação é a própria 
busca por compreender, a imaginação nos permite ver as 
coisas em sua devida perspectiva sem o filtro de uma lei ou 
regra pré-determinada. A imaginação nos permite transpor 
os abismos do que nos parece impossível compreender e nos 
distancia de atividades que executamos de forma tão intuitiva 
que não concentramos um pensamento sob.  Pensar não se 
caracteriza por um exercício de adaptação do mundo a 
determinada concepção nem tão pouco seu contrário. A 
ligação entre a compreensão e a atividade política está 
justamente na capacidade de começar. A essência da política 
reside na capacidade do homem poder através de sua própria 
narrativa se incorporar ao mundo, neste sentido a 
compreensão ao mesmo tempo que reconcilia, cria a 
possibilidade da política de gerar o novo. Apenas quando 
conseguimos dialogar com os acontecimentos a partir do 
fundo de sua singularidade é que alcançamos alguma virtude 
de natureza política.   
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PENSAR, AGIR E NASCER NO 

PENSAMENTO ARENDTIANO 

Olga Nancy P. Cortés1 
 
 
O ponto de partida do construto teórico arendtiano 

encontra-se vinculado aos acontecimentos que marcaram a 
primeira metade do século passado. A dinâmica e 
características apresentadas pelo advento dos regimes 
totalitaristas instigaram a filósofa judia alemã Hannah 
Arendt a investigar as motivações subjacentes às ações 
dizimatórias promovidas por tais regimes. Formada na 
filosofia clássica, na filologia e na teologia cristã, Arendt 
sofreu a influência da fenomenologia husserliana, da filosofia 
heideggeriana e jasperiana na construção de seu pensamento. 
No entanto, é da experiência da prisão, do exílio e de sua 
condição de refugiada, em conjunto com o conhecimento da 
barbárie cometida nos campos de concentração, que ocorre 
sua inflexão filosófica direcionada para analisar e 
compreender os acontecimentos de seu tempo. Ciente da 
gravidade do que ocorrera, Arendt parte das perguntas que 
permearam as experiências vividas por sua geração: “O que 
havia acontecido? Por que havia acontecido? Como pôde ter 
acontecido?” 2  Para perseguir ao longo de sua trajetória 
intelectual a compreensão não somente dos elementos que 
possibilitaram o aparecimento de regimes totalitários, mas 
sobretudo compreender as ações humanas. 

Compreender perpassa a obra arendtiana, 

                                                 
1 Doutoranda em filosofia do PPG em Filosofia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail para contato: 
olga.cortes@acad.pucrs.br.  

2ARENDT, H. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 7.ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 339-340. 
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constituindo-se em uma relevante categoria de análise na 
medida em que a compreensão visa a reconciliação com o 
mundo ao qual pertencemos: “ [...] o resultado de nossa 
compreensão é o significado, que produzimos em nosso 
próprio processo de vida, à medida que tentamos nos 
reconciliar com o que fazemos e com o que sofremos.”3 Em 
sua visão, o mundo é concebido como a realidade construída 
por meio da pluralidade das ações dos seres humanos, 
portanto reconciliar-se com o mundo é reconciliar-se com a 
realidade a qual se pertence. Sob essa perspectiva, 
compreender é o que torna possível o enfrentamento da 
realidade tal como ela se apresenta, isto é, “significa, em 
suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e 
resistir a ela – qualquer que seja.” 4  Associada ao 
conhecimento, a compreensão encontra-se em sua base sem, 
no entanto, se reduzir ao mesmo, levando-nos a colocar que 
conhecimento é a passagem necessária para alcançar a 
verdadeira compreensão. É relevante considerar que a 
verdadeira compreensão, no sentido arendtiano, implica em 
se valer do conhecimento como um passo intermediário na 
aquisição de uma postura reconciliadora para retornar ao 
mundo. A postura reconciliadora significa “no final das 
contas, aprender a lidar com o que irrevogavelmente passou 
e reconciliar-se com o que inevitavelmente existe.” 5 
Contudo, aprender a lidar com o que ocorreu não significa 
perdoar6 o que quer que tenha acontecido, mas significa a 

                                                 
3ARENDT, H. Compreensão e política (1953). In: ______. A dignidade 
da Política: ensaios e conferências. Abranches (org.). Tradução de Helena 
Martins e outros. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. p. 40. 

