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Apresentação
Realizada entre os dias 09 e 11 de outubro de 2017, a XVII
Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS contou com a
apresentação de trabalhos alunos de graduação e pós-graduação de
dezoito instituições de todo o Brasil, dos mais variados campos
filosóficos e de áreas correlatas. Foram 109 comunicações
distribuídas em 27 sessões, além de cinco palestras principais e uma
mesa-redonda, totalizando mais de 22 horas de apresentação.
Ao montarmos a programação de palestras, procuramos
contemplar um amplo espectro de saberes, passando por áreas
como Metafísica, Ética, Filosofia Política, Feminismo, Estética e
Lógica. As falas, distribuídas ao longo dos três dias de evento, foram
proferidas por Hans-Georg Flickinger (Kassel), falando sobre a
“Crítica e Metafísica: o legado filosófico de Karl Marx”; Ricardo
Timm de Souza (PUCRS), discorrendo sobre “A destruição da
idolatria”; Pedro Savi Neto (PUCRS), apresentando a “Justiça
anamnética e dever de memória em Reyes Mate”; Juliana Missaggia
(UFSM), expondo as “Contribuições da teoria feminista para a ética:
uma introdução crítica”; e Frank Sautter (UFSM), explicando a
“Abordagem informacional à lógica”. Além do rico debate suscitado
pelas palestras, tivemos a oportunidade de promover a mesaredonda “Ética e Estética: Um diálogo entre a arte e a política”, com
a presença de Ronel Alberti da Rosa (PUCRS), Davide Carbonai
(UFRGS) e Gaudêncio Fidélis.
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Os quatro volumes agora publicados são resultado das
comunicações realizadas durante a Semana e estão assim
organizados:
 Volume 1 - Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise;
Estruturalismo; Filosofia Alemã. (Organizadores: Felipe Fortes,
Sabrina Ruggeri e Tiago Rodrigues)
 Volume 2 - Marx e Marxismos; Teoria Crítica; Estética e Filosofia da
Arte. (Organizadores: Ítalo Alves, Émerson Pirola e Eduardo Garcia.)
 Volume 3 - História da Filosofia; Filosofia Política Contemporânea;
Filosofia do Direito. (Organizadores: Guido J. R. Alt, Marcos
Messerschmidt e Renata Floriano de Sousa)
 Volume 4 - Ciência e Educação; Epistemologia Analítica e Social;
Filosofia Política Contemporânea; Lógica e Filosofia da Mente;
Metaética. (Organizadores: João Fett, Samuel Cibils e Tatiane Marks.

A comissão responsável pela organização da XVII Semana
Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS foi composta pela
doutoranda Renata Floriano de Sousa, além dos mestrandos Guido
J. R. Alt, Ítalo Alves e Marcos Messerschmidt. A comissão científica,
responsável pela organização destes quatro volumes, foi composta
por Eduardo Garcia, Émerson Pirola, Felipe Fortes, Guido J. R. Alt,
Ítalo Alves, João Fett, Marcos Messerschmidt, Renata Floriano de
Sousa, Sabrina Ruggeri, Samuel Cibils, Tatiane Marks e Tiago
Rodrigues.
Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da
PUCRS, em especial ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir
Bavaresco, e à secretária Andréa Simioni, sem os quais nem o evento
nem a presente publicação seriam possíveis, bem como a cada um
dos palestrantes. Estendemos o agradecimento aos membros da
comissão científica e a todos os autores que colaboraram na
elaboração destes volumes.
***

Felipe Fortes; Sabrina Ruggeri; Tiago Rodrigues (Orgs.) | 11

O presente Volume 1 traz consigo três seções, duas com
debates contemporâneos e uma de debates em torno da Filosofia
Moderna. Na primeira seção, reunimos artigos que se encontram na
esteira da tradição fenomenológica e suas diversas ramificações,
bem como de pensamentos que absorveram a psicanálise freudiana
na sua crítica filosófica. Na segunda seção, apresentamos as críticas
estruturalistas às filosofias do sujeito e da modernidade. Fora um
único artigo de crítica à modernidade, a terceira seção, por fim, dá
voz justamente às filosofias antes criticadas e suas novas leituras,
mostrando que elas ainda têm o que dizer e a contribuir para a época
atual.
A seção I – Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise reúne
trabalhos que percorrem desde temas clássicos da tradição
fenomenológica – Husserl e Heidegger quanto ao problema do
acesso ao mundo vivido e da estrutura pragmática da
intencionalidade –, até seus desdobramentos junto à filosofia
existencialista e sua reflexão contemporânea acerca da moral junto
a Beauvoir, e ainda, como um prolongamento da mesma
problemática ética, um estudo comparativo acerca do
desenvolvimento da questão do Outro em Sartre. Do mesmo modo,
o escopo dos trabalhos relacionados à tradição hermenêutica
abrange a consideração do problema da identidade pessoal – neste
âmbito concebido como uma estrutura narrativa –, bem como a
proposta de um diálogo entre essa tradição e o pensamento dialético
em torno da questão da superação da metafísica e a necessidade de
um novo conceito de razão. Os trabalhos em torno da crítica
filosófica da psicanálise, por fim, guardam uma ligação com a
tradição fenomenológica nas figuras de Winnicott e Edith Stein, bem
como contemplam temas clássicos como o judaísmo e a cristandade
em Freud. As artigos ficam por conta de Adelar Conceição (O
problema do acesso ao mundo vivido na fenomenologia de Husserl),
Beatrís da Silva Seus (Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre e Simone de
Beauvoir: Do Imperativo Categórico à Moral Existencialista da
Ambiguidade), Cristian Marques (Aproximações fenomenológicas à
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Ilusão de Onipotência de Winnicott), Giovan Longo (A totalização do
“EU” e o descompromisso com o mundo para além do Mesmo),
Henrique Raskin (Judaísmo e cristandade em Freud), Júlia Garcia
Tronco (A estrutura pragmática da intencionalidade: o contexto das
ocupações e a compreensão em Ser e Tempo), Lucas Giovan Gomes
Acosta (A leitura de Heidegger acerca da sentença nietzschiana
"Deus está morto"), Marcus de Dutra Mattos (O Outro na
constituição do idiota da família), Sabrina Ruggeri (Sobre a
destituição da filosofia na Modernidade e a necessidade de um novo
conceito de razão), Susiane Kreibich (A teoria da singularidade de
Edith Stein) e Susie Kovalczyk dos Santos (Concepções narrativas do
self: propostas e desafios).
A seção II – Estruturalismo traz textos relacionados à crítica
estruturalista aos modelos filosóficos modernos. Sobre a
problemática do sujeito, temos um artigo sobre as relações entre a
nova filosofia do sujeito de Badiou e Hegel, também encontramos
textos relacionados ao problema do corpo e da subjetividade em
Michel Foucault, e também um estudo sobre a ontologia de Deleuze.
Os artigos que compõe essa seção são Antônio Carlos da Rocha Costa
(Sujeito e Verdade em Badiou: Uma Interpretação Baseada em uma
Reconstrução Sistêmica da “Fenomenologia do Espírito” de Hegel),
David Inácio Nascimento (Michel Foucault: biopoder e o corpo
visível) e Felipe Fortes (A experiência transcendental e a lógica da
gênese do empírico no pensamento de Gilles Deleuze).
A seção III – Filosofia Alemã apresenta textos dedicados à
discussão do idealismo alemão. Encontramos ali desde
interpretações e problematizações das filosofias de Kant, Hegel e
Schopenhauer, até as críticas feitas a esses sistemas por Nietzsche.
Há também um interessante diálogo entre Filosofia Ocidental e a
Filosofia Oriental a partir do conceito de experiência. Os artigos
dessa seção são de autoria de André Henrique Mendes Viana de
Oliveira (Entre idealismo e materialismo: o estatuto aporético da
matéria em Schopenhauer); Gabriel Cunha Hickmann (Idealismo
transcendental e subjetividade), Hellen Maria de Oliveira Lopes (A
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“morte de Deus” e o rompimento com a transcendência na Filosofia
de Nietzsche) e Leonardo Marques Kussler (O conceito de
experiência entre as filosofias de G. W. Hegel e Nishida Kitarō).
O Volume 1, deste modo, apresenta-se como uma proposta
de leitura que busca conjugar harmoniosamente temas centrais,
suas ressonâncias e pontos de aproximação entre as tradições
fenomenológica, hermenêutica, a crítica filosófica da psicanálise, o
estruturalismo e a filosofia alemã. Como fundamento comum das
tradições de pensamento em questão, o pressuposto básico do
idealismo e o princípio hermenêutico da interpretação. Que a leitura
dos artigos aqui reunidos possa colaborar na pesquisa e discussão
filosófica brasileira e elevar ainda mais a excelência de nossos
estudos.
Felipe Fortes
Sabrina Ruggeri
Tiago Rodrigues

I
Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise

O problema do acesso ao mundo vivido na
fenomenologia de Husserl
Adelar Conceição1
O período que separa a publicação dos dois volumes das
Investigações lógicas (1900/01) e o primeiro volume das Ideias para
uma fenomenologia pura e uma filosofia transcendental (1913) é
comumente interpretado como uma fase em que a fenomenologia
de Husserl muda radicalmente de orientação. Este último, além de
marcar a chamada “virada transcendental” da fenomenologia,
também pretende estabelecer as etapas subsequentes de um
programa de investigação através do qual a fenomenologia poderia
se instaurar de pleno direito como uma espécie de propedêutica a
toda investigação filosófica e científica rigorosamente fundada.
A exigência de uma fundamentação a priori da
fenomenologia pura e o idealismo transcendental fenomenológico
como seu último estágio teria nesse sentido uma razão de ser.
Paradoxalmente, o idealismo fenomenológico se converte em um
empirismo radical, porque o colocar “entre parênteses” a tese do
mundo natural só teria razão de ser se metodologicamente
significasse um retorno “às coisas mesmas” através da purificação
1
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transcendental da experiência.
A seguir, procuramos fazer uma breve análise desse
problema do acesso ou do retorno da fenomenologia à experiência
do mundo vivido a partir do segundo volume das Ideias (publicado
postumamente), dedicado aos problemas constitutivos da
fenomenologia, e por fim do retorno ao solo do “pré-dado” no
mundo vivido, ou como aparece no texto da Crise, dos problemas
genéticos da fenomenologia do “mundo da vida”.
A constituição da Natureza e do espírito
O projetado segundo volume das Ideias trata das
Investigações sobre a constituição2 e tem a função de mostrar como
se constituem fenomenologicamente os estratos de sentido da
natureza material, do mundo anímico e do mundo do espírito,
fundados uns sobre os outros, passando assim dos níveis mais
baixos aos níveis constitutivos superiores. Como guia tomamos aqui
o problema constitutivo da subjetividade do Ego, pois é através dele
que se compreende a passagem e a relação entre as esferas da
natureza e espírito.
Sem nos determos aqui nas análises constitutivas da
natureza material, retemos, contudo, aquilo que para os nossos
propósitos é o seu resultado mais significativo: a dependência da
experiência da coisa material com relação ao corpo subjetivo. Em
outras palavras, a apreensão do complexo de sensações que tem
lugar na natureza material que compõe o nosso mundo circundante
tem por referência perceptiva o corpo.
Assim, o corpo é já em um primeiro momento o ponto de
orientação e referência sensorial a partir do qual todo dado no meu
mundo circundante se constitui, precisamente, em meu entorno.
Mas, para além disso, o que se diz do corpo estético como referência
2

O segundo volume das Ideias começa a ser escrito por Husserl já a partir de 1913 e se prolonga até
meados da década de 20, até ser definitivamente abandonado. O texto foi, por fim, publicado no
volume das obras de Husserl (Husserliana) em 1952.
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para a constituição da experiência da natureza material pode se
estender para outros níveis. A passagem da constituição da natureza
material à da natureza humana, na qual se inclui a “alma humana
ou animal”, tem de se dar tendo por base a vinculação ainda,
precisamente, com um “corpo material”. É desse modo que quando
consideramos o homem como natureza, e isso quer dizer aqui como
realidade anímica, o “ser animal”, temos por base o corpo material
referido à natureza, sobre o qual então se constituem os novos
estratos “anímicos-corporais”.
Há, portanto, uma diferença na relação com os objetos em
geral e na relação que tenho com meu próprio corpo, quando, por
exemplo, tateio a minha mão esquerda3. Em primeiro lugar tenho
com isto a experiência da coisa “mão esquerda” que pertence
objetivamente mão direita, mas também sensações pertencentes a
ela que não entram na descrição da coisa física, pois aí a coisa tocada
se volta também como corpo sensiente. Assim também como a mão
que toca pode voltar-se em corpo estranho, coisa que toca. Vê-se a
diferença: se a mão toca ou é tocada por um corpo estranho, então
temos a sensação localizada da mão sendo tocada, quando, porém,
isto ocorre com outras partes do corpo temos uma duplicação da
experiência, pois cada parte é então por sua vez “corpo” e “coisa
externa” que toca. Explica-se assim que a corporeidade pode ser
vista tanto do lado material quanto da sensação, e isto porque:
O corpo, portanto, se constitui originalmente de maneira dupla:
por um lado é coisa física, matéria, tem sua extensão, na qual
ingressam suas propriedades reais, a coloração, lisura, dureza,
calor, e quantas outras propriedades materiais similares aja; por
outro lado, encontro nele, e sinto “nele” e “dentro” dele: o calor no
dorso da mão, o frio nos pés, as sensações de toque nas pontas dos
dedos. (HUSSERL, 2005, p. 185).

O corpo não é portanto apenas um objeto físico mas também
3

Exemplo paradigmático o qual terá importância fundamental para as análises da corporeidade por
Merleau-Ponty.
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suporte de todo complexo de sensações que remetem à natureza
material e ao mundo anímico, “desta maneira, pois, a consciência
total de um homem está enraizada em certa maneira com seu corpo
mediante seu suporte hylético […]” (HUSSERL, 2005, p. 193).
Embora as vivências intencionais propriamente ditas, quer dizer, “o
perceber”, “o pensar” apreendidas na intuição, não possuam uma
localização corporal, nem formam nele um estrato – pois não são
conteúdos de sensação que pudéssemos referir ao corpo –, por outro
lado, “[…] correlativamente ao mundo material, se constitui um
sujeito de capacidades corporais-anímicas (de faculdades sensoriais,
faculdades de movimento livre, de apercepção, etc.), em que o corpo
se apresenta tanto como corpo e como coisa material” (HUSSERL,
2005, p. 197).
Mas se é assim, com base nessas descrições, poderíamos
dizer que o tema da corporeidade (tão caro à fenomenologia
francesa4), com sua peculiaridade, formaria um ponto nodal de uma
esfera de problemas próprios?
Cabe lembrar, contudo, que no contexto em que o corpo é
apresentado, na passagem da natureza material ao mundo animal e
posteriormente ao mundo do espírito, ele serve como espécie de
ancoragem, base material sobre a qual se constitui sucessivamente
os estratos superiores de significação mantendo como referência a
base sensível do mundo circundante. Mas, justamente, a esfera do
corpo não forma por si só um campo de investigação independente.
4

Conforme lembra Paul Ricoeur nas suas análises das Ideias II, tal não parece ser o caso para Husserl,
uma vez que estas investigações se encontram ainda distantes do que veremos a seguir na apropriação
dessa temática pela fenomenologia francesa, pois “não se trata, em Ideen II, de encontrar um tipo de
presença do mundo, cujas significações seriam projetadas pelo desenvolvimento de nossos poderes
corporais, aquém das relações de nível intelectual e científico”. De modo que, “deve-se observar que o
corpo que aparece assim não é aquilo que os autores franceses, seguindo G. Marcel, chamaram de
corpo próprio, mas já uma quase realidade psicofisiológica. Na verdade, a preocupação de Husserl nas
Ideen II não consistirá nunca em opor ‘existência’ e ‘objetividade’, mas seguir ao contrário o progresso
da objetivação, não tendo como fundo algo ‘existencial’, mas tomando como fundo algo
‘transcendental’” (RICOEUR, 2009, pp. 98-99; p. 104). Assinalamos assim nossa convergência com
essa interpretação, e indicamos também que a retomada desses temas pela “ontologia
fenomenológica” comum a Sartre e Merleau-Ponty se dá, programática e metodologicamente, em
bases diversas do que se apresenta aqui na perspectiva transcendental husserliana.
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Como se verá em seguida, a sua significação e tudo que se inclui
como natureza só tem sentido por referência ao espírito.
Quer dizer, a análise da natureza mostra que ela necessita de
um “complemento”, qual seja, da subjetividade com seus
pressupostos, que, embora também se possam referir ao anímico e
ao natural, não são por si só natureza mas um outro “setor” do ser.
Resulta isto na oposição entre as esferas do mundo naturalista e
personalista. A partir do momento em que se passa aos problemas
constitutivos do mundo do espírito, compreende-se também que a
modificação da posição personalista, os estratos da experiência do
meu mundo sensível circundante natural são agora correlatos do eu
em atitude transcendental, ou seja, têm por referência a pessoa.
Mas, justamente, em que consiste a atitude personalista?
Ora, mesmo na análise fenomenológica da atitude naturalista, ao
fazermos dela tema de reflexão e, portanto, das sucessivas reduções
fenomenológicas que nos revelam os estratos constituídos sobre a
base originária não tematizada do mundo circundante no qual
sempre nos movemos, retemos dela seu eidos e pomo-nos em
terreno de investigações “puramente fenomenológicas”, e é como
sujeito dessa atitude que referimos então o eu puro. Nisto também
se inclui o eu empírico e tudo quanto faça parte do seu mundo
circundante.
Lembremos que a passagem à atitude transcendental
própria do eu puro constituinte conserva todo o sentido da atitude
naturalística, mas, ao mesmo tempo, há uma modificação no seu
modo de apreensão. Tendo isso em vista, assinala-se aqui em que
medida o método tem importância fundamental na mudança de
atitude da investigação fenomenológica. Metodologicamente essa
“atitude nova” pode ser dita “‘não natural’: isto quer dizer que o
experimentado nela não é natureza no sentido de todas as ciências
da natureza, senão por assim dizer uma contraparte da natureza”
(HUSSERL, 2005, p. 225). Ou seja, a operação artificial na qual
consiste a redução à consciência pura se afirma mediante a
necessidade de evitar a constante sobreposição entre as atitudes
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naturalista a personalista, ou seja, evitar assim a confusão entre
aquilo que no fenômeno é meramente relativo a objetividades e o
que se apreende em sentido absoluto como essência.
Desta maneira, assim como pudemos antes falar do corpo
como centro de orientação considerado na minha atitude
naturalística, agora, em atitude personalista, a pessoa é então o
ponto central do mundo circundante. E isto porque aqui o mundo
circundante não é de pronto a realidade física tal como se apresenta,
mas, apenas, na medida em que é captada e posicionada com esse
sentido por uma subjetividade pessoal.
Dito com toda generalidade, o mundo circundante não é um
mundo “em si”, senão mundo “para mim”, precisamente mundo
circundante do seu sujeito-eu, mundo experimentado por ele, ou
consciente de algum outro modo, posto em suas vivências
intencionais com um respectivo conteúdo de sentido. (HUSSERL,
2005, p. 232).

Se podemos falar do mundo sensível como um núcleo de
experiências, a ele o eu faz referência em atos novos ou fundados
sobre aqueles mas que, justamente, só tem sentido por referência ao
eu. É desse modo também que se pode compreender o sentido das
experiências que tem lugar na esfera da pessoalidade, aquelas que
agora fazem parte da comunidade de pessoas desse “mundo
circundante comum”, e tudo o mais que pertencem no mundo do
espírito. Ao adentrarmos o campo da personalidade e seu mundo
circundante temos uma atitude distinta da naturalista e do seu
modo de proceder investigativo.
Por isso também, a mudança cardinal de atitude que se
opera com a passagem à perspectiva personalista do mundo do
espírito oferece a possibilidade de compreensão naturalística, pois
esta é incorporada como estrato à vida espiritual. O corpo no qual
adivinhamos a atividade do espírito assim nos aparece porque,
precisamente, conservamos como estrato esse fragmento de
natureza anímica. “A unidade do corpo e do espírito é uma unidade
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dupla, e correlativamente na apercepção unitária do homem está
incluída uma dupla apreensão (a personalista e a naturalista)”
(HUSSERL, 2005, pp. 294-295).
Nessa medida se pode dizer que para compreender um
homem é necessário descer ao “subsolo” no qual se “edifica” sua vida
espiritual. Pois, se todo vivenciar é vivenciar de um eu, o nexo de
vivências que pertencem ao homem remete a esse subsolo
constantemente enriquecido do pré-dado. E isto é assim porque o
“mundo de coisas” no qual vivem os espíritos é aquele constituído
como objetivo para essas subjetividades, quer dizer, o “mundo
circundante dos espíritos objetivamente determinável”. Ou seja,
nesse sentido, “todo espírito tem um ‘lado de natureza’” (HUSSERL,
2005, p. 327). Ele é esse subsolo da subjetividade que forma a base
das sensações sobre as quais se constituem as camadas de estratos
superiores da vida anímica e do eu empírico real. É dessa forma que
os espíritos, aqueles que executam cogitationes, que efetivamente
tomam posição e são capazes de motivações racionais, podem se
referir e mesmo se reconhecer como natureza. Porque o espírito não
é apenas um eu abstrato, mas uma “personalidade plena”, é que “a
mim me co-pertence um subsolo de vivências e um subsolo de
natureza (‘minha natureza’) que se manifesta na engrenagem das
vivências” (HUSSERL, 2005, p. 328).
Porém, se o subsolo do espírito se mostra como lado de
natureza, cabe, no entanto, ao mundo espiritual a “primazia
ontológica” frente ao mundo naturalista. Portanto, se o espírito pode
ser descrito como dependente da natureza, e até certo ponto
naturalizado, isto só pode ser verdadeiro até determinado grau, pois
“os sujeitos não podem dissolver-se no ser natureza, já que então
faltaria o que dá sentido à natureza” (HUSSERL, 2005, p. 346).
Assim, a relação de dependência entre espírito e natureza não é
simétrica. Frente a esta, o espírito conserva um absoluto irrelativo
de uma ordem própria, que consiste na prerrogativa de que em se
suprimindo o espírito nada de sentido resta do lado da natureza,
porém, se, de outro modo, suprimimos a natureza resta ainda do
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lado do espírito um eu com sua vida de consciência e nela uma
individualidade capaz de “julgar”, “valorar”, e tomar posição frente
aos atos próprios desta esfera.
Disso se compreende que “nenhuma coisa tenha em si
mesma sua individualidade”, mas apenas o espírito, quer dizer,
“individuação absoluta a tem já o eu puro da cogitatio respectiva, a
qual é ela mesma algo em si absolutamente individual” (HUSSERL,
2005, p. 348). Porque se é a consciência a única que efetivamente se
pode assinalar na sua essência, então toda “coisidade objetiva” se
determina, e tem sua unidade e individualidade, por referência a
esse absoluto.
Toda individualidade recebe portanto sua determinação por
referência a alguma subjetividade ou complexo de sujeitos, ou seja,
“o único originariamente individual é a consciência concreta com seu
eu5. Todo outro individual é algo aparente e tem o princípio de sua
individuação no aparecer real e possível, que por seu lado remete a
uma consciência individual” (HUSSERL, 2005, p. 350). A
“individuação absoluta” é então algo que pertence ao eu pessoal, pois
o que podemos referir como o “mundo circundante do eu” só
encontra sua plena individuação, justamente, porque tem como
referência o eu e através dele a experiência comum outros
indivíduos.
Percebemos assim um ganho no tratamento dessa relação
entre natureza e espírito considerado na esfera ampla dos problemas
constitutivos da fenomenologia transcendental quando comparado
ao aspecto formal apresentado nas Ideias I. Contudo, como não
poderia deixar de ser, em última análise os problemas constitutivos
remetem à esfera do ego transcendental como correlatos, e isso quer
dizer que toda individuação nas esferas constitutivas da natureza,
na qual se reconhece sua base, só pode ser dita dessa forma por
referência à consciência pura e à subjetividade transcendental
constituinte.
5
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O mundo vivido do qual tomamos parte e do qual emerge a
subjetividade é ainda objeto de uma correlação transcendental. Mas
seria possível algo como um outro tipo de epoché que abordasse tais
problemáticas a partir da perspectiva própria desse mundo da vida?
O retorno ao mundo vivido
A partir inicialmente do diagnóstico da “crise” da
humanidade europeia, que do ponto de vista da fenomenologia
transcendental é consequentemente a crise da racionalidade, das
ciências e da própria filosofia, um exame dos supostos equívocos da
filosofia moderna revela por parte da fenomenologia a possibilidade
de reconsiderar aquilo que naquela, embora suposto nas análises,
passa por sobre o fenômeno: o próprio mundo vivido enquanto
tema de uma investigação própria. É assim que no texto tardio de A
crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental (1936)
essa questão surge como “questão retrospectiva” (Rückfrage) do
“mundo da vida” (Lebenswelt).
O problema aqui posto pode ser entendido em um duplo
sentido, de um lado poderia se tratar de uma possibilidade de
renovação da investigação fenomenológica que acaba se enredando
com uma série de problemas derivados do seu idealismo
transcendental sui generis, por outro lado justamente uma
reafirmação da necessidade e do consequente desfecho ideal de toda
investigação séria e rigorosa que se pretenda, precisamente, na
filiação da Ideia de ciência europeia ameaçada pela “crise”. Em certo
sentido podemos dizer que ambas as posições podem estar corretas.
Se trataria antes de tudo de mostrar que os pressupostos
sobre os quais a filosofia moderna em geral assenta a ideia de
filosofia e ciência, – compartilhada, como mostramos, pelo projeto
da fenomenologia transcendental ao menos no seu espírito –, são
tomados de antemão como uma evidência objetiva, portanto, nunca
questionados. O “solo inquestionado” sobre o qual a crítica moderna
estabelece as condições de possibilidade do conhecimento é o mundo
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da vida circundante, e é esse “pré-dado” que agora se trata de tomar
como “questão retrospectiva”.
O pré-dado se encontra na base da nossa experiência
cotidiana, e nesse sentido é partilhado então tanto pelo homem
comum quanto pelo homem de ciência quando não está,
precisamente, a fazê-la.
Tendo isto presente, um esclarecimento explícito da validade
objetiva e de toda a tarefa da ciência exige manifestamente que se
comece por indagar acerca do mundo pré-dado. Este é
naturalmente dado a todos nós, como pessoas no horizonte da
nossa co-humanidade, ou seja, em cada conexão real [Aktuellen]
com o outro, pré-dado com “o” mundo, o universal comum.
(HUSSERL, 2012, p. 99).

Tanto para o homem cotidiano como para o cientista esse
mesmo solo se apresenta como fundo de toda experiência vivida,
pois “[…] faz todo o sentido para os homens que nele vivem a
questão acerca do sentido do ser próprio e constante desse mundo
da vida.” Isso porque “houve sempre já para a humanidade de antes
da ciência um mundo da vida, tal como este também prossegue no
seu modo de ser após a ciência”. Considerado nessa perspectiva de
um mundo que já está sempre presente aí, “assim, é possível
levantar-se o problema do modo de ser do mundo da vida em si e por
si6 […]” (HUSSERL, 2012, p. 100), independente de qualquer
“conhecimento objetivo-científico” que sobre ele se funda.
Contudo, se à práxis cotidiana e ao homem pré-científico é
suficiente este conhecimento dado de antemão pela sua experiência
de mundo circundante, o mesmo não pode ser dito daquele que
pretende produzir ciência. Embora a originalidade das experiências
implicadas no que se chama mundo da vida seja necessária, em
consonância com o próprio espírito que animam as investigações
delas resultantes, que sejam esclarecidas no que nelas há de próprio
6
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e que as habituais investigações da ciência objetiva tradicional não
conseguem captar. O que significa dizer que o tema parece requerer
o auxílio de “tarefas científicas diversas”, de tal modo que devem
assim ser tratadas em conjunto e não apenas sob o predomínio da
tarefa lógico-objetiva “por si só”. Pois é dessa forma que “nunca se
questiona cientificamente a maneira como o mundo da vida
funciona em permanência como plano de fundo” e de que modo se
pode falar que esse pré-lógico pode ser o fundamento das verdades
lógico-teóricas. Não se trata aqui, portanto, de eleger ou substituir
uma verdade por outra mais essencial, mas de reconhecer um
caráter científico próprio do pré-dado, e compreender que:
[…] talvez a cientificidade, que esse mundo da vida, como tal e na
sua universalidade exige, seja uma cientificidade específica,
justamente não lógica-objetiva, e que, como a cientificidade
fundamentadora última, o seu valor não seja de o de uma
cientificidade menor, mas superior. (HUSSERL, 2012, p. 101).

O acesso científico ao mundo da vida, quer dizer, a pergunta
sobre a relação entre o pensar científico-objetivo e a intuição, o
pensar lógico, físico e matemático das teorias e o intuir e intuído
antes no mundo da vida, acaba por se tornar o problema geral da
validade de uma ciência universal. O problema inicialmente “parcial”
da verdade científica do pré-dado se transmuta no problema
filosófico mais “universal” na medida em que a verdade da ciência
objetiva se funda nos substratos retirados desse solo comum
universal do mundo da vida.
Mas teria com isso a fenomenologia efetuado uma guinada
radical na sua tendência egoica descrita acima? Seriam os temas
emergentes do mundo da vida independentes da abordagem
constitutiva da fenomenologia transcendental?
O certo, contudo, é que o tipo de redução transcendental que
aqui se executa, a redução do mundo ao fenômeno transcendental
do mundo e a subjetividade transcendental como seu correlato,
conduz ao pré-dado do mundo da vida, diferente do caminho “muito
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mais curto para a epoché transcendental”, a “via cartesiana”, que
“tem a grande desvantagem de que conduz, é certo, como de um
salto ao ego transcendental” (HUSSERL, 2012, p. 126). O recurso à
redução não é portanto abandonado mas, pelo contrário, tem um
percurso mais longo comparado à via curta cartesiana, enriquecido
pela necessidade de explicitar os problemas ausentes naquela.
Outro fator permanece também como peça essencial da
análise: o eu como polo de referência. Contudo, o que ocorre aqui é
uma ordem diferente daquela que encontramos na análise
transcendental constituinte, respectivamente: ego – cogitatio –
cogitata.
O primeiro é o mundo da vida simplesmente dado e, na verdade,
antes do mais tal como se dá, existente segundo a percepção como
“normal”, simples e ininterrupto na pura certeza do ser (ou seja,
isento de dúvida). Com o estabelecimento do novo direcionamento
do interesse e, assim, na sua rigorosa epoché, o mundo da vida
torna-se uma primeira rubrica, índice, fio condutor intencional
para o questionamento retrospectivo das multiplicidades das
maneiras de aparição e das suas estruturas intencionais. Uma nova
direção do olhar, no segundo estágio da reflexão, conduz ao polo
eu e ao que é próprio da sua identidade. (HUSSERL, 2012, p. 140).

De outro modo, também é concebível uma ontologia própria
do mundo da vida, quer dizer, prescindindo da esfera
transcendental, na atitude natural anterior à epoché, é possível que
o mundo da vida se torne tema de uma ciência própria na qualidade
de mundo da experiência.
Contudo, apesar do reconhecimento dessa originalidade do
pré-dado e portanto da sua maneira peculiar de apreensão, há que
atentar para o fato de que se por um lado “podemos a todo momento
restituir a atitude natural”, por outro lado, o sentido de uma tal
investigação sobre o mundo da vida só pode se constituir como
ciência de valor universal se os fenômenos do mundo da vida forem
o ponto de partida que servem como “fios condutores
transcendentais para as atitudes correlativas de nível superior”, pois
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esse tipo de investigação ainda mantém como condição de sua
efetivação a “tarefa universal de pesquisa da redução
transcendental” (HUSSERL, 2012, p. 142).
Mantêm-se, portanto, a necessidade da epoché sobre a
atitude natural na qual se desenvolve a nossa vida no mundo, para
que desse modo se possa então tomar uma “posição sobre ela”; mais
uma vez “é-nos interdito qualquer interesse pelo ser, pelo ser efetivo
ou pelo não ser do mundo” (HUSSERL, 2012, p. 143). Diferente da
epoché transcendental, a epoché do mundo da vida mantém “os
interesses vitais humanos” que naquela, via de regra, são
abandonados, mas isto não significa o retorno à experiência ingênua
do mundo, senão a manutenção do sentido geral que tem a operação
da redução: o mundo vital como horizonte da nossa experiência
permanece como solo originário, contudo, dele não nos servimos
mais, mas também não o perdemos porque, “na epoché, retornamos,
todavia, à subjetividade já dotada de mundo” (HUSSERL, 2012, p.
144).
Ora, mas se é assim, temos agora também ao nível do prédado uma aporia que antes se apresentava à reflexão na consciência
pura, pois como apreendemos acima com a fenomenologia
transcendental, a introdução da operação da epoché promove uma
alteração no sentido em que o mundo é agora para mim, quer dizer,
torna algo de subjetivo. Mas, se além disso, como vemos aqui, a
subjetividade que tenta desse modo dar conta da objetividade do
mundo sendo ela própria parte do mundo, anuncia-se assim o
seguinte paradoxo:
Como pode uma parte constituinte do mundo, a sua subjetividade
humana, constituir o mundo inteiro, a saber, constituí-lo como a
sua configuração intencional? Como pode constituir o mundo –
uma configuração sempre já formada e que assim prossegue, da
conexão universal da subjetividade intencionalmente realizadora –
como sua configuração intencional, pela qual eles, os sujeitos
realizadores em relação mútua, devem ser somente partes
constituintes da realização total?
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O constituinte sujeito do mundo engole, por assim dizer, o mundo
inteiro e, assim, também a si próprio7. Que contrassenso!
(HUSSERL, 2012, p. 147).