4 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 
7.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 12. 

5ARENDT, H. Compreensão e política (1953). In: ______. A dignidade 
da Política: ensaios e conferências. Abranches (org.). Tradução de Helena 
Martins e outros. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. p. 52. 

6 “Perdoar, no entanto, tem tão pouco a ver com compreender, que não 
é sua condição nem sua consequência. Perdoar (sem dúvida uma das 
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reinserção no mundo por meio da retomada dos laços que 
foram rompidos pelos acontecimentos a partir da capacidade 
de pensar, agir e nascer.  

A compreensão, portanto, carrega consigo uma 
postura inquieta, resguardando a capacidade de se 
surpreender e de se chocar com a realidade na medida em 
que mantém a espontaneidade e a capacidade de agir. Com 
isso vincula-se à sensação de estranheza que acompanha o 
ser humano desde que adentra no mundo ao nascer até que 
o deixa ao morrer e, portanto, pode ser entendida como um 
processo interminável enquanto se está vivo. No caso do 
totalitarismo - tema central de seu tempo - compreender tal 
fenômeno foi imprescindível no caminho do 
reconciliamento com um mundo que demonstrou a 
possibilidade da barbárie, do horror e do terror. A 
reconciliação com essa realidade por meio da compreensão 
permitiu à pensadora retomar a capacidade de pensar com o 
intuito de fornecer um peso e um sentido às experiências 
vividas, pois, do contrário, “a vida seria insuportável.”7 É à 
luz dessa perspectiva que Arendt capta do fenômeno 
totalitário a ruptura ocorrida com a tradição. A ruptura 
demonstra a insuficiência das categorias de análise 
tradicionais para compreender o esfacelamento social e 
político, cujos desdobramentos econômicos, éticos e 
humanos são incomensuráveis.  

Ao perceber tal ruptura, Arendt constata que o 
totalitarismo tornou-se possível pelo fato de ter encontrado 

                                                 
grandes capacidades humanas e, talvez, a mais ousada das ações do 
homem, já que tenta alcançar o aparentemente impossível – desfazer o 
que já foi feito – e tem êxito em instaurar um novo começo onde tudo 
parecia ter chegado ao fim) é uma ação única que culmina em um ato 
único.” In: ARENDT, H. Compreensão e política (1953). In: ______. 
A dignidade da Política: ensaios e conferências. Abranches (org.). Tradução de 
Helena Martins e outros. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. p.39.  

7 JARDIM, E. Hannah Arendt pensadora da crise e de um novo início. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 21. 
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um momento propício para sua irrupção no cenário político: 
“ele encontrou um intervalo de tempo totalmente 
determinado por coisas que não são mais e por coisas que 
não são ainda.” 8  Ao referir-se a esse fenômeno, Schio 
acentua que isso evidenciou a carência de soluções que 
existia por parte da tradição, a qual não conseguia mais 
fornecer respostas para as inquietações sociais e políticas no 
início do século passado.9 No entanto, é relevante colocar 
que a pensadora não considera a lacuna entre passado e 
futuro como sendo um fenômeno da modernidade ou um 
dado histórico, mas, sim, como sendo “coeva da existência 
do homem sobre a Terra.”10 Na esteira desse viés, a lacuna é 
compreendida como sendo a abertura no continuum do tempo, 
a qual é promovida por ocasião da inserção do ser humano 
no mundo no momento do nascimento. Ao nascerem, 
homens e mulheres instauram uma lacuna que é aberta com 
sua chegada, introduzindo-os na temporalidade do mundo, 
colocando-os entre o passado e o futuro. O ser humano “na 
plena realidade de seu ser concreto vive nessa lacuna [...]”11, 
vive nesse intermédio presente, o qual é preenchido pelo que 
lhe é transmitido, fornecendo-lhe a ponte entre passado e 
futuro. Entre o passado e o futuro, o ser humano assimila a 
herança da tradição como referência para enfrentar a 
realidade de seu tempo.  

 
O homem vive neste intermédio, e aquilo a que ele 
chama presente é uma luta de uma vida inteira contra 

                                                 
8 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 35-36. 

9 SCHIO, S. M. Hannah Arendt: história e liberdade (da ação à reflexão). Caxias 
do Sul: Educs, 2006. p. 20-23. 

10 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 39. 

11 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 39. 
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o peso morto do passado empurrando-o para frente 
com a esperança, e o medo de um futuro (cuja única 
certeza é a morte), puxando-o para trás para ‘a 
tranquilidade do passado’ com a nostalgia e a 
recordação da única realidade de que pode estar 
certo. 12 

 
O desafio, no entanto, encontra-se no confronto que 

cada geração realiza entre os referenciais que herda com a 
realidade da época em que vive: “cada geração, e na verdade 
cada novo ser humano, inserindo-se entre um passado 
infinito e um futuro infinito, devem descobri-lo e, 
laboriosamente, pavimentá-lo de novo.”13 Para alcançar tal 
propósito, Arendt encontra na atividade do pensar o meio 
pelo qual homens e mulheres se tornam capazes de enfrentar 
tal desafio. O pensamento é considerado como o não tempo 
inserido dentro do espaço-tempo em que homens e 
mulheres vivem e pelo qual “o curso do pensamento, da 
recordação e da antecipação salvam o que quer que toquem 
da ruína do tempo histórico e biográfico.”14 Diferente da 
cultura, a atividade do pensar não é uma atividade 
transmissível, apenas podendo ser indicada, cabendo a cada 
um e a todos buscarem tal aprendizado. Na perspectiva 
arendtiana, por se constituir em uma atividade não 
transmissível torna-se um problema para o qual não se está 
nem equipado nem preparado. O problema encontra-se em 
que cada homem e mulher de cada geração deve se estimular 
e ser estimulado a suspender a cotidianidade, abrindo espaço 
para o não tempo do pensamento, a partir da consciência de 

                                                 
12 ARENDT, H. A vida do espírito. Volume I: Pensar. Tradução: João C. S. 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1971. p. 227. 

13 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 40. 

14 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 40. 
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que suas ações repercutem não somente em nível individual, 
mas também coletivo. Significa assimilar que nossas ações 
ou ausência delas interferem no espaço compartilhado do 
mundo que construímos e habitamos. 

Ao longo da história da humanidade o desafio de 
viver nessa lacuna foi enfrentado com os referenciais 
advindos da tradição herdada primeiro dos gregos e depois 
dos romanos. Assim, geração após geração assegurava seu 
presente alicerçado em sólidos referenciais passados. No 
entanto, com o advento da modernidade tais referenciais 
foram se esgarçando ao longo desse período rompendo 
silenciosamente com a ponte que ligava as gerações entre si.15 
Nas palavras de Arendt, “O que então nos fica é ainda o 
passado, mas um passado fragmentado, que perdeu sua 
certeza de avaliação.”16 A partir da modernidade, a ausência 
de referenciais que pudessem assegurar o presente terminou 
por corroer paulatinamente as condições para o exercício do 
pensar e do agir, instaurando-se uma espécie de vazio não 
percebido. Tal vazio possibilitou que as reais intenções dos 
governos totalitaristas passassem despercebidas para a 
grande maioria das pessoas, inclusive dos intelectuais. O 
surgimento do totalitarismo, portanto, pode ser considerado 
como sendo a expressão radical de tal ruptura. 

 
Já não podemos nos dar o luxo de extrair aquilo que 
foi bom no passado e simplesmente chamá-lo de 
nossa herança, deixar de lado o mau e simplesmente 
considerá-lo um peso morto, que o tempo, por si 
mesmo, relegará ao esquecimento. A corrente 
subterrânea da história ocidental veio à luz e usurpou 
a dignidade de nossa tradição. Essa é a realidade em 
que vivemos. E é por isso que todos os esforços de 

                                                 
15 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 40. 