Eis então o “paradoxo da subjetividade”, a simultaneidade
com a qual a consciência fenomenológica tem enfim que lidar: “ser
sujeito para o mundo” e “ser objeto no mundo”.
No entanto, se a expressão de exclamação parece aqui
apropriada para expressar esse estado aporético ao qual a
fenomenologia do mundo da vida parece também diligentemente
nos encaminhar, por outro lado, tal paradoxo só se formula porque
encontra nela sentido e resolução. E isso porque para a
fenomenologia, e principalmente para o fenomenólogo também
enquanto homem que vive seu mundo, tal condição é uma
consequência de um esforço de transformar a “obviedade universal
do ser do mundo” em algo compreensível.
Percebemos assim que, longe de ser superado, o problema
da subjetividade transcendental permanece nas investigações sobre
o mundo da vida. Porque, justamente, a resolução dos paradoxos
anteriores só pode se dar ainda a partir da epoché e do recurso à
função do ego e da comunidade egoica transcendental na qual se
explica o ser constituinte e constituído, de e para o mundo, e se
adquire verdadeiramente o sentido de um “mundo para todos”.
Ora, para toda e qualquer epoché, a “redução ao ego
absoluto” permanece essencial, “isto continua a determinar todo o
método da fenomenologia transcendental” (HUSSERL, 2012, p. 153).
Porque para explicar a simultaneidade de ser ego constituinte e parte
do mundo constituído:
O método exige, então, que o ego questione retrospectivamente, de
modo sistemático, a partir do seu fenômeno concreto do mundo e,
assim, que se conheça a si mesmo, ego transcendental, na sua
concreção, na sistemática de seus estratos constitutivo e das suas

7
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fundações de validade indizivelmente entrelaçadas. O ego é dado
apoditicamente na ação da epoché, mas como uma “concreção
muda”. Ela tem de ser trazida à explicitação, à expressão e, na
verdade, numa “análise” intencional sistemática, questionando
retrospectivamente a partir do fenômeno do mundo. Nesse
procedimento sistemático adquire-se, em primeiro lugar, a
correlação do mundo e da subjetividade transcendental8, objetada
na humanidade (HUSSERL, 2012, p. 153).

Assim, ao contrário do que se poderia esperar sobre uma
investigação do mundo da vida pré-dado, o problema da
subjetividade transcendental não é abandonado, nem resolvido.
Embora transmutado pela introdução de uma nova epoché, ele
ressurge como o paradoxo acima de um sujeito que constitui o
mundo e assim também, como parte dele, constitui a si próprio.
Mas seria esse paradoxo da subjetividade algo fortuito? O
simultâneo ser sujeito e ser objeto não é ele mesmo uma variante do
paradoxo que aparece também à fenomenologia transcendental na
sua via cartesiana na figura do ego constituinte e constituído? Por
fim, não é a insistência nessa figura do eu puro, do ego
transcendental, e ainda aqui no polo do eu como substrato último,
nunca tematizado, e acompanhante último da consciência, a fonte
mesmo desse paradoxo?
Tais questionamentos não encontram aqui espaço para
serem desenvolvidos. Contudo, para os fins a que se destina este
trabalho, parece-nos que fica claro como o problema do acesso a essa
experiência do pré-dado do mundo da vida permanece vinculado ao
projeto programático estabelecido pela fenomenologia de se
constituir como investigação transcendental de rigor sobre os
princípios das ciências e da filosofia.

8
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Considerações finais
Por fim, que conclusões podemos retirar sobre esse retorno
da investigação fenomenológica aos problemas do mundo vivido?
Parece-nos em primeiro lugar estar demostrado que eles se
encontram estritamente relacionados com o desenvolvimento
programático da fenomenologia, a ponto do tema escolhido como
fio condutor das análises precedentes, o desenvolvimento da noção
de Ego transcendental, representar ao mesmo tempo o resultado
mas também a forma pela qual a reflexão fenomenológica se
encaminha na direção de uma reivindicada pureza e rigor próprios
da investigação transcendental.
Por isso, o Eu puro, introduzido na perspectiva da
fenomenologia transcendental como polo de unidade reflexivo das
vivências na consciência pura, é ainda necessário às investigações da
fenomenologia constitutiva. E isso é assim porque o programa geral
da fenomenologia que se transmuta em idealismo transcendental
necessita da permanência do Ego cogito transcendental como
resíduo último de toda consciência pura, pois ele é aí a expressão do
próprio movimento da reflexão fenomenológica que ao cabo
pretende recuperar a nossa experiência do mundo.
É desse modo que, como visto por último na temática do
mundo da vida, a fenomenologia permanece de algum modo sempre
fiel ao propósito último desse retorno aos fenômenos, embora ele
pareça sempre adiado em nome da necessidade de clarificação do
terreno da consciência pura onde se dariam por fim os elementos
essenciais dessa experiência do mundo vivido então
transcendentalmente purificados9.
9

Nesse sentido Natalie Depraz se refere à metodologia husserliana como uma “doutrina de vias
redutivas”, a via cartesiana do idealismo transcendental mas também, como vimos, uma via genética
e do que a autora chama “empirismo transcendental”, um movimento de “desobjetivação”, pois “aqui
se impõe uma redução renovada, que se aplica em desvincular-nos da referência ao objeto. O fio
condutor da descrição não é mais o objeto intencional (compreendido na tematização privilegiada do
ato que o visa), mas a gênese da vivência do objeto em seu modo de acesso à consciência” (DEPRAZ,
2008, p. 49).
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Considerado nesse conjunto, podemos dizer que o problema
do acesso fenomenológico ao mundo vivido não se encontra
apartado da consideração da fenomenologia enquanto programa de
pesquisa, portanto dos pressupostos sobre os quais se assentam seus
próprios fundamentos metodológicos.
Referências
HUSSERL, Edmund. Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una Filosofía
Fenomenológica. Libro Segundo: Investigaciones fenomenológicas sobre la
constitución. México, D.F.: Fondo de Cultura Econômica, 2005.
________. A Crise das Ciências Européias e a Fenomenologia Transcendental. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
DEPRAZ, Natalie. Compreender Husserl. Petrópolis: Vozes, 2008.
RICOEUR, Paul. Na escola da fenomenologia. Petrópolis: Vozes, 2009.

Kant e Sartre/Beauvoir:
do imperativo categórico à moral
existencialista da ambiguidade

Beatrís da Silva Seus1
Estamos aqui dialogando com três grandes autores da
história da Filosofia Moderna e Contemporânea. Temos de um lado
Immanuel Kant criticado por praticamente todas as correntes
filosóficas, mas utilizado como fundamentação teórica em vários
âmbitos dos saberes humanos, seja na constituição jurídica do Brasil
até os dias atuais, seja na própria teoria existencial e humanista de
nossos outros autores: Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O
autor de O Existencialismo é um Humanismo insere o leitor em uma
abordagem não-cognitivista2 dos valores morais. Tendo posto o
homem em um contexto angustiador, desamparador e
desesperante, o francês ainda retoma Kant na elaboração de um
possível modelo moral vazio. Tentaremos aqui salientar os pontos
1
2
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A definição de não-cognitivismo que inserimos aqui, é a definição de Robert Audi que diz que o nãocognitivismo afirma que os juízos morais e os princípios morais de ações particulares, não são nem
verdadeiros nem falsos. Mas sim que juízos expressam atitudes pró, contra, ou de comprometimento
com as normas morais.
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em comum e de crítica entre estes grandes filósofos em busca de
uma nova interpretação de suas filosofias que nos permita
abandonar pré-conceito em busca de uma nova interpretação.
Veremos também se essa nova interpretação pode ser sustentada a
partir de nossa análise dos escritos existencialistas.
1.Uma leitura construtivista da fundamentação da metafísica
dos costumes:
Existem, pelo menos, três formas de ler um texto kantiano:
podemos adotar uma visão construtivista moral, ortodoxa, realista,
entre outras. O construtivismo moral parte de que a construção da
filosofia moral kantiana não é dada pronta pela razão, apesar de ser
a priori3. Os ortodoxos4 partem de uma leitura de que os conceitoschave de Kant são todos a priori e que o filósofo buscaria sim um
pressuposto puro para o agir humano. Adotaremos aqui uma leitura
construtivista moral própria do neokantismo e sua leitura específica
da Fundamentação da Metafísica dos Costumes e da obra
Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático; para tal estaremos
adotando as interpretações das comentadoras Chagas e Kosgaard.
Todavia, é justamente porque o imperativo categórico consiste em
um princípio formal e, portanto, vazio quanto ao conteúdo, é que
tal critério torna possível o pluralismo moral. Com efeito, se agora
o cético perguntar, afinal, o que significa agir de acordo com o
princípio moral, a resposta de Kant consiste em afirmar que se
deve adotar um tipo de procedimento, a saber, a universalidade
das máximas da vontade. Assim, não estão dadas ou prédeterminadas quais máximas são aptas ou boas candidatas à
universalização, pois é a partir da capacidade crítica e
autolegislante que o sujeito deve poder reconhecer o que ele deve
fazer ou quais máximas são dignas de ter um conteúdo moral.
(CHAGAS, 2016, p. 16).
3

Conforme veremos com comentadores a seguir.

4

Como Schönecher e Wood, por exemplo.
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Chagas busca defender que o imperativo categórico, por ser
um princípio formal muito mais de exclusão de normas morais,
amplia o número de respostas justificadas para nossas máximas.
Esse tipo de leitura do imperativo amplia a possibilidade de escapar
do determinismo da razão perante a vontade, pois na medida em
que está no agente moral as capacidades e disposições de ser o
autolegislador de seus juízos morais, não podemos falar em juízos
concebidos e determinados a priori pela razão pura, como
pretendem defender os críticos modernos de Kant. Kosgaard
partilha de uma interpretação semelhante acerca do imperativo
categórico:
E Kant, naturalmente, pensou que de maneira semelhante, os
princípios morais poderiam ser mostrados como princípios de
raciocínio prático que se baseiam na natureza da vontade e
produzem conclusões sobre o que devemos fazer, mas não porque
as ações sejam intrinsecamente normativas. Elas herdam sua
normatividade de princípios que decorrem da natureza da vontade
- os princípios do raciocínio prático (KOSGAARD, 2010, p. 36,
tradução nossa).5

Também de acordo com Christine Kosgaard na obra Sobre
a Justificação de Normas Morais: Realismo e Construtivismo na
Filosofia Moral do Século XX, o construtivismo moral concebe a
filosofia prática não enquanto uma esfera que encontra
conhecimentos para aplicar na esfera prática; mas sim nos usos da
razão para resolver problemas práticos. Sobre a argumentação
kantiana, Kosgaard afirma que o problema é definido pelo fato da
razão livre, ou seja, definido sobre o problema daquilo que foi feito.
Nessa perspectiva, há a proposta de uma liberdade positiva que
proporá uma solução ao agir somente se uma lei puder se tornar
5

Original: “And Kant of course thought that in a similar way, moral principles could be shown to be
principles of practical reasoning which are based on the nature of the will and yield conclusions about
what we ought to do, but is not because the actions are intrinsically normative. They inherit their
normativity from principles which spring from the nature of the will – the principles of practical
reasoning”.
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uma lei universal. Ou seja, o homem provido de disposições e
capacidades, demonstra como as percepções da realidade podem
gerar conhecimento. Porém, sem recair em uma falácia naturalista,
Kant aponta como o agente é possuidor de autonomia (arbítrio livre
e autônomo). Nosso principal enfoque é na análise não apenas da
natureza humana apresentada por Kant, mas também na elaboração
do Imperativo Categórico enquanto fórmula de exclusão de
máximas morais. Como vimos anteriormente, é a Vontade a
capacidade responsável pela possibilidade de uma ação baseada em
representação de máximas. E o homem, dotado desta e de outras
faculdades, é capaz – nesta perspectiva – de agir segundo razões, e
não apenas inclinações sensíveis.
Porém, é importante ressaltar aqui que o projeto de moral
kantiana não pretende partir de pressupostos nem puramente
metafísicos, nem puramente empíricos. Neste sentido, poderíamos
denominar os escritos kantianos como metafísicos partindo da
noção de que apesar de não sermos determinados pela
racionalidade, somos atingidos por ela, também sendo motivados
pela empiria. Neste sentido, vemos o papel dos juízos sintéticos a
priori trabalhados previamente no seu tratado de epistemologia, a
saber, Crítica da Razão Pura. Este tipo de explanação do tema é
necessário para que possamos compreender que antes mesmo de
pressupor algum tipo de fundamentação ética, Kant preocupou-se
em livrar-se dos problemas argumentativos das correntes filosóficas
de sua época. A seguir faremos nossa analogia entre o filósofo
alemão e os filósofos franceses trabalhados pressupondo a
necessidade da liberdade enquanto ideia da razão mantida no
tratado de filosofia moral do autor, na medida em que parecem ser
necessárias afirmações a priori (neste sentido) para a compreensão
de que o homem é responsável pelas suas ações, dotado não apenas
de vontade, mas de arbítrio também. Partindo da necessidade de
uma universalização de máximas que respeitem os outros homens
enquanto fins em si mesmos e não apenas meios, e buscando
defender o pluralismo moral em defesa da liberdade de outrem,
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Kant parece se aproximar do que mais tarde é apresentado de forma
ontológica em O Ser e o Nada de Sartre6.
2.O existencialismo sartriano em O Ser e o Nada:
De acordo com Jean-Paul Sartre em O Ser e o Nada, ter, fazer
e ser são as categorias cardeais da realidade humana. O autor
observa que ao longo da tradição filosófica, em específico a tradição
moderna, o objetivo da moral foi o de prover o homem com o meio
de ser7. Porém, foi Kant o responsável por elaborar um grande
sistema ético que substituiu o ser pelo fazer, sendo o fazer o valor
último e supremo da ação. Sartre indaga-se sobre quem teria razão
nesse sentido: uma ética cujo princípio seja a ação ou o ser? Sua
pesquisa ontológica parece poder dar conta desse problema de
justificação moral:
É estranho que se tenha podido argumentar interminavelmente
sobre o determinismo e o livre-arbítrio, citando exemplos a favor
de uma ou outra tese, sem tentar previamente explicitar as
estruturas contidas na própria ideia de ação (SARTRE, 2015, p.
536).

Antes de elaborar qualquer tipo de defesa para com
quaisquer tipos de justificação, o filósofo busca compreender o que
significa o agir humano. De acordo com ele, o agir implica –
necessariamente – uma ideia de liberdade. Isto, pois não haveria
possibilidade do que ele chama de “estado de fato” salvo por meio
de uma potência modificadora do “Para-si”. É por estar em si o
móbil da ação, que o sujeito pode tornar-se objeto de si mesmo. Ou
seja, é próprio da consciência humana, o reconhecimento da
possibilidade permanente de efetuar uma ruptura entre o passado e
6

Trouxemos aqui essa leitura neokantiana não enquanto objeto central do trabalho, mas enquanto
um tipo de interpretação para nossa abordagem comparativa.
7

Como, por exemplo, na moral estoica ou na ética de Spinoza.
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o presente, dando significação para as suas ações. Disto segue-se que
– assim como no sistema kantiano – “a condição indispensável e
fundamental de toda a ação é a liberdade do ser atuante” (SARTRE,
1997, p.540). Nesse sentido, não podemos afirmar que exista um ato
sem um motivo, e o Para-si deve conferir-lhe valor. O móbil de uma
ação, do ponto de vista sartriano, implica em uma negatividade, pois
como a ação é um meio para um fim, tem em vista um ainda não
existente.
Se a condição fundamental do ato é a liberdade, precisamos tentar
descrever a liberdade com maior precisão. Mas deparamos logo
com uma séria dificuldade: descrever, comumente, é uma
atividade de explicitação visando as estruturas de uma essência
singular. Mas a liberdade não tem essência. (...) Indefinível e
inominável, a liberdade será também indescritível? (SARTRE,
2015, p. 542).