16 ARENDT, H. A vida do espírito. Volume I: Pensar. Tradução: João C. S. 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1971. p. 234. 
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escapar ao horror do presente, refugiando-se na 
nostalgia por um passado ainda eventualmente 
intacto ou no antecipado oblívio de um futuro 
melhor, são vãos. 17 

 
Sob tal perspectiva, as reflexões arendtianas se 

direcionam para pesquisar nos escombros do presente, os 
fragmentos, os traços, as sombras e os sinais que estavam no 
subterrâneo da modernidade. Embora tal retorno possa 
parecer um resgate nostálgico dos elos rompidos com o 
passado, essa percepção não se cumpre ao entendermos que 
o seu objetivo foi o de elaborar um corpo teórico que lhe 
permitisse compreender o presente. Na linha construtiva que 
propõe com esse intuito, Arendt busca os elementos 
desconsiderados, negligenciados ou negados que permitiram 
o surgimento dos regimes totalitários, confrontando a 
humanidade com sua potência destrutiva. No fundo, o 
interesse arendtiano foi o de entender o que estamos 
fazendo no aqui e agora do tempo da vida de modo a inter-
relacionar a experiência da mundaneidade com a atividade 
do pensar na elaboração de sua filosofia. Assim, é da 
percepção da necessidade de restituir ao ser humano um 
lugar no mundo que três conceitos basilares são elaborados, 
a saber, o pensar, a ação e o nascer, os quais podem ser 
considerados como o núcleo duro de seu pensamento. Essa 
percepção encontra eco na própria pensadora, a qual ao 
longo de sua obra se refere à perda e ao desaparecimento das 
atividades da ação e do discurso, diagnosticando mais tarde 
a banalidade do mal como uma consequência da ausência 
dessas atividades. Pode-se compreender, à luz de seu 
pensamento, que a promessa de progresso anunciado pelo 
advento da ciência e da tecnologia carrega consigo a 
silenciosa fragilização e desapropriação da capacidade 

                                                 
17ARENDT, H. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 
7.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 13. 
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humana de agir e de pensar.  
No construto teórico arendtiano, encontramos 

como pano de fundo uma espécie de jogo permanente entre 
natalidade e mortalidade. A despeito das categorias de 
natalidade e mortalidade indicarem o intervalo finito de toda 
existência animal, perguntas a respeito do nascer e do morrer 
pertencem ao ser humano uma vez que são perguntas feitas 
por ele e para ele. A preocupação de como viver a lacuna 
temporal na qual está inserido é uma condição humana da 
qual aflora a busca por atividades que possam auxiliar a nossa 
permanência no mundo. Convém salientar que o mundo em 
sua análise não é concebido como sendo a natureza, mas 
como um artifício criado pelo ser humano, o qual é 
construído tanto pelos objetos que fabrica como pelas 
relações que o compõem. 18  Compreende-se o mundo, 
portanto, como a composição tecida e entretecida pela 
pluralidade e singularidade das relações estabelecidas com os 
outros, consigo mesmo, com os artefatos criados e com o 
ambiente natural ao qual se encontra ligado. 19  Os seres 
humanos como criadores de mundo, habitam e aparecem 
nele por meio da ação e do discurso. Portanto, o agir 
humano é o que denuncia a singularidade de quem somos no 
espaço comum compartilhado. 

 
Para ser o que o mundo é sempre destinado a ser, 
um lar para os homens durante sua vida na Terra, o 

                                                 
18  ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 64. 