Ao invés de buscar uma definição positiva de liberdade,
enquanto algo essencial, Sartre busca defini-la de forma diferente. A
liberdade seria singular nessa perspectiva, fundamento de todas as
essências e não essência de todos os homens. Todos os homens
possuiriam, assim, a liberdade de transcender no mundo através de
possibilidades próprias. Há uma analogia aqui, portanto, entre
liberdade e consciência: não podemos falar essencialmente delas,
podemos apenas falar delas subjetivamente. Diferentemente da
tradição moderna onde partíamos da definição do cogito para, a
seguir, definirmos a essência de conceitos filosóficos, Sartre propõe
seres existentes que precedem suas essências.
Como tal, sou necessariamente consciência (de) liberdade, posto
que nada existe na consciência a não ser como consciência não
tética de existir. Assim, minha liberdade está perpetuamente em
questão em meu ser; não se trata de uma qualidade sobreposta ou
uma propriedade de minha natureza; é bem precisamente a
textura do meu ser; e, como meu ser está em questão em meu ser,
devo necessariamente possuir certa compreensão da liberdade
(SARTRE, 2015, p. 543).
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De fato, a liberdade é a negação do Em-si em nome do Parasi. A liberdade é caracterizada – de acordo com o filósofo – pela
possibilidade de fuga da essencialidade. Nesse sentido, “o Para-si
escapa de seu ser” (SARTRE, 2015, p. 543). Estaríamos condenados
a sermos livres na medida em que, ao sermos conscientes de nossas
ações, já possuímos os objetos transcendentes que estão,
obviamente, fora do ser. Não teríamos desta forma liberdade para
deixarmos de sermos livres; podemos construir para nós8 mesmos
nossa própria essência de forma necessária. “O sentido profundo do
determinismo é estabelecer em nós uma continuidade sem falha de
existência Em-si” (SARTRE, 2015, p. 544). O filósofo interpreta uma
visão de sujeito que parte da nadificação da liberdade: a liberdade
aqui é justamente o nada que abriga o ser do homem. Liberdade é
fazer-se ao invés de ser algo pré-determinado. Nesse sentido, o autor
afirma que nada vem de fora do homem, ou até mesmo de alguma
essencialidade que parte de dentro. Do contrário estaríamos
entrando em contradição; o homem não pode ser ora livre, ora
escravo de suas paixões ou de sua racionalidade. Nesse sentido, o
filósofo abre a possibilidade de chamarmos a “liberdade” de
“vontade”. Aqui precisamos nos aprofundar nas críticas de Sartre ao
filósofo Descartes que concebe o homem simultaneamente livre e
determinado: havendo uma relação entre a liberdade
incondicionada e os processos psíquicos determinados. Isso, pois o
filósofo moderno afirmava que apesar da Vontade ser livre,
haveriam as chamadas “paixões da alma” que determinariam
fisiologicamente o homem.
Esta discussão mostra que são possíveis duas e somente duas
soluções: ou bem o homem é inteiramente determinado (o que é
inadmissível, em particular porque uma consciência determinada,
ou seja, motivada em exterioridade, converte-se em pura

8

“Para-si”.
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exterioridade ela mesma e deixa de ser consciência), ou bem o
homem é inteiramente livre (SARTRE, 2015, p. 547).

Ainda na página 547, vemos o papel da vontade no agir
humano: com efeito, para considerar o homem livre, é necessário
compreender a vontade como uma negatividade e potência de
nadificação. E assim o sendo, o conjunto psíquico do individuo
precisa – necessariamente – ser igualmente nadificação. Ou seja,
seguindo o raciocínio lógico do que foi exposto anteriormente, a
liberdade humana enquanto textura do ser, e a vontade enquanto
potência de nadificação, dizem respeito ao agir autônomo humano
Para-si (e não em-si) de forma que é o sujeito o autolegislador. Ao
fim da obra O Ser e o Nada, Sartre dedica um subcapítulo intitulado
de “Perspectivas Morais”. Em tal Subcapítulo, o filósofo ressalta que
a ontologia não pode por si mesma elaborar prescrições morais.
Porém, ressalta a necessidade da elaboração de uma moral
existencialista que tenha como ponto de partida a realidade humana
em situação9. Assim como o imperativo categórico kantiano, Sartre
propõe uma fórmula vazia moral que tenha como princípio a
liberdade, mas consciente de que a liberdade – sozinha – não pode
ser causa de prescrições morais; por tal razão, finaliza O Ser e o Nada
com a afirmação de que a seguir elaboraria um tratado sobre a
filosofia moral. Porém, é de nosso conhecimento que este tratado
nunca foi publicado. Na verdade, Sartre deixou escrito mais de duas
mil páginas incompletas sobre o tema, sendo seiscentas publicadas
pela editora Gallimard10.

9

Conforme podemos ver em trechos de diferentes obras, a situação do homem é algo que importaria
em algum tipo de moral sartriana: “[...] o homem se define antes de tudo como um ser em situação:
isso significa que constitui um todo sintético com sua situação biológica, econômica, política, cultural,
etc. Não é possível distingui-lo dessa situação, pois ela o forma e decide de suas possibilidades, mas
inversamente, é ele que lhe atribui o sentido escolhendo-se em e por ela. Estar em situação significa
escolher-se em situação e os homens diferem entre si como diferem suas respectivas situações e
também conforme a escolha que efetuam de sua própria pessoa” (SARTRE, 1969, p. 35).
10

SARTRE, Jean. Cahiers pour une morale. Éditions Gallimard, 1983.
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3.O existencialismo é um humanismo e a moral da
ambiguidade: o desenvolvimento da moral humanista
A liberdade humana fundamentada no tópico anterior na
obra O Ser e o Nada é a verdade a ser afirmada, pois segundo Sartre,
o homem é essencialmente livre e não pode fugir da
responsabilidade causada por tal liberdade. É importante ressaltar
que apesar do existencialismo proceder de forma contrária às
concepções ideais de bem e mal, apresenta uma moral possível
denominada de moral da ação e do engajamento. Com ela
pressupõem-se homens autênticos11 que, engajados com a liberdade
de si mesmos e da humanidade, estão cientes de sua
intersubjetividade12. A ação destes homens autênticos deve ter como
fim a sua própria liberdade e a liberdade de toda a humanidade, não
enquanto um ato particular, mas como uma ação constantemente
engajada. Sartre afirma, portanto, que a moral existencialista busca
constituir na sociedade um conjunto de valores humanos em
constante evolução. E o existencialismo é considerado um
humanismo na medida em que o homem é o seu próprio legislador,
estando sempre em relação a outros homens no seio da sociedade.
Ao publicar A Moral da Ambiguidade em 1947, Simone de
Beauvoir retoma elementos da filosofia existencialista sartriana,
ressaltando que a moral é ambígua na medida em que não possui
valores fixos, destacando a exigência do engajamento humano. A
moral da ambiguidade da filósofa, assim como a moral humanista
sartriana, procura suprimir concepções fixas de bem e mal enquanto
uma verdade absoluta:

11

Conforme a obra O Existencialismo é um Humanismo, o termo “autenticidade” é fundamental para
a compreensão do existencialismo: o homem de modo geral é distinguido entre autêntico e inautêntico
nos escritos dessa corrente filosófica. O ser humano autêntico é aquele capaz de formar opiniões, a si
mesmo e sua personalidade única. Ele teria condições de ser livre, aceitando o real de sua própria
pessoa e de suas circunstâncias. Em suma Sartre dirá que a autenticidade é a afirmação da liberdade.
12

Um mundo intersubjetivo no molde sartriano, é aquele em que o homem decide o que ele é e,
consequentemente, o que os outros são.
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O existencialismo definiu-se desde o início como uma filosofia da
ambiguidade. [...] Em nossos dias, é pela ambiguidade que, em O
Ser e o Nada Sartre define fundamentalmente o homem, este ser
cujo ser é não ser, esta subjetividade que não se realiza senão como
presença no mundo, esta liberdade engajada, este surgimento
para-si que é imediatamente dado para outro (BEAUVOIR. 1970
pg. 5-6).

A autora afirma que dentro da perspectiva existencialista o
homem poderia ou dedicar a sua existência a tentar suprimir esta
carência de atribuir sentido a algo que não se pode compreender, ou
afirmar a sua existência assumindo o fracasso13 que é existir. O
homem declarado autêntico não busca fora de si o sentido de sua
existência, pois não aceita nenhuma resposta absoluta ou metafísica
para suprimir sua carência de universalização. Ele projeta o seu
próprio destino, é dono de seus valores e é responsável pela essência
de sua existência, assim como da existência de toda a humanidade.
Legislador de suas próprias leis, o homem torna-se autêntico
quando aceita a total falta de sentido que é viver, da mesma forma
que busca em si mesmo as respostas que tanto procura. Portanto, a
existência do ponto de vista existencialista, é contingente. Na
medida em que além da própria vida não existem outras razões para
viver, são as ações do homem que determinam os seus valores, e não
o contrário. Ao escolher uma ação, o indivíduo representa na
humanidade a importância de ser um homem. Isento dessa
perspectiva o ser é desprovido de sentido, o ser não é.
Entendemos que os homens são livres à medida que na
própria liberdade reside um problema e uma solução. Livres da ideia
de Deus, de essência e de bem e mal, poderia parecer que uma
moralidade existencialista não é passível de fundamentação. A
existência ambígua, que só existe ao fazer-se existir, fornece ao
homem a liberdade de poder ser aquilo que quiser. Porém, apesar
13

A autora denomina de “fracasso” a aceitação da vida subjetiva, pois o homem perde a possibilidade
de ver a si mesmo enquanto o plano de uma entidade metafísica, ou a representação do modelo ideal
de homem. Ao invés disso, o homem existe por acaso.
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de todos os homens possuírem a liberdade, apenas o homem
autêntico ao querer ser livre pode efetuar um tipo de passagem da
natureza até um estado de moralidade. De outra forma, a liberdade
será apenas uma contingência natural. A filósofa ainda declara que
ao querer ver a si mesmo livre, o homem autêntico quer também
ver toda a humanidade livre. Buscará através de suas escolhas, agir
de acordo com um tipo de imperativo categórico onde a humanidade
é o fim em si mesma. Buscando o maior bem que é ser livre, o
homem autêntico reconhece nos outros homens a valoração do
mundo, percebe que querer ver a si mesmo agir livremente, é querer
não ferir a liberdade do outro.
Ainda na obra Moral da Ambiguidade, Simone de Beauvoir
descreve tanto as características dos homens autênticos, quanto às
características daqueles homens que negam a sua liberdade. Muitas
vezes a autora descreve tais homens como “subhomens”:
Nisto reside o fracasso do subhomem. Ele gostaria de esquecer-se,
ignorar-se, de estar ausente do mundo e de si mesmo, mas o nada
que está no coração do homem é também a consciência que ele tem
de si mesmo; sua negatividade revela-se positivamente como
angústia, desejo, apelo, dilaceramento, mas esse autêntico retorno
ao positivo, o subhomem o afasta tanto quanto do compromisso
com um projeto, teme ele uma disponibilidade que o deixaria em
perigo diante do futuro, no meio de suas possibilidades; é levado,
por isso, a refugiar-se nos valores estabelecidos do mundo sério.
[...] Nos linchamentos, nos pogroms, em todos os grandes
movimentos sangrentos e sem riscos organizados pelo fanatismo
do sério e da paixão, é entre os subhomens que se recruta a mãode-obra. É por isso que qualquer homem, que se quer livre no seio
de um mundo humano construído por homens livres, sentirá pelo
subhomem tanto nojo. A moral é o triunfo da liberdade sobre a
facticidade, e o subhomem não realiza senão a facticidade de sua
existência (BEAUVOIR, 1970, p. 36‒37).

Negando a sua própria liberdade de criar valores e definir
sua essência, o subhomem ou o homem inautêntico prefere,
segundo a filósofa, vivenciar os valores existentes já pré-
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determinados pela história e pela tradição, como por exemplo, as
leis jurídicas e morais. Ele não aceita a si mesmo como um ser livre,
buscando no outro e em entidades metafísicas aquele sentido que
ele mesmo deveria projetar. Um homem que apenas repete aquilo
que já foi criado, não corre o risco de fugir da verdade na medida
em que ela é ambivalente, mas deixa de escrever no mundo a sua
própria verdade oriunda da liberdade, sua história. O homem
inautêntico foge da autenticidade de sua vida que é legislar novos
valores e viver de acordo com uma moral humanista, criado por si e
para si. O indiscutível para Beauvoir é que a liberdade humana é o
último, o único fim ao qual o homem deve destinar-se:
O entendimento que Beauvoir tem dos seres humanos enquanto
fundamentalmente ambíguos, possibilita a conversão do Outro
que Sartre buscava estabelecer. Por ela considerar que somos seres
ambíguos engajados em relações ambíguas, que nossas relações
são ao mesmo tempo harmoniosas e conflitantes, a autora observa
uma possibilidade para os indivíduos se relacionarem uns com os
outros de forma positiva. Esse é o elemento que faltava para Sartre
e também explica o porquê de estudiosos sartreanos recorrerem
aos escritos de Beauvoir para uma melhor compreensão do filósofo
francês. Quando assim o fazem e afirmam que Beauvoir expõe a
teoria ética de Sartre na obra Moral da Ambiguidade, eles estão
enganados. A autora está expondo a sua própria concepção ética
baseada numa ontologia fenomenológica que apesar de ser
parecida com a de Sartre, é essencialmente diferente (DAIGLE,
2013, p. 98‒99, tradução nossa).

Afirmamos, portanto, que Beauvoir resgata de certa forma
o projeto moral incompleto de Sartre, indo além do tratado
fenomenológico. A comentadora pontua a influência recíproca dos
autores em questão, evidenciando o foco da pesquisa de cada um
deles. Ao escrever Moral da Ambiguidade, a filósofa francesa
pressupõe que o leitor esteja a par das perspectivas existencialistas
apresentadas por Sartre em O Ser e o Nada e O Existencialismo é um
Humanismo, mas apesar disso elabora uma crítica sólida e define de
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forma mais prática quais seriam aqueles homens considerados
amorais14 no berço da sociedade.
4.Similaridades e diferenças entre a moral kantiana e o
existencialismo
A doutrina kantiana desempenha um papel importante
dentro da filosofia existencialista desenvolvida por Sartre e
Beauvoir, pois estes apoiam a necessidade de um tipo de imperativo
categórico, uma fórmula vazia onde a humanidade deve ser um fim
em si mesmo. Porém, apesar de salvar essa fórmula kantiana, o
existencialismo recusa qualquer tipo de apriorismos em sua
filosofia. Desempenhará, portanto, um elogio e uma crítica ao
kantismo. Outra semelhança que podemos observar entre a filosofia
kantiana e o existencialismo é a de o homem possuir a condição de
possibilidade da liberdade e da moralidade, sem necessariamente
ser assim na prática. E apesar de ressaltar a necessidade de uma
fórmula moral vazia (e por assim dizer kantiana) ainda na obra
sobre o humanismo, Sartre parece elaborar uma crítica ferrenha à
teoria de Immanuel Kant. Veremos a seguir os possíveis pontos em
comum ou de crítica entre os filósofos tendo como base a
perspectiva construtivista kantiana e a obra elaborada por Sartre de
forma a elucidar O Ser e o Nada, a saber, O Existencialismo é um
Humanismo.
No ateísmo filosófico do século XVIII, a noção de Deus foi
suprimida, porém não a ideia de que a essência precede a
existência. Esta ideia pode ser encontrada praticamente em todo
lugar: encontramo-la em Diderot, em Voltaire e até mesmo em
Kant. O homem seria possuidor de uma natureza humana; esta
natureza humana, que é o conceito humano, se encontraria em
todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo
particular de um conceito universal. (...) O existencialismo ateu
que eu represento é mais coerente. Ele declara que mesmo que
14

Sem noção do que é a moralidade.
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Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a
essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum
conceito, e que tal ser é o homem ou, como diz Heidegger, a
realidade-humana (SARTRE, 2010, p. 24-25).