19 Em suas palavras: “O artifício humano do mundo separa a existência 
humana de todo ambiente meramente natural, mas a vida mesma 
permanece fora desse mundo artificial, e por meio da vida o homem 
permanece ligado a todos os outros organismos vivos.” In: ARENDT, 
H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Revisão técnica e 
apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2016. p. 2. 
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artifício humano tem de ser um lugar adequado para 
a ação e o discurso, para as atividades não apenas 
inteiramente inúteis para as necessidades da vida, 
mas de uma natureza inteiramente diferente das 
múltiplas atividades de fabricação por meio das quais 
o próprio mundo e todas as coisas nele são 
produzidos. [...] o que é certo é que a medida não 
pode ser nem as necessidades coletivas da vida 
biológica e do trabalho, nem o instrumentalismo 
utilitário da fabricação e do uso. 20 
 

Perante tal colocação, Arendt busca salientar que a 
permanência no mundo exige a distinção de três atividades 
interdependentes que conformam a vita activa: o trabalho, a 
obra e a ação21. Acrescenta-se, ainda, a atividade do pensar. 
Apesar de presente ao longo de sua obra, somente receberá 
sua atenção e dedicação no final de sua vida quando se volta 
à análise das atividades da vita contemplativa: o pensar, o querer 
e o julgar, da qual destacamos a atividade do pensar para o 
presente artigo. No que diz respeito às atividades da vita activa, 
sublinha entre as atividades que a compõe, a ação e o 
discurso - ato e palavra – como as únicas atividades humanas 
por excelência. O humano na concepção arendtiana não se 
refere à existência de uma natureza humana, mas se refere “à 

                                                 
20 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 216. 

21 Em relação às atividades da vita activa Arendt coloca o seguinte: “O 
trabalho assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida 
da espécie. A obra e seu produto, o artefato humano, conferem uma 
medida de permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao 
caráter efêmero do tempo humano. A ação na medida em que se 
empenha em fundar e preservar corpos políticos cria a condição para a 
lembrança [remembrance], ou seja, para a história.” In: ARENDT, H. A 
condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Revisão técnica e 
apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2016. p. 11. 
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prerrogativa exclusiva do homem; nem um animal nem um 
deus é capaz de ação, e só a ação depende inteiramente da 
constante presença dos outros.”22 É relevante compreender 
que a condição humana, em seu entendimento, encontra-se 
amparada na convicção de que o ser humano é um ser 
condicionado devido às condições de sua própria existência: 
“o que quer que toque a vida humana ou mantenha uma 
duradoura relação com ela assume imediatamente o caráter 
de condição da existência humana.” 23  A despeito de 
considerá-lo como um ser condicionado às condições de sua 
existência, tais condicionamentos não são contemplados 
como absolutos. Ao contrário, é a partir do caráter não 
absoluto das condições de existência que é possível erguer as 
perguntas a respeito de quem somos nós e do que estamos 
fazendo, cujas respostas somente o próprio ser humano 
pode encontrar. Em outras palavras, é na brecha aberta pelo 
choque do cotidiano, pelo confronto da realidade que se 
torna possível erguer tais perguntas. 

Na esteira dessa perspectiva, a ação e o discurso 
como conjunto do agir humano24 possui o duplo aspecto da 
igualdade e da distinção. Ao considerar que o mundo é 
entretecido pela pluralidade e pela singularidade das relações 
estabelecidas entre os seres humanos consigo e com os 

                                                 
22 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p.28. 

23 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 12. 

24A respeito dessa colocação podemos ver em Arendt a seguinte citação: 
“Nenhuma outra realização humana precisa tanto do discurso quanto a 
palavra.” In: ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto 
Raposo. Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. 
revista. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 221. Um sem o 
outro se torna limitado na teia de relações que compõem o mundo, 
dando margem a violência ou ao discurso vazio.  
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outros, Arendt salienta o caráter revelador da ação e do 
discurso. Ação e discurso é a maneira que nos permite 
aparecer no mundo, ou seja, no espaço entre seres humanos, 
no qual aparecemos aos outros revelando quem somos. 