Diferentemente da leitura que propomos no primeiro tópico
deste artigo, a saber, uma leitura neokantiana, Sartre nos demonstra
ter elaborado uma leitura ortodoxa dos escritos kantianos. Sem
dúvida que o Imperativo Categórico visto pelos olhares de Chagas e
Kosgaard permite que ao fim da universalização de máximas
cheguemos à mais de uma concepção de bem, havendo portanto a
possibilidade de um pluralismo moral. Mas não é essa a leitura feita
por Sartre: o autor influenciado também pelas críticas
schopenhauerianas e nietzschianas, parece concordar com
problema em tirar uma metafísica dos costumes fundamentada na
moral ordinária vigente. Nesse sentido, Kant parece ser visto por
Sartre e Beauvoir como um homem inautêntico, apesar da
elaboração necessária de uma fórmula moral vazia que possua a
liberdade de todos os homens enquanto ponto de partida.
Defendemos aqui tal ponto de vista pois, ao repetir os valores de seu
meio, Kant deduz o uso de sua própria liberdade de criar algo novo.
E, por mais que possamos defender um tipo de leitura construtivista
de sua obra, é inegável que a discussão não irá se esgotar. Não temos
como saber qual seria o verdadeiro propósito e vinculação entre os
escritos epistemológicos e de tratados de filosofia moral na
motivação do autor, mas para defender um compatibilismo entre
sua teoria e a filosofia existencialista francesa, teríamos de ignorar
o engajamento de Sartre e Beauvoir na elaboração de uma filosofia
humanista e ambígua que supra as carências de autores como
Descartes, Nietzsche, Husserl e principalmente Kant.
Considerações finais
Parece notório que existem muitos pontos em comum entre
os autores, apesar de não podermos defender um compatibilismo
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entre os três filósofos trabalhados. O ponto central e comum entre
eles é na defesa de que a liberdade é fonte de todos os valores, e de
que querer ser moral é também querer ser livre e ver os outros
livres. Apesar de estarmos tratando de sistemas epistemológicos,
fenomenológicos e de fundamentação moral, vemos a manutenção
da preocupação em não ferir a liberdade alheia de forma a tratar o
outro sempre como um fim, e não como um meio, respeitando sua
dignidade humana. Independentemente dos elementos trazidos
para tal afirmação, é indiscutível a necessidade de um Imperativo
Categórico enquanto fórmula vazia de exclusão de máximas. Não
estamos defendendo se nossa interpretação construtivista estava
correta, ou se é uma teoria ortodoxa ou a realista. Pretendemos
apenas pontuar que os filósofos contemporâneos neokantianos
estão sim trabalhando na defesa de uma leitura um tanto quanto
menos determinista das obras kantianas. Também concluímos que
apesar das diferenças essenciais de cada teoria, parece ter havido
sempre um objetivo em comum entre Kant, Sartre e Beauvoir: dar
uma resposta nem puramente empírica, nem puramente
racionalista; fugindo tanto de consequencialismos, quanto de
apriorismos. Neste sentido, podemos sim utopicamente colocar os
três autores em um mesmo âmbito conceitual. Por outro lado,
devemos respeitar as diferenças substanciais de cada um, afinal,
apesar de terem percorrido um caminho semelhante, cada um criou
uma nova concepção do que é o agir humano e de como ele deve ser
justificado.
Referências
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de
Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009.
____. Crítica da Razão Pura. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2013.
SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: Ensaio e Ontologia Fenomenológica. Tradução
de Paulo Perdigão. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1997.

50 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I
____. O Existencialismo é um Humanismo. Apresentação e notas de Arlette
Elkaim-Sartre. Tradução de João Batista Kreuch. Petrópolis, RJ: Editora
Vozes, 2010.
____. Reflexões Sobre a Questão Judaica – Reflexões Sobre o Racismo. São Paulo:
Difusão Europeia do Livro, 1968.
____. Colonialismo e Neocolonialismo: Situações V. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1968.
BEAUVOIR, Simone. Moral da Ambiguidade. Tradução de Anamaria de
Vasconcellos. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970.
GILES, T. R. História do Existencialismo e da Fenomenologia. São Paulo: EPU,
1989, p. 315.
KOSGAARD, Christine. Sobre a Justificação de Normas Morais: Realismo e
Construtivismo na Filosofia Moral do Século XX. In: A Filosofia Prática de
Kant: Ensaios. Pelotas: NEPFIL
Online, 2014. Disponível em:
http://nepfil.ufpel.edu.br/publicacoes/1-a-filosofia-pratica-de-kant.pdf.
KOSGAARD, Christine. The Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.
CHAGAS, Flávia Carvalho. Pluralismo para Além do Ceticismo: O Problema da
Justificação Moral. Princípios – Revista de Filosofia. Natal, v. 23, n. 41, p.
11-31. Maio-Agosto de 2016. ISSN 1983-2109. Disponível em:
https://periodicos.ufrn.br/principios/article/view/10131/pdf. Acesso em:
27 de Maio. 2017.
DAIGLE, Christine. Thinking with Simone de Beauvoir... and beyond. Sapere Aude
- Revista de Filosofia, Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 96-106, fev. 2013. ISSN
2177-6342.
Disponível
em:
<http://200.229.32.55/index.php/SapereAude/article/view/4763>.
Acesso em: 04 Jul. 2017.
AUDI, Robert. Conhecimento Moral e Pluralismo Ético. In: GRECO; SOSA (orgs.).
Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 419-46

Aproximações fenomenológicas à ilusão de
onipotência de Winnicott

Cristian Marques1
Introdução
Pretende-se neste estudo examinar como alguns aspectos da
fenomenologia de Martin Heidegger podem auxiliar no
esclarecimento da concepção winnicottiana de constituição do
indivíduo. Para isso, iremos tratar de esboçar essa concepção de
Donald Wood Winnicott na primeira seção. Na segunda seção
trataremos de expor um dos elementos fundamentais para a
constituição do indivíduo, a ilusão de onipotência, conforme
Winnicott. Na terceira seção, pretende-se trazer os aportes
fenomenológicos de Heidegger para explicitar o processo descrito
em Winnicott, enquanto tentaremos ensaiar os resultados, para
ambas perspectivas teóricas, assim como as dificuldades dessa
aproximação.
Antes de adentrarmos propriamente no tema deste artigo,
precisamos apontar algumas razões para o interesse filosófico pela
1
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obra de Winnicott. Uma primeira razão é a de que sua obra possui
uma concepção de humano mais ampla do que a visão naturalista,
típica em diversas vertentes de psicologia e, de certa forma, da
psicanálise freudiana. Essa afirmação é, sem dúvida, problemática e
ensejaria explicações por demais longas e para além do escopo deste
trabalho. Entretanto, remetemos aos trabalhos de Loparic (1995;
2001; 2013) e Santos (2009; 2010) a elucidação de tal
posicionamento em que essa perspectiva é levantada e defendida.
Contudo, concordes com Roberto Graña (2016, p. 10-12) e
Beaumont (2014), não referendamos a perspectiva de Loparic e
Santos quanto à reinvindicação do paradigma kuhniano para a
abordagem de Winnicott frente a Freud.
Outra razão de interesse filosófico pela obra winnicottiana é
o diálogo de fundo entre a posição da psicanálise winnicottiana e as
perspectivas existencialistas e fenomenológicas, como diversos
autores já mostraram. Roberto B. Graña (2016b) mostra como a
obra do fenomenólogo Merleau-Ponty é profundamente próxima da
posição de Winnicott em diversos temas, ou como o Dasein de
Heidegger é extremamente similar, senão o próprio self
incomunicável de Winnicott (2016a). Saldanha e Klatau (2016)
estabelecem uma relação entre o habitar heideggeriano, pensado
desde as relações etimológicas do construir/morar (bauen/buan), e
a noção de confiança mãe-bebê em Winnicott. Rudnytsky (1991,
p.163) mostrando diversos paralelos de concepções filosóficas sobre
o ser humano e a psicanálise, além de apontarem para Heidegger e
sua estrutura temporal de ser-no-mundo como próximo da noção
de self em Winnicott. Elsa O. Dias (2006) também relaciona
Heidegger e Winnicott mostrando como problemas na
temporalidade do bebê levariam a estados esquizoides. Na mesma
esteira, Santos (2010, p. 21) aponta principalmente para a tarefa de
“elaborar um sentido do ser como conquista do poder continuar-aser”, mas também “a ideia de que distúrbios psíquicos graves têm
algo a ver com a temporalização do bebê” e que o sentido de
realidade não é assegurado pela razão. Pode-se citar ainda outras
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articulações entre a obra de Heidegger e Winnicott em Santos
(2006), Loparic (1995; 2001; 2006; 2007; 2013), Ribeiro (2007),
Cabestan (2010), além da pesquisa da sul-africana Le Roux (2001)
sobre a solidão em ambos autores.
Ocorre-nos também que há elementos suficientes na obra de
Winnicott sobre a intersubjetividade como um dos constituintes
irrevogáveis do ser humano, tal como nos parece existir nas
exposições heideggerianas sobre as estruturas do Dasein. Embora
esse ponto ainda precise ser devidamente examinado, pois não se
encontram trabalhos específicos sobre o assunto, ainda que o
trabalho de Coelho Jr. e Figueiredo (2004) toque de alguma forma
nesse tema. Outro aspecto de interesse filosófico, o qual será a seguir
o tema deste estudo, é a abordagem winnicottiana da constituição
do indivíduo. Nessa abordagem, Winnicott produz uma teoria do
desenvolvimento psicológico humano tendo a noção de ilusão de
onipotência como um de seus conceitos centrais. Esses pontos de
contato, e outros não elencados, entre o arcabouço teórico de ambos
os autores leva a crer que há a possibilidade de pesquisas e estudos
aprofundando ainda mais o intercâmbio teórico.
Importante salientar que, contrariamente ao que possa
sugerir tantas relações entre Heidegger e Winnicott, ambos autores
jamais tomaram conhecimento da obra de um ou de outro. No
importante trabalho de reconstituição do pensamento de Winnicott,
elaborado pela pesquisadora irlandesa Margaret Spelman (2013),
não consta que ele tenha tido qualquer contato direto, como ter lido
ou estudado nenhum autor da tradição fenomenológica. Também
seu principal biógrafo, Adam Phillips (2006), não relata nenhum
tipo de vínculo direto entre Winnicott e a tradição existencialista ou
fenomenológica. Graña (2016, p. 10) reforça esse entendimento
afirmando que Winnicott “tinha dificuldade para ler qualquer coisa
que lhe sugerissem e não possuía uma disciplina de leitura” e “[ele]
não possuía também um conhecimento amplo e diversificado de
campos e de temas usualmente requeridos (...)”. Para esse autor,
diferentemente de Lacan que “foi poderosamente influenciado pela
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fenomenologia alemã e pelo estruturalismo francês”, Winnicott
seguia por uma senda construída pelos axiomas historicamente
estruturadores do pensamento inglês, “a filosofia empirista e o
humanismo utilitarista”, ainda que “à medida que seu pensamento
se sofisticava, [passou] a adotar uma forma de pensar a psicanálise
bem próxima da fenomenologia francesa” (2016, p. 23).
1 Concepção winnicottiana de constituição do indivíduo
Agora passaremos a apresentar a concepção de constituição
do indivíduo em Winnicott. Como nosso objetivo com essa
apresentação é a de relacionar certos pontos de contato com a
posição heideggeriana, e essa concepção winnicottiana está calcada
na teoria do amadurecimento pessoal, ocorre que adotaremos um
ponto de vista fenomenológico para a leitura dessa teoria do
amadurecimento pessoal. Também, é preciso dizer, a teoria do
amadurecimento pessoal é muito ampla e se encontra pulverizada
em diversas obras de Winnicott, e como nossos propósitos aqui são
mais estreitos, tratarei de expor alguns momentos da teoria que
privilegiam aspectos ontológicos da mesma. Para um trabalho
pormenorizado da referida teoria de Winnicott, remetemos à obra
de Elsa Oliveira Dias (2016).
Winnicott estudou os momentos iniciais da vida, nos
estágios de desenvolvimento do bebê. Nesses estudos, a
problemática do início do sentido de ser está amalgamada com o
desenvolvimento emocional e psíquico de um ser humano desde seu
nascimento. Em Natureza Humana (1988b, p. 153), Winnicott nos
diz que, pelo menos no final da gestação, já há um ser humano capaz
de experiências e que no princípio existe um “simples estado de ser
e uma consciência insipiente da continuidade de ser e da
continuidade do existir no tempo”.
Para o autor inglês, esses estágios iniciais de
amadurecimento pessoal encontram-se na fase pré-natal e vêm a
termo nos primeiros meses após o nascimento. Nesses momentos
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iniciais, o self, i.e., o “eu” que constituirá a pessoa amadurecida,
ainda se encontra não-integrado. É o processo de amadurecimento
que paulatinamente integrará o self até uma consciência capaz de se
auto afirmar. Winnicott assevera que tal processo inicialmente é
uma passagem da “não-existência” à existência, e esta existência
seria dependente do cuidado e da confiança provida pela
mãe/cuidador/ambiente.
Conforme Dias (2016, p. 49), a concepção de ambiente
inicial de Winnicott deve ser compreendida em dois aspectos
principais: (1) o ambiente não é algo externo e nem interno; (2) o
ambiente é a instância que sustenta e responde a dependência
absoluta do bebê. O bebê necessita totalmente do outro ainda que
este outro não seja um outro para ele, não é algo separado dele
próprio, nem externo. Ao nascer, o bebê é completamente
dependente do ambiente onde nasce, isto é, a mãe (ou substituta) e
o cuidado dispensado àquele bebê significa a adaptação absoluta às
necessidades do bebê. Nesse sentido se pode falar que o bebê não é
uma unidade individualizada, um si-mesmo, pois ele não é por si,
mas um par com a mãe-ambiente. Winnicott (1988b, p. 153) afirma
que nesse estágio inicial a dependência é tão absoluta que não faz
sentido pensar o bebê fora do conjunto ambiente-indivíduo.
É somente através do cuidado que esse bebê poderá adquirir
um estado de dependência relativa posterior e um sentido de simesmo (WINNICOTT, 1988b). Desse modo, os cuidados com o bebê
permitem a passagem da não-existência à existência, ainda que ele
tenha um potencial e uma predisposição para o amadurecimento
pessoal sem as quais nenhum cuidado seria suficiente para que ele
se desenvolvesse. Ainda na mesma página, Winnicott nos indica que
o estado em que o indivíduo humano se encontra ao emergir do nãoser é um estado de solidão essencial (essential aloneness). Isso
implica uma condição de dependência máxima e não de ser sozinho.
O ambiente deve ser adaptativo às necessidades do bebê, como já foi
dito, mas é preciso compreender que essa adaptação precisa
protegê-lo de qualquer situação que interrompa a continuidade de
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ser daquele self em desenvolvimento. A isto o ambiente também
deve responder, pois o bebê está totalmente indefeso ao nascer.
Essa situação protetiva é tão crucial que, supõe Winnicott
(1988b, p. 154), a ruptura nessa continuidade de ser pode levar a
diversos distúrbios posteriores. Uma quebra momentânea nesse
processo já é possível levar o indivíduo a desenvolver um falso-self.
O estado de solidão não gera distúrbios per se, pois ele é um estágio
natural no desenvolvimento. Porém o ambiente deve ser capaz de
proteger e satisfazer as necessidades bebê. A solidão é um estado
inerente ao ser humano, é de onde o ser emerge.
Santos (2010, p. 94) chama atenção para um aspecto muito
caro à filosofia de Heidegger: “a existência surge de um ‘não’ que
precisa integrar gradativamente todos os aspectos positivos do
existir humano”. Um “não” que perdura no ser como um eco do
passado originário e que somente encontrará sua integração
completa no outro “não” da vida: a morte do indivíduo.
Importante marcar que na teoria do amadurecimento
pessoal de Winnicott o ser, o self, o indivíduo ou bebê, nunca são
concebidos como um ser destituído de corpo. O bebê não possui um
corpo, ele é um corpo na concepção winnicottiana. Em um artigo de
1952, “Psicoses e cuidados maternos”, publicado posteriormente em
Da pediatria à psicanálise (1975, p. 219), Winnicott compreende que
um corpo nasce e se desenvolve e ele é a base para que uma psique
possa surgir. O autor volta a afirmar essa posição em Natureza
Humana (1988b, p. 37) e mesmo assevera que a oposição cartesiana
de mente-corpo é uma armadilha (1988b, p. 44). Por isso não se
pode tomar os termos “psique” e “corpo” em Winnicott como partes
separadas, pois por “psique” ele entende “sentimentos e funções
somáticas, isto é, vivência física” (WINNICOTT, 1975, p. 220ss).
Temos agora que um bebê humano é um ser com uma
dimensão biológica importante e que, por isso mesmo, vem eivado
de tensões instintuais próprias. Essas tensões oscilam no tempo a
depender das necessidades características da corporeidade
conjugada com o ambiente. As tensões instintuais criam uma
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espécie de expectativa no bebê que, se o ambiente for
suficientemente adaptativo, serão atendidas. O bebê claramente não
sabe ainda o que quer ou como satisfazer a tensão que lhe surge.
Contudo, tão logo a tensão se torna presente, algo lhe advém, algo
que pode ser um seio – ainda que ele não saiba do que se trata – e
mitiga a tensão que havia emergido. Para o bebê, a tensão mitigada
foi obra sua. Winnicott (1988b, p.120) descreve assim: “Desenvolvese uma expectativa, um estado de coisas no qual o bebê está
preparado para encontrar algo em algum lugar, mas sem saber o
quê”.
Essa cena inicial se repete com diferentes tensões e
experiências, em um contínuo movimento de criar objetos que
aparecem ao bebê como se antes não existissem. O bebê cria uma
realidade subjetiva – entretanto não dicotômica como a relação
sujeito-objeto2 –, no sentido de conquistas integrativas e graduais
que realiza em sua própria vida. Nesse ponto, o conceito de ilusão
de onipotência cumpre um papel explicativo de como esse self passa
a integrar-se paulatinamente em um processo maturacional.
2 A ilusão de onipotência como constituinte fundante da
psique saudável
A ilusão de onipotência é uma expressão que Winnicott
utiliza para descrever o elemento positivo e fundamental da
constituição do indivíduo. Esse conceito expressa não uma
estrutura, mas uma capacidade humana. Winnicott (1975, p. 152)
explica que a capacidade a que se refere é a de estabelecer o contato
com a realidade externa, um contato entendido como a construção
de relações significativas. A ilusão de onipotência é a principal
característica da fase de dependência absoluta. Essa característica,
central na fase de dependência absoluta, somente ocorre em um
2

Em Winnicott a realidade objetiva diz respeito à realidade compartilhada com outros seres humanos.
Ela é sempre intersubjetiva e, por isso, comporta sempre uma articulação originária com a
subjetividade de cada um.
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bebê bem cuidado, isto é, um bebê que possui uma mãe, ou
cuidador, que consegue responder às demandas dele de maneira
adaptativa.
Segundo Winnicott (1990), essas demandas psicossomáticas
do bebê, referidas também pelo autor dentro do conceito gesto
espontâneo, quando atendidas pela mãe, cria no bebê a sensação de
que aquilo que lhe foi suprido é resultado de seu próprio gesto. Por
outro lado, a mãe não desfaz essa sensação do bebê, mas a sustenta
e lhe dá suporte. Precisamente por isso a mãe fornece ao bebê
subsídios necessários para que ele tenha a ilusão de que cria o
mundo (mundo este onde tanto emergem as necessidades quanto os
elementos que satisfazem essas necessidades).
Em um primeiro momento, pode-se estranhar que é
justamente a presença da ilusão, e não a ausência dela, como seria
de se esperar, que contribui para a formação de uma psique
saudável. Esse estranhamento é gerado justamente pelo uso
habitual que fazemos do termo “ilusão” como sempre implicando de
maneira dialética o termo “realidade”. Em geral, essa implicação de
um termo em outro, sugere para o termo “ilusão” noções de erro,
corrupção e engano relativamente ao termo “realidade”. Entretanto,
Winnicott opera com vários sentidos para “realidade” em sua obra,
resultando em usos de “ilusão” com acepções mais afastadas das
noções de erro ou engano.
Ainda que pareça estranho, esse conceito visa sintetizar uma
descrição de como se estabelece a relação do bebê com a realidade.
Como foi referido acima, o ambiente bem adaptado assegura uma
continuidade no ser do bebê e fornece um sentido de confiança
nessas experiências. A confiabilidade do ambiente assegura que o
lactente exerça sua ilusão de que cria um mundo que o satisfaz em
todas suas demandas e tensões, por isso mesmo essa capacidade
criativa é caracterizada como onipotente. Essa confiabilidade do
ambiente engendra uma crença e o bebê adquire uma noção
rudimentar de interior e exterior (WINNICOTT, 1988a, p. 86).
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Entretanto, essa crença não é uma crença em algo particular,
mas a habilidade de crer-em. O bebê internaliza o acreditar-em
baseado na experiência de confiabilidade possibilitada por um
ambiente que o protege e atende às suas necessidades. É com a
possibilidade de crer-em que o self vai se integrando e constituindo
uma noção de realidade, e de realidade externa. Essa situação é
extremamente frágil e precária, como Winnicott dirá em Natureza
Humana (1988b, p. 179). Tal é a fragilidade que, havendo rupturas
drásticas nesse ambiente que sustenta a ilusão de onipotência do
bebê, não se cria a experiência adequada de confiança e, com isso, a
noção de realidade, de mundo exterior, sentido de ser e de ser no
mundo é prejudicada. Esse prejuízo é identificado na clínica como
psicose, como dificuldade de se relacionar com a realidade do
mundo em diversos níveis e graus.
Dada a limitação deste artigo, não poderemos explicitar
todas as nuances desse aspecto fundamental da ilusão de
onipotência e suas articulações com a confiança e o ambiente
primário de desenvolvimento maturacional. Portanto, passaremos a
explorar as relações dessas concepções trazidas até aqui com a
abordagem fenomenológica de Heidegger.
3 Aproximação fenomenológica à tese de Winnicott da ilusão
de onipotência
Em Ser e Tempo, Heidegger fornece muitos elementos para
se pensar aquilo que é o ser humano. Contudo, por justamente não
estar em seus objetivos prioritários, Heidegger não tratou de
fornecer os elementos completos da existência humana, i.e., o
Dasein. Como se sabe, Heidegger visava compreender o sentido de
ser e, para isso, desenvolveu a Analítica Existencial somente na
medida em que esta era necessária para abrir caminho na exposição
do sentido de ser.
Essas lacunas em Ser e Tempo, se é que podemos referi-las
assim, deixadas propositalmente por Heidegger, abrem todo um
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campo de pesquisa que pode avançar rumo a desdobramentos para
além do âmbito filosófico. Heidegger mesmo aponta nessa direção
quando em Ser e Tempo (2012, p.557) se pergunta sobre o quanto a
analítica existencial se beneficiaria de investigações da antropologia,
psicologia e etc.; ou se seriam essas áreas ônticas que se
beneficiariam da investigação existencial das estruturas
fundamentais do Dasein. Uma resposta contundente não há. No
entanto, com o que apresentamos de Winnicott, é de se pensar em
uma afinidade deste com a fenomenologia existencial heideggeriana
exatamente em tópicos que, partindo do ôntico (a clínica
psicanalítica), atingem o ontológico.
O que está em jogo nessa articulação é um aspecto
parcamente abordado por Heidegger acerca da nascencialidade do
Dasein (SANTOS, 2010, p. 140). Tal aspecto se abre porque a
abordagem winnicottiana dá centralidade para a corporeidade do
ser, algo que o chamado Heidegger tardio tematizou, embora de
uma maneira em que essa questão não era central nos estudos que
desenvolvia. Tanto é verdade que a dimensão da corporeidade, na
tradição fenomenológica, somente ganhou a devida relevância com
a obra de Merleau-Ponty.
A situação primária e potencial, descrita em Winnicott como
potencializadora de o bebê adquirir o senso de realidade, advém de
uma capacidade que é originária no ser do bebê. Uma capacidade
para criar mundo. Isto é, o bebê já nasce ligado ao mundo, por um
corpo e por sua capacidade inata de se lançar no interior do mundo.
Mas Heidegger não nos diz como isso se dá. Parece claro que, tanto
em Heidegger quanto em Winnicott, há um acontecimento, um
aparecer do ser. Winnicott nos aponta como esse Dasein é criador
de mundo. Ele nos mostra uma chave interpretativa para perceber
no âmbito ôntico o desdobrar da historicidade (Geschichtlichkeit),
conceito que sabemos em Heidegger denotar um sentido
ontologicamente mais originário do ser em geral, desde a
emergência do Dasein.
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Heidegger quer descobrir o sentido de ser. Winnicott nos diz
que esse sentido é conquistado gradualmente, na historicidade do
ser. Parece que Heidegger estaria de acordo com isso, afinal a busca
pelo sentido de ser não se extingue até o findar-se do Dasein.
Winnicott assevera (1988b) que o processo de amadurecimento
pessoal somente se encerra quando do derradeiro momento: a
morte. No entanto, Heidegger não se lançou a explicitar como essa
busca pelo sentido de ser acontece desde a emergência do ser.
Winnicott não somente aponta nessa direção como ainda assegura
que é esse processo que consolida uma certa compreensão do
mundo. Heidegger não nos dá a entender que a emergência do
Dasein necessita descobrir o sentido de ser, talvez o Dasein pudesse
passar uma vida sem se perguntar pelo sentido de ser? Talvez, no
sentido do questionar de Heidegger. Entretanto, o sentido de ser, a
ipseidade, vai sendo construído à medida que o Dasein amadurece,
isto é, vai tomando conhecimento de seu estado de estar lançado e
da irrecuperável cena da origem, pois ele é um já sempre aí. É um
ser que acontece de ser.
Heidegger dedica todo um capítulo acerca da realidade em
Ser e Tempo; nele temos como peça fundamental a noção de ser-nomundo. O Dasein é um ser-no-mundo, já se dá como um ser-nomundo, nunca fora ou apartado dele. Winnicott concordaria com
isso e nos informa de como adquirimos o senso de significação de
mundo. Winnicott também concordaria com a tese heideggeriana de
que o ser humano é formador de mundo; e nos informaria como
isso acontece pela posse da confiança no ambiente primário. Toda
essa potencialidade, ou como diria Winnicott, criatividade para dar
sentido ao mundo que o próprio bebê com-forma é possível porque
o bebê já nasce aberto. Quando se fala em subjetividade em
Winnicott, trata-se de descrever a experiência de amadurecimento
pessoal de cada um e não de que o bebê esteja fechado em seu
interior e, em algum momento, ele se abra ao exterior. De forma
alguma. O bebê é um ser sempre aberto à criatividade, e sua
evidência mais genuína é o gesto espontâneo. Heidegger poderia ter
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compreendido – se tivesse conhecido o autor inglês – essa dimensão
da criatividade, do gesto espontâneo de Winnicott, como uma
estrutura cooriginária da abertura (Erschlossenheit), condição sem
a qual não se daria a construção da consciência de si.
As tentativas de aproximação aqui esboçadas também têm
em si um caráter de distanciamento. Distanciamento naquilo que
cada uma delas não pode comunicar uma à outra. Todavia, pode-se
perceber nas aproximações de componentes e estruturas da
ontologia heideggeriana à teoria do amadurecimento pessoal de
Winnicott que ambas tratam de condições de possibilidade do existir
humano. Seus distanciamentos são maiores quando percebemos
que se movem em âmbitos distintos. Heidegger quer na investigação
ôntico-ontológica descrever o modo de ser do ser humano a fim de
captar o sentido de ser em geral. Winnicott investiga a gênese do ser
humano em âmbito ôntico visando compreender o que é necessário
para um adulto psicologicamente saudável. Ainda assim, parece que
as descrições ônticas de Winnicott possuem implicações ontológicas;
e Heidegger talvez autorizasse tais implicações desde sua afirmação
em Ser e Tempo (2012, p. 537) de que a angústia frequentemente é
condicionada “fisiologicamente”.
Seria preciso um espaço mais amplo do que este trabalho
dispõe para traçarmos os pontos e desdobramentos de temas como
o cuidado, tão caro a ambos autores. Também é preciso apontar que,
para uma aproximação completa da noção heideggeriana de ser-nomundo com a noção winnicottiana de amadurecimento pessoal,
teríamos de articular as noções de cuidado, preocupação,
temporalidade, historicidade, angústia e com isso avançar rumo a
uma tese da nascencialidade do Dasein. Algo que somente deixamos
indicado aqui.
Conclusão
Este trabalho não pode ir além de um esboço de articulação
entre ambos autores. É com precaução que lançamos alguns pontos
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de contato e mapeamos uma bibliografia capaz de aprofundar o
tema em um trabalho futuro. Entretanto, já é possível ver que
pontos de uma teoria tocam em outra. Também é possível notarmos
que diversas formulações winnicottianas tanto se aproximam
quanto se afastam de Heidegger. Winnicott desenvolve discussões
que apontam para tratamentos ontológicos, assim como analisa
condições existenciais do modo de ser cotidiano, tanto saudável
quanto doente. Tais desenvolvimentos dão suporte para uma clínica
psicanalítica robusta. É possível perceber em Winnicott um
desenvolvimento pré-ontológico em seu trabalho sobre a Natureza
Humana (1988b), onde o ser humano não é um compósito de
pulsões e instintos, mas um ser aberto, cheio de potencialidades e
possibilidades. Winnicott trabalha com noções de ser e ente, algo
que justifica uma tratativa pela fenomenologia existencial de
Heidegger.
Essa riqueza de elementos que partem de um nível ôntico e
alcançam em certa medida o nível ontológico indicam um
importante distanciamento da abordagem heideggeriana. Porém,
pode ser justamente o ponto de maior contribuição que a psicanálise
winnicottiana oferece à filosofia fenomenológica. Não é a
investigação winnicottiana uma análise do ser ontológico, todavia
também não se resume a descrições mecanizadas de abordagens
ônticas tradicionais. As formulações de Winnicott estão nesse
intermeio, no interstício do ser e do ente. Não é possível ficar
indiferente a essas aproximações, ainda que elas careçam de maior
desenvolvimento. A psicanálise de Winnicott traz questões à
filosofia, que poderão enriquecê-la se nos dispusermos a investigálas.
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A totalização do “EU” e o descompromisso com
o mundo para além do Mesmo

Giovan Longo1
1. Introdução – contextualização geral a respeito do
descompromisso com o Outro
“Nós passamos por vilas. Nós implorávamos às pessoas por
um pedaço de comida ou por água – eles nos viam marchando e
devem ter imaginado que o fim estava próximo, e mesmo assim
ninguém levantou um dedo, ninguém – isso é algo de que você não
esquece.” (WOOD, 2013, p. 143).
O relato acima pertence a Peter Herch, posto em marcha
para o campo de concentração de Gunskirchen. Nele está
representada uma atitude que era comum na época: o descaso por
aquilo que acontecia a alguns grupos de pessoas considerados como
indesejáveis. Mesmo tendo conhecimento das inúmeras violações
contra a dignidade humana, boa parte da população nada fez a
respeito.
Alguns pesquisadores do tema destacam o medo da
população em geral (daquela que não fazia parte dos grupos
atacados) em fazer qualquer coisa para ajudar alguém condenado à
1
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expulsão, prisão ou extermínio, pois corriam o risco de ter o mesmo
destino. Esse “medo” poderia até ser compreensível, mas não torna
as atitudes menos reprováveis. Além disso, é demasiado superficial
pensar que o medo foi a única coisa que motivou ao menos uma
parte das pessoas a não agir. O que aconteceu depois de 1945,
quando os nazistas já haviam sido derrotados, corrobora isso.
Keith Lowe, em seu livro Continente Selvagem, destaca
diversas situações em que o descaso com o outro era recorrente
mesmo depois do “fim do holocausto”2. No período em que essas
situações ocorreram, o perigo de se ter o mesmo destino daqueles a
quem se poderia ajudar não era tão grande quanto naquele da
guerra ou já tinha quase desaparecido. Duas delas serão aqui
destacadas. A primeira se refere ao retorno de alguns judeus à sua
terra natal:
[...] Judeus que voltaram à cidade grega de Tessalônica em 1945 às
vezes eram recebidos com “Ah, você sobreviveu?” ou até “Que
pena que não fizeram sopa de você”. Em Eindhoven, judeus
repatriados foram confrontados por um oficial que os registrou
com as palavras: “Outro judeu não, eles devem ter esquecido de
enviá-lo para a câmara de gás.” Nas cidades alemãs de Garmisch e
Memmingen, um cinejornal que mencionou a morte de 6 milhões
de judeus provocou gritos de “Não mataram bastante!”, seguidos
de aplausos ensurdecedores. (LOWE, 2017, p. 223)

A segunda está relatada em uma anotação do diário de
Norman Lewis, da 91ª Seção de Segurança de Campo britânico:
Aqui havia uma fila de mulheres sentadas a intervalos de cerca de
um metro, de costas para a parede. Elas vestiam roupas de sair e
tinham o rosto comum, respeitável e limpo, pronto para as
compras ou para as fofocas de donas de casa da classe operária. Ao
lado de cada uma delas havia uma pequena pilha de latas, e logo
2

O autor tem como uma de suas teses basilares o fato de a II Guerra Mundial não ter terminado na
data oficializada pela história, ou seja, em 1945. Segundo ele, conflitos gerados por ela se estenderam
até o início dos anos 90.
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tornou-se claro que era possível fazer sexo com qualquer uma
delas nesse local público se outra lata fosse adicionada à pilha. As
mulheres permaneciam absolutamente quietas, não diziam nada,
e seus rostos estavam tão vazios de expressão quanto imagens
esculpidas. [...] Um soldado, um pouco embriagado e instigado
constantemente pelos amigos, finalmente colocou sua lata de ração
ao lado de uma mulher, desabotoou a calça e se deitou em cima
dela. (LOWE, 2017, p. 59-60).

Em ambas as situações o medo não foi o determinante para
que alguns dos sujeitos envolvidos tratassem os outros com descaso.
Na primeira situação, a ameaça de sofrer o mesmo destino daqueles
considerados “menos humanos” já não existia, ou se existia não era
tão evidente a ponto de justificar os comentários dirigidos aos
judeus. O que estava presente na atitude era a incapacidade de vêlos como iguais. Além disso, o retorno dos judeus representava
também um empobrecimento pessoal de alguns sujeitos que
lucraram com seu exilio. Lowe, ao longo do livro, destaca que em
muitos lugares, quando os judeus foram expulsos, os moradores
locais se apossaram de seus pertences, incluindo terrenos e casas. O
retorno dos judeus, se aceito com naturalidade e tolerância,
significaria a perda dessas posses uma vez que elas deveriam voltar
para seus verdadeiros donos.
A segunda questão é ainda mais extrema quanto à tese de
haver mais que o medo envolvido nas atitudes. Os soldados que
“pagavam” com latas de alimentos o sexo, não foram influenciados
pela ideologia nazista, portanto, teoricamente, não foram
“ensinados” a odiar determinados povos tratando-os como menos
humanos3. Também não sofreram com o medo constante de
represálias, caso ajudassem alguém cujo auxílio, segundo a ideologia
nazista, não deveria ser prestado. Pelo contrário. Eles estavam lá na
condição de libertadores das pessoas que se encontravam naquela
situação (ou ao menos amenizadores das injustiças sofridas por
3
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elas). Deveriam ser os responsáveis por evitar que qualquer violação
da dignidade humana fosse cometida. Ao invés disso, a
naturalizaram ainda mais ao adotar uma postura segundo a qual as
pessoas deviam a eles tudo o que eles faziam a elas. Muitos deles
voltaram para casa como heróis.
O que está presente nessas situações é um descaso com o
outro, uma incapacidade de reconhecê-lo como sujeito digno de
cuidado e respeito. Ao se desdenhar da vida dos judeus que
sobreviveram, ou se aproveitar da situação para explorar as pessoas,
esses indivíduos que cometeram tais atrocidades contra a vida
humana mostraram uma incapacidade de reconhecer no outro um
sujeito, alguém com a mesma dignidade, que merece o mesmo
respeito ou um respeito ainda maior, se já levarmos em
consideração o pensamento que aqui será basilar4.
Os mais otimistas poderiam sugerir que o que está sendo
tratado aqui é algo já superado, uma vez que os exemplos
apresentados datam da II Guerra Mundial e dos primeiros anos que
se seguiram após o fim da mesma. Infelizmente isso não procede.
Em síntese, o que está em questão aqui é a incapacidade do Eu,
entendido como sujeito de identidade própria e única, em aceitar,
compreender e respeitar o Outro, também sujeito de identidade
própria. Essa incapacidade surge na medida em que o Eu considera
a si mesmo como ponto de partida e chegada de qualquer decisão ou
reflexão, dando origem ao que chamaremos de “totalização do Eu”5,
marcada por um individualismo crescente e uma exclusão do outro
em sua identidade de Eu6 diferente do Eu que o percebe.

4

Nos referimos ao pensamento de Emmanuel Levinas.

5

Essa expressão ficará mais clara ao longo do texto

6

“Eu” aqui não é entendido como “outro eu” e sim como um sujeito de identidade própria que,
conforme o texto segue afirmando, é diferente do Eu que o percebe. De maneira alguma queremos
dizer que ele é um outro eu, mas alguém capaz de olhar para si como sujeito de identidade. Estamos,
nesse sentido, tratando das posições que cada um ocupa na relação. Do meu ponto de vista eu sou Eu
e o outro é Outro. Do ponto de vista dele ele é Eu e eu sou Outro. Para mim, o outro sempre será
Outro. Para ele, ele não é Outro, é Eu e eu sou o Outro. Essa questão demandaria mais análise tendo
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Essa “totalização do Eu” não é exclusividade de algum
espaço-tempo perdido na história. Ela se mostra temporalmente
presente na medida em que compreendermos, por exemplo, que o
tratamento dado aos refugiados por alguns países europeus ou as
guerras que ainda ocorrem no Oriente Médio são fruto de uma
incapacidade de olhar no outro um sujeito que busca no “Eu” um
reconhecimento dele enquanto alguém7.
Mesmo nas relações diárias, naturalizadas, consideradas
menos complexas que aquelas relações políticas, ideológicas ou
econômicas que influenciam a forma como as pessoas conduzem os
conflitos citados no parágrafo acima, essa incapacidade de
reconhecer o outro como alguém está presente. Basta uma lida
rápida na produção intelectual do pensador Zygmunt Bauman8, por
exemplo, para perceber como as relações humanas perderam seu
caráter duradouro e verdadeiro para se tornarem relações de
consumo e objetivação onde o outro deixa de ser outro para se
tornar algo que deve estar à disposição do Eu naquilo que ele
considera como suas necessidades particulares.
Diante de tudo isso, seguiremos refletindo a respeito do que
significa essa totalização do Eu e de qual é a relação entre essa
totalização e o descompromisso como o que ocorre aos outros,
aqueles que, num primeiro momento, parecem9 não fazer parte da
vida e dos interesses do Eu. Buscar-se-á em Emmanuel Levinas os
fundamentos dessa reflexão.
em vista que parte de uma leitura pessoal da obra de Levinas. Como não é o objetivo do artigo, não a
desenvolveremos aqui. Talvez em trabalho posterior.
7

“Alguém” aqui é entendido como um sujeito que é reconhecido em sua condição de humano diferente
de mim. Essa diferença não representa uma ameaça. Ela representa a voz que me chama ao cuidado e
respeito para com esse sujeito.
8

Dois livros do autor merecem um destaque especial a respeito do tema aqui proposto: Vida para o
consumo e Identidade. Ambos têm tradução para o português e foram editados pela editora Zahar (Ver
referências)
9

Falamos aqui daqueles que não fazem parte das relações diárias do eu. Por isso usamos a expressão
“parecem não fazer parte...”. Levinasianamente falando, o Outro sempre faz parte da vida do Eu.
Entretanto, e é o que queremos expressar aqui, às vezes o Eu age como se não fizessem.
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2. A totalização do eu
Emmanuel Levinas, filósofo franco-lituano, é considerado
um dos grandes pensadores do século XX. Sua filosofia propõe uma
crítica ao pensamento ocidental, um pensamento totalizador, como
veremos mais adiante. Dessa crítica, nasce uma forma de pensar que
vê na ética a filosofia primeira justamente por perceber que o
sujeito, uma vez que parte de si como princípio para qualquer
relação humana, esquece do outro por não conseguir reconhecê-lo
como um sujeito diferente10 de si mesmo.
A II Guerra Mundial talvez tenha sido o principal exemplo
de consequências trazidas por essa totalização. Levinas percebeu
isso muito bem. Mesmo, talvez, não tendo “sentido na pele” todas
as formas de tortura que foram utilizadas na guerra11, não ficou
insensível ao que ocorreu com outros judeus maltratados e mortos
em outros campos de prisioneiros. Para Levinas, na atitude das
pessoas que apoiavam a guerra, ou que ignoravam o que nela
acontecia, estava presente um descaso com o outro e um
descompromisso com a vida.
Esse descompromisso e descaso com o outro, segundo o
filósofo, é consequência de um pensamento que considerou seu
início na ontologia entendida como filosofia primeira. Falar em “ser”
é falar do impessoal, é falar de um termo geral que exclui qualquer
diferença ou individualidade. Dito de outra forma, propor que o ser
é superior ao ente, significa ignorar identidades diferentes, pois,
nesse caso, tanto Eu quanto o Outro passam a ser reduzidos à
categoria de “ser”, ou seja, são homogeneizados dentro desse
conceito que é impessoal e tende a desconsiderar qualquer diferença
que existe entre Eu e Outro.
Nesse sentido, para Levinas, “a filosofia ocidental, foi, na
maioria das vezes, uma ontologia: uma redução do Outro ao Mesmo,
10

Diferente, aqui, não tem sentido negativo.

11

Ver entrevista dada a Poirié (POIRIÉ, 2007, p.75)
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pela intervenção de um termo médio neutro que assegura a
inteligência do ser. [...]” (LEVINAS, 2008, p. 30). Essa redução ao
mesmo é entendida pelo filósofo como uma redução de tudo ao
“universo” do Eu. O Outro, suas necessidades, sua vida, sua
identidade, são ignorados. Isso é o que compreendemos como uma
totalização do Eu onde ele se torna soberano em relação a tudo que
se mostra diferente dele mesmo, pois a diferença não cabe no ser.
“O primado do Mesmo foi a lição de Sócrates: nada receber de
Outrem a não ser o que já está em mim, como se, desde toda a
eternidade, eu já possuísse o que me vem de fora. [...]” (LEVINAS,
2008, p. 30).
Levinas encontra até mesmo na noção de liberdade do
pensamento ocidental essa negação do Outro enquanto outro:
A relação com o ser, que atua como ontologia, consiste em
neutralizar o ente para o compreender ou captar. Não é, portanto,
uma relação com o outro como tal, mas a redução do Outro ao
Mesmo. Tal é a definição da liberdade: manter-se contra o outro
apesar de toda a relação com o outro, assegurar a autarquia de um
eu. A tematização e a conceptualização, aliás inseparáveis, não são
paz com o Outro, mas supressão ou posse do Outro. A posse afirma
de facto o Outro, mas no seio de uma negação de sua
independência. “Eu penso” redunda em “eu posso” – numa
apropriação daquilo que é, numa exploração da realidade.
(LEVINAS, 2008, p. 33)

Um eu totalizado em si mesmo se torna incapaz de
reconhecer o Outro enquanto outro. Para que esse reconhecimento
seja possível, é necessária uma abertura, por parte do Eu, ao
encontro do Outro. Para Levinas, o Eu percebe o Outro na medida
em que não tenta tematiza-lo ou conceituá-lo. Isso porque o Outro é
impossível de ser conhecido totalmente. Se o Eu o conceitualiza de
forma definitiva, o faz a partir de si, de seu “universo de sentidos”12
12

Essa expressão representa a forma como cada sujeito vê e interpreta o mundo ao seu redor. Não
entraremos em definições de teorias explicativas do real por não ser o objetivo do texto. Apenas
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que não é igual ao “universo de significados” do outro. Esse
conceitualizar a partir de si significa olhar o outro a partir do que se
conhece de si, ou seja, olhar o outro como se olha para si mesmo.
Como consequência, tem-se o desaparecimento do Outro e o
surgimento de um igual ao Eu, de um Mesmo.
Uma vez que o Outro se torna Mesmo, a relação com ele
passa a ser de posse. Segundo o próprio Levinas “[...] a posse é a
forma por excelência sob a qual o Outro se torna o Mesmo, tornandose meu.” (LEVINAS, 2008, p. 33). A relação de posse ocorre quando
o Eu olha para o Outro como apenas uma oposição de si mesmo ou
um complemento de si. Ao fazer isso, o Eu considera o Outro como
pertencente ao seu mundo particular e não a um mundo próprio.
A esta altura da reflexão, é necessária uma explicação a
respeito do que significa falar em “mundo do Eu” e “mundo do
Outro”. Entende-se por mundo do Eu e mundo do Outro o contexto
em que cada indivíduo se encontra. Esse contexto é determinado
pelo espaço-tempo em que os sujeitos estão inseridos. Mas não é só
isso. Também é determinado pela forma particular de interpretar
esse espaço-tempo, pelas necessidades individuais e pelas crenças
que cada um carrega. Em síntese, o mundo de cada indivíduo é sua
identidade em um determinado espaço-tempo. Se o mundo fosse
entendido apenas como lugar ou espaço, Eu e Outro
compartilhariam do mesmo mundo e ocorreria novamente uma
totalização no Mesmo. Assim sendo, para o filósofo, o Outro não
pertence ao mesmo mundo que o Eu. O que pertence ao mundo do
Eu é aquilo que é passível de posse, que serve para suprir as
necessidades do Eu. O outro “é de outro mundo”, conforme destaca
Ricardo Timm de Souza:
[...] Colho o fruto, caço o animal, em princípio, para me alimentar
deles; derrubo a madeira para construir a casa; lavro o campo para
arar; mas em nenhum desses casos, enfrento-me com o tipo de
seguiremos a concepção levinasiana segundo a qual os sujeitos não devem ser considerados como
iguais na forma como veem, interpretam e concebem o mundo.

I – Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise | 75
assimetria que me coloca em uma posição de ser convidado a
estabelecer relação e relação ética – pois a relação ética só se pode
estabelecer entre alguém e o Outro “que não é do mundo”, ou seja,
que não pertence à ordem do apreensível como ente a partir do
manuseio ou do logos – aqui, funções da mesma potência
objetivante [...]. (SOUZA, 2000, p. 32)

Ao considerar o Outro como Mesmo, o Eu anula qualquer
relação ética13 existente e estabelece uma relação de simples posse
ou de satisfação de necessidades. O filósofo faz uma distinção
importante entre necessidade e desejo. “O Desejo é uma aspiração
animada pelo Desejável; nasce a partir do seu ‘objeto’, é revelação.
Em contrapartida, a necessidade é um vazio da Alma, parte do
sujeito.” (LEVINAS, 2008, p. 50). Ao propor uma relação baseada
nas necessidades, o Eu parte de si, coloca a si como prioridade e
torna o Outro um mero meio para um fim que se encontra em si
mesmo.
Assim, o que se observa é um Eu que busca tornar-se
soberano no mundo ao pensar e agir de acordo com as próprias
necessidades, por considerar que tudo gira em torno de sua
identidade14. Além de ser incapaz de perceber as necessidades dos
outros, principalmente quando são necessidades que não pertencem
ao contexto em que o Eu se encontra, há uma intolerância em
relação a tudo aquilo que é considerado diferente. Como não faz
parte do “mundo do eu”, tudo o que se refere ao Outro se torna
dispensável. Há assim um descompromisso cada vez mais crescente
à medida que essa totalização do Eu, que poderia ser traduzida em
13

Não exploramos de forma aprofundada o que seria essa relação ética. Portanto, alguns
esclarecimentos são necessários. Ao criticar a ontologia como filosofia primeira, por ser totalizante,
Levinas propõe um pensamento que conceda à ética o status de filosofia primeira. O filósofo francolituano entende a ética como relação. Ele acredita que, se a relação entre Eu e Outro anteceder a própria
noção de identidade, o Outro poderá ser reconhecido enquanto outro, impedindo assim a totalização.
14

Uma identidade criada a partir de um individualismo que exclui o papel do outro em sua formação.
Levinas acredita que uma identidade constituída de forma solitária não é possível na medida em que
o Eu surge na relação com o outro. Sendo assim, uma identidade pensada fora da relação é ilusória e
fruto de uma concepção totalizante de mundo que exclui o Outro e o ignora mesmo estando presente.
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nossa sociedade como individualismo15, predomina sobre a
aceitação do Outro enquanto outro.
3. O Eu totalizado e o descompromisso com o mundo para além
de si mesmo
Aceitar o Outro enquanto outro, vê-lo como alguém
diferente do Eu, é percebê-lo como sujeito de Rosto, uma ideia
central no pensamento de Levinas. Entretanto, o filósofo não
entende “Rosto” como face, parte do corpo que pode ser tematizada,
descrita, caricaturada. “Nesse sentido, pode-se dizer que o rosto não
é ‘visto’. Ele é o que não se pode transformar num conteúdo, que o
nosso pensamento abarcaria; é incontível, leva-nos além. [...]”
(LEVINAS, 2014, p. 70).
Falar em Rosto é falar “[...] em significação, e significação
sem contexto. [...]” (LEVINAS, 2014, p.70). É conseguir percebê-lo,
identifica-lo como alguém. Olhá-lo como outro enquanto outro e
não como uma mera ideia que o Eu cria do Outro a partir de si
mesmo. Esse reconhecimento do Rosto enquanto significação sem
contexto, demanda do Eu cuidado, respeito e responsabilidade sobre
o Outro.
O “Tu não matarás” é a primeira palavra do rosto. Ora, é uma
ordem. Há no aparecer do rosto um mandamento, como se algum
senhor me falasse. Apesar de tudo, ao mesmo tempo o rosto de
outrem está nu; é o pobre por quem posso tudo e a quem tudo
devo. E eu, que sou eu, mas enquanto ‘primeira pessoa’, sou aquele
que encontra processos para responder ao apelo. (LEVINAS, 2014,
p. 72).

15

Não entraremos nessa questão a respeito da adequação ou não do termo. O que nos interessa, nesse
momento é sua conceitualização popular.

I – Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise | 77

Quando o Rosto é tematizado, o Outro passa a ser visto como
um objeto, pois não conseguimos percebê-lo para além da aparência
e daquilo que interpretamos dela:
Quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo e se o pode
descrever, é que nos voltamos para outrem como para um objeto.
A melhor maneira de encontrar outrem é nem sequer atentar na
cor dos olhos! Quando se observa a cor dos olhos, não se está em
relação social com outrem. A relação com o rosto pode, sem
dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente
rosto é o que não se reduz a ele. (LEVINAS, 2014, p. 69)

É evidente que o problema não está em simplesmente
apreender as características de alguém. Em primeiro lugar, Rosto
aqui não representa apenas a face, mas a identidade do Outro que
não pode ser conhecida em sua totalidade. Em segundo lugar, o
problema não está em perceber a cor dos olhos de alguém, mas
reduzi-lo a isso, ou seja, a crítica de Levinas se refere à redução do
Outro a somente aquilo que o Eu pode apreender dele.
Essa objetivação do Rosto tem como consequência uma
totalização do Outro no Mesmo. Se o Outro é Mesmo, seu mundo
também é igual ao do Eu. Tem-se assim, também, uma totalização
do mundo do Outro. Assim como um Outro totalizado não se mostra
como diferente do Eu, o mundo do Outro, quando totalizado deixa
de ser distinto do “meu mundo”, tornando-se igual a ele ou sempre
tendo-o como referência. E quando há questões que não podem ser
totalizadas, elas passam a ser ignoradas, pois são consideradas
dispensáveis ou erradas.
Algumas consequências já foram apontadas na introdução
deste artigo. Tanto os soldados que se utilizaram daquilo que deveria
ser um meio para amenizar a fome como meio para satisfação
pessoal, quanto aqueles que rejeitavam os judeus em seu retorno,
pois corriam o risco de perder as posses conquistadas, mesmo essas
posses sendo conquistas através do sofrimento alheio,
demonstraram uma insensibilidade ou incapacidade de reconhecer
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no Outro necessidades que deveriam ser atendidas. Ao invés disso,
houve uma preocupação em suprir as supostas16 próprias
necessidades.
Mas o descompromisso do Eu em relação ao mundo para
além de si mesmo não é exclusividade de eventos históricos de
“grande impacto”. Ele se mostra, também, no dia-a-dia e pode ser
percebido em várias de suas manifestações. Duas merecem
destaque.
A primeira delas se refere à incapacidade de o Eu reconhecer
e/ou respeitar as diferenças. Um Eu totalizado não responde bem à
diversidade. Como só percebe a si, toda diversidade é considerada
errada, má, “necessitada de concerto”. Isso porque, quando é
percebida, ela ameaça a soberania do Eu, uma vez que a existência
de diferenças aponta para variadas formas de ver o mundo, ou
diferentes mundos (utilizando as reflexões desenvolvidas até aqui).
Diferentes mundos indicam a existência de outros Eus, retirando o
“Eu soberano” de seu status de “absolutidade” em relação à verdade
e ao bem17. Essa incapacidade gera, além da intolerância, uma
crença de que tudo o que é diferente do Eu é errado, mau, perversão.
Como consequência, há uma tentativa crescente de justificar
qualquer ato de violência cometido contra determinados grupos,
pois, parte-se do princípio de que “eles mereceram”.
Enquanto isso, os sujeitos, aqueles “de bem”, “seguidores da
moral e dos bons costumes sociais”, que se vestem “da forma
correta”, que oram para “o deus certo”, que se manifestam
culturalmente da forma que é considerada respeitosa e “bonita de se
ver”, nada fazem. Não querem “se comprometer” pois “isso não é da
sua conta”. Afinal, quem mandou aqueles indivíduos serem
16

O termo “supostas” quer indicar o fato de as necessidades dos soldados ou das pessoas que rejeitaram
o judeus não serem reais. Ou se tivesse uma necessidade real, ela seria menos importante que a
daquelas pessoas que buscavam nesses soldados e naqueles moradores dos locais para onde elas
estavam retornando, conforto, auxilio e até mesmo segurança.
17

Entendido em seu significado popular. Não exploraremos neste artigo o significado de “bem” para
Emmanuel Levinas.
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diferentes? A diferença assusta, ameaça a estabilidade do Eu
totalizado pois o diferente está fora do controle que o Eu pode ter
sobre algo.
A segunda manifestação deste descompromisso se dá na
objetivação do outro e das relações que são estabelecidas com ele. O
Eu que ignora as diferenças, que considera o Outro pertencente ao
Mesmo, é o Eu que reduz o outro à sua posse. Ao fazer isso, ele
objetifica o Outro, ignora sua identidade de “outro diferente de
mim” e o torna apenas sua posse para a satisfação de necessidades.
Levinas, na primeira parte de Totalidade e Infinito
(LEVINAS, 2008, p.19-40) nos conduz a uma reflexão a respeito de
como o sujeito, Eu, se relaciona com o mundo e constrói nele o seu
mundo, sua casa. Esse “[...] em sua casa não é um continente, mas
um lugar onde eu posso [...]. Basta andar, fazer para apoderar-se
seja do que for, apanhar. [...] O lugar, ambiente, oferece meios. Tudo
está ao alcance, tudo me pertence. [...]” (LEVINAS 2008, p.24). O
Outro não pertence a esse “mundo do Eu” uma vez que ele vive em
seu próprio mundo. Portanto, também não pode ser possuído.
“[...]No mundo estou em minha casa, porque ele se oferece ou se
recusa à posse [...].” (LEVINAS, 2008, p. 24).
Objetivar o Outro é ignorar essa distinção entre ele e Eu no
que se refere ao mundo que cada um habita e às várias formas de o
possuí-lo. Ao vê-lo como objeto, o Eu o considera pertencente ao seu
contexto de Eu18, se colocando sempre em primeiro lugar. Não só o
Outro se torna objeto, como as relações que são estabelecidas com
ele se tornam relações superficiais, de interesse apenas do Eu, de
consumo como dizem muitos pensadores contemporâneos, entre
eles o já citado Bauman:
[...] No amor não há ajustes imediatos, soluções eternas, garantia
de satisfação plena e vitalícia, ou de devolução do dinheiro no caos
de a plena satisfação não ser instantânea e genuína. Todos os
18

Expressão que se refere ao mundo do Eu, ao que pertence à sua casa, sua morada. Ao que se mostra
passível de ser possuído.
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recursos pagos para evitar os riscos com que a nossa sociedade de
consumo nos acostumou estão ausentes no amor. Mas, seduzidos
pelas promessas dos comerciantes, perdemos as habilidades
necessárias para enfrentar e vencer os riscos por nós mesmos. E
assim tendemos a reduzir os relacionamentos amorosos ao modo
“consumista”, o único com que nos sentimos seguros e à vontade.
[...] (BAUMAN, 2005, p. 70).

Estabelecer uma relação de amor com alguém é estar em
relação com um Outro. Um Outro diferente de mim, com suas
crenças, seus desejos, suas necessidades. Um tipo de relação como a
de amor exige do Eu abrir mão de interesses particulares em favor
das necessidades do Outro amado. Exige ir além de si, abandonar
sua posição de Eu soberano, sair do conforto de si mesmo. Mas o Eu,
que aprendeu a ser apenas sujeito que olha para si mesmo, nem
sempre é capaz de fazer esse movimento.
As consequências da incapacidade de ir além daquilo que
pertence ao Eu é catastrófica. Ela gera um descompromisso que está
se tornando cada vez mais crescente. A felicidade que deve ser
buscada é aquela do prazer momentâneo, do “meu prazer
momentâneo”. Se existem perseguições devido a alguma crença, a
culpa é das pessoas que não mudam sua forma de pensar, não dos
perseguidores. Quando há sensibilização em relação a alguma
catástrofe, esta serve apenas para conseguir determinado tipo de
atenção em alguma rede social ou não dura nem o tempo necessário
para que as pessoas que sofreram com a mesma possam se
recompor. Os outros vêm depois, e serão levados em consideração
se, e somente se, não “atrapalharem” os interesses do Eu, estiverem
de acordo com aquilo que o Eu pensa e o olhar sobre eles
proporcionar algum tipo de recompensa ao Eu. Esse é o resultado
de um mundo onde cada vez mais Eus totalizados habitam: sujeitos
incapazes de pensar para além de si mesmos.
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4. Conclusão
Evidentemente a história do ser humano não é marcada
apenas pelo descaso, pela homogeneização, pela totalização. Assim
como foram citados aqui vários exemplos de extremo individualismo,
etnocentrismo ou qualquer outro conceito que expresse a incapacidade
de alguns seres humanos de olhar para além de si mesmos, seria
possível apontar outras situações onde o ser humano não ignorou a
existência do outro.
A partir disso, quer-se afirmar que o objetivo do artigo não é
demonstrar um pessimismo em relação à humanidade. Nem afirmar
“que tudo está perdido”. As ideias aqui expostas pretendem apenas dar
base a uma reflexão a respeito das consequências da totalização da
identidade ou, dizendo de outra forma, de um esquecimento do Outro
enquanto outro.
O descaso com a situação em que o Outro se encontra poderia
ser explicado de várias formas. Inúmeras teorias sobre o
comportamento humano poderiam ser utilizadas, assim como
poderiam ser lembradas várias teorias sociais que se utilizam do
conceito de alienação. Entretanto, justificar tal comportamento não foi
o objetivo do artigo. O que se buscou foi, em primeiro lugar, apresentar
a origem da incapacidade de alguns seres humanos de “olhar” outros
seres humanos como sujeitos de rosto19, para depois justificar a tese
central do texto que é a de que o descompromisso com o mundo está
intimamente ligado a uma incapacidade de os sujeitos acolherem
questões para além de si mesmos ou do que eles consideram como “sua
vida particular”. Apontar as consequências dessa incapacidade foi
fundamental.
Para encerrar, é necessário dizer que o pensamento de Levinas
não origina apenas reflexões de análise contextual. É possível, a partir
dele, encontrar possibilidades para se pensar caminhos que evitem a
totalização das identidades. O pensamento reflexivo é um deles. “[...]
19

Importante ressaltar que o significado do termo “rosto” neste parágrafo é aquele dado por Levinas.
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Um ser particular só pode ser tomado por uma totalidade se carece de
pensamento [...]” (LEVINAS, 2016. p. 32).
Outra possibilidade de “fuga” dessa totalização pode ser
pensada a partir do conceito de responsabilidade. Para Levinas, “ser
responsável” é condição de qualquer sujeito. A responsabilidade está
aquém de qualquer escolha livre, não é opção. Ela faz com que o Eu
responda ao apelo do Outro. Apelo que pode ser respondido
positivamente ou não, mas que é ouvido sempre. E é ignorado quando
o Eu se torna totalizado, como vimos ao longo do texto. Ser responsável
parece ser a “chave” para que o ser humano fuja de qualquer
totalização. Entretanto, esse é um tema para refletir em outro
momento.
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Judaísmo, indivíduo e cristandade em Freud

Henrique Raskin1
1. Introdução
É muito difícil estudar o pensamento de Freud sem interligálo à própria vida do autor. Não à toa que muitas das obras escritas
sobre psicanálise venham sob a forma de uma biografia do analista
judeu. Pois bem: este curto texto não permitiria nem pensar em
fazê-lo; no entanto, é inevitável que se trace uma conexão entre um
momento da vida de Freud ao que por ele foi cientificamente
produzido no período. O que se propõe, ora, é investigar a
identidade que Freud tinha com o judaísmo. Esse, de fato, não é um
tema inovador ou revolucionário na bibliografia acerca do
psicanalista. Porém, o que se pretende não é apenas trazer à luz o
que havia de judaico na formação individual de Freud, mas
problematizar sua história pessoal frente à teoria que foi
desenvolvida. Seus escritos taxados de ciência judaica, inclusive
pelos nazistas, não impossibilitaram, por outro lado, que se falasse
em um inconsciente cristão próprio a Freud. É esse argumento que
esse ensaio busca desnovelar, a partir de um conflito entre o
1
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judaísmo da família e a cristandade da Europa a que, supostamente,
Freud pertencia.
Um dos pressupostos para a nossa análise é a de que a
identidade judaica de Freud possa ser classificada em três períodos
de sua vida (GRESSER, 1994). Primeiro, os cinquenta anos que
contemplam a infância, a juventude e o início da vida adulta, entre
1856 e 1906, constituem a formação de Freud a partir da família,
cuja ascendência judaica não apenas faria dele orgulhoso em relação
à “raça, senão pela religião” (GRESSER, 1991), mas a gênese da
expressão de seus ideais liberais. O período médio, de 1907 a 1922,
em contraste, caracteriza-se não mais pela iniciação de Freud e de
seu pensamento, mas pela busca da instituição da psicanálise
enquanto um fenômeno científico internacional. Na vida de Freud,
esse movimento significou a necessidade de privatização de sua
judeidade, uma cisão artificial entre o Freud privado e o Freud
pensador, a fim de que sua ciência se desenraizasse de sua origem,
não sendo a psicanálise vista como “uma questão nacional judaica”
(GRESSER, 1994, p. 18, tradução nossa). O terceiro e último período,
que especificamente buscamos observar, se dá a partir de 1923.
Caracteriza-se pela descoberta de Freud sobre seu câncer e pela
iminência de sua morte, que virá a ocorrer em 1939. É um momento
no qual Freud reassume sua judeidade publicamente, em um
paralelo com seu interesse psicanalítico em “problemas culturais de
cunho religioso, civilizatório e de vida e morte” (GRESSER, 1994, p.
20). Gresser sustenta que ao mesmo tempo em que Freud
questionava o teor de seu judaísmo, ele se tornava cada vez mais
evidente, tornando-se inquestionável com ‘Moisés e o Monoteísmo’,
seu último livro, em que o judaísmo era problematizado em sua
identidade e alteridade (GRESSER, 1994, p. 20).
A publicação de ‘Moisés e o Monoteísmo’, em seu exílio,
poderia significar uma vingança de Freud em relação aos nazistas,
que não lhe deram escolha senão ir embora da Áustria anexada.
Szasz assume essa interpretação de que a noção da psicanálise como
ciência judaica não seria uma limitação, em sentido pejorativo, mas
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o resultado de uma disposição ‘superior’ a que os antissemitas, em
sua cristandade, não poderiam alcançar (SZASZ, 2004, p. 118). O
judaísmo de Freud, assim, estaria intimamente ligado ao
antissemitismo de sua pátria, se for traçado o paralelo entre a última
fase, de ressurreição de uma identidade judaica em seus escritos, ao
fortalecimento da perseguição aos judeus na Europa central.
Repousa, com isso, o problema que permeará essa
investigação. Se Freud, em inúmeras evidências, assegura seu
orgulho judaico, bem como define seu pensamento como inexorável
à religião mosaica, por que, então, ele teve de fazer de Moisés um
gentil no episódio do Êxodo da Torá? Por que defender que Moisés
e o monoteísmo não tiveram uma origem judaica? Argumenta-se
que a descaracterização da religião monoteísta em relação ao
judaísmo tornou-se a forma com que Freud, em seu ateísmo,
manteve-se em paz com seu legado cultural judaico (BAKAN, 1958).
‘Moisés e o Monoteísmo’, assim, esboçaria a analogia entre dois
‘gentis’ a fundar o judaico: Moisés, na religião, e Freud, na
psicanálise (ZARETSKY, 2015, p. 83). Perguntaremos, então, se não
é na renúncia à religião e na adesão ao secular, que Freud e a
psicanálise, em decorrência disso, adentrarão e se assimilarão à tão
cara civilização, também tomada como cristandade.
2. Freud, psicanálise e judaísmo
“Freud foi um exemplo notável de pensador, para quem o
trabalho científico era uma forma de escavação arqueológica de um
passado enterrado, esquecido, reprimido e negado” (SAID, 2014,
s/p, tradução nossa). Essa é a definição de Edward Said sobre um
Freud que, tendo escrito ‘Moisés e o Monoteísmo’, expunha uma
antinomia em relação a suas crenças. Isso