 
Ao agir e ao falar, os homens mostram quem são, 
revelam ativamente suas identidades pessoais únicas, 
e assim fazem seu aparecimento no mundo humano, 
enquanto suas identidades físicas aparecem, sem 
qualquer atividade própria, na conformação singular 
do corpo e no som singular da voz. Essa revelação 
de ‘quem’, em contraposição a ‘o que’ alguém é – os 
dons, as qualidades, talentos e defeitos que se podem 
exibir ou ocultar -, está implícita em tudo o que esse 
alguém diz ou faz. 25 

 
O caráter revelador da ação e do discurso encontra-

se estreitamente relacionado à natalidade. Considerando que 
o ser humano ao nascer se insere no mundo dos homens e 
das mulheres que o compõem, Arendt coloca a pergunta que 
inaugura todo nascimento, “quem você é?”, como sendo a 
pergunta que inaugura o novo. A natalidade concebida como 
a inauguração do novo e provocando a pergunta por “quem 
é” conduz a compreensão arendtiana do agir humano (ato e 
palavra) como sendo um segundo nascimento. Em nossa 
compreensão, o segundo nascimento é a aparição do ser 
humano a cada ato e palavra atuado e proferido no espaço 
compartilhado do mundo com seus iguais. Com isso, abdicar 
de agir implica em abdicar da própria condição humana. Tal 
percepção encontra eco na concepção arendtiana de que, em 
sendo pelo ato e pela palavra que nos inserimos no mundo, 
quando abdicamos de tal condição é como se estivéssemos 
“literalmente mortos para o mundo; deixa de ser uma vida 

                                                 
25  ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 222. 
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humana, uma vez que já não é vivida entre os homens.”26 
Portanto, abdicar do agir implica não somente em ausência 
ou em omissão nos espaços compartilhados com outrem, 
mas implica também em uma espécie de morte psíquica 
permitindo que nos transformemos em autômatos e 
autômatas, marionetes ou fantoches de nossas próprias vidas. 
Mais do que isso, abdicamos de instaurar o novo e de 
promover a renovação no status quo do espaço no qual nos 
encontramos inseridos. Torna-se relevante também 
compreender que o agir à diferença do trabalho e da obra 
carrega consigo o caráter de imprevisibilidade, de 
ilimitabilidade e de irreversibilidade. Disto decorre que não 
basta o agir pelo agir sem observar as suas consequências e, 
portanto, ao captar do agir tais características, a pensadora 
introduz a análise do pensar. Embora a atividade do pensar 
esteja presente ao longo de sua obra, a dedicação e o 
enfrentamento de tal tema são provocados pelo julgamento 
de Eichmann nos anos sessenta. Inter-relacionados, o agir e 
o pensar, na concepção arendtiana, podem ser considerados 
elementos imprescindíveis ao fornecer um sentido à 
permanência dos homens e das mulheres no mundo.  

O agir para cumprir com seu caráter renovador, 
portanto, encontra-se vinculado tanto à concepção de 
natalidade como também à atividade do pensar. Pensar é a 
atividade pela qual o ser humano enfrenta o desafio de viver 
na lacuna entre o passado e o futuro no qual se insere por 
ocasião do seu nascimento. Enraizado nas experiências da 
mundaneidade, ou seja, retirado de sua condição meramente 
contemplativa, Arendt procura elaborar uma concepção do 
pensar como sendo a atividade que permite ao ser humano, 
após cada recolhimento, se reinserir no mundo das 
aparências, no mundo compartilhado com os outros, espaço 

                                                 
26 ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 
Revisão técnica e apresentação de Adriano Correia. 12°ed. revista. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. 219. 
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comum no qual aparecemos. Visto sob esse viés, pensar é 
uma capacidade que pertence a todos e qualquer ser humano 
e não somente pertence a um espaço específico. 

 
[...] não existe nada na vida comum do homem que 
não possa tornar-se alimento para o pensar, isto é, 
que não possa ser sujeito à dupla transformação que 
prepara um objecto-dos-sentidos para se converter 
num objecto-do-pensamento apropriado. Todas as 
perguntas metafísicas que a filosofia considera como 
seus tópicos específicos brotam de experiências do 
senso comum ordinário; ‘ a necessidade de razão’ – 
a demanda de sentido que impele os homens para as 
colocar – em nada difere da necessidade que os 
homens têm de contar a história de um certo 
acontecimento que presenciaram, ou de escrever 
poemas acerca dele. 27 

 
Aceitando a necessidade da retirada do cotidiano que 

todo pensar exige, Arendt ressalta que tal retirada ou 
recolhimento não ocorre em prol de acessar um espaço 
superior, da mesma maneira que não se trata de uma 
atividade exclusivamente profissional. Ao contrário, trata-se 
de uma capacidade pertencente a todos os homens e todas 
as mulheres, cabendo a cada um e a todos ativá-la, pois 
quando “estamos confrontados com alguma dificuldade da 
vida temos de decidir a partir do zero.”28 Compreende-se 
com isso que pensar não é uma atividade dada; ao contrário, 
exige de cada ser humano a vontade de buscá-la e a coragem 
de confrontar-se perante o desafio imposto pela vivência na 
lacuna entre passado e futuro. Com isso, Birulès ressalta que 
o pensar por ser uma atividade exige um ato deliberado de 

                                                 
27 ARENDT, H. A vida do espírito. Volume I: Pensar. Tradução: João C. S. 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1971. p. 90. 

28 ARENDT, H. A vida do espírito. Volume I: Pensar. Tradução: João C. S. 
Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1971. p. 195. 
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retirada da ação cotidiana para a qual retorna posteriormente, 
cumprindo com um duplo caráter: o da invisibilidade do 
diálogo silencioso consigo mesmo reservado ao espaço 
individual e ao mesmo tempo vinculado ao espaço comum 
compartilhado com os outros ao alavancar ações e 
discursos.29. Tais colocações são reforçadas por Jardim ao 
referir que “a experiência extraordinária do pensar não 
promove um distanciamento da realidade, mas constitui uma 
alteração da maneira de se relacionar com ela.” 30 
Considerando-se o mundo como uma teia entretecida pelo 
agir humano - ato e palavra-, a atividade do pensar deixa-se 
entrever na necessidade do ser humano de comunicar seus 
pensamentos.  

Compreende-se a vinculação entre pensar, agir e 
nascer na medida em que pudermos entender que o pensar, 
enquanto ato solitário constitui-se no discernimento, na 
análise e reflexão, cujo resultado é o alicerce de atos e 
palavras no espaço compartilhado com outrem. Tal 
conjunção permite-nos inaugurar o novo nos espaços nos 
quais estamos inseridos ao mesmo tempo em que nos 
permite experenciar um segundo nascimento como um 
despertar de nossa tendência à acomodação, cuja apatia 
termina por propiciar consequências imprevisíveis, 
irreversíveis e incomensuráveis. Portanto, pode-se 
compreender o pensamento arendtiano como uma 
provocação ao permanente questionamento de tudo aquilo 
que se constitui em uma herança. Cumpre ressaltar que o 
interesse da pensadora ao abordar as atividades da vita activa 
e da vita contemplativa, não é acentuar a tensão entre essas duas 
esferas da vida humana, mas, sim, busca mostrar que vita 
activa e vita contemplativa encontram-se inter-relacionadas. 

                                                 
29 BIRULÈS, F. Una herencia sin testamento: Hannah Arendt. Barcelona: 
Herder Editorial, 2007. p. 210-215. 

30 JARDIM, E. Hannah Arendt pensadora da crise e de um novo início. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 130. 
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Além disso, sua proposta visa salientar o caráter 
constitucional dessas atividades na formação de homens e 
mulheres, e como tal, merecem nossa atenção. Na exaustiva 
análise que empreendeu para compreender o que ocorrera 
em seu tempo, Arendt nos assinalou a ruptura instaurada a 
partir da modernidade, cujo advento da ciência e da 
tecnologia afastou o ser humano daquilo que ela considera 
sua condição humana: agir e pensar. Ambos os aspectos só 
fazem sentido se os vincularmos à novidade que pode ser 
instaurada no espaço comum compartilhado, distinguindo-
nos e, ao mesmo tempo, cumprindo com seu caráter político 
ao nos permitir colocar nossa singularidade a serviço da 
pluralidade do mundo.  
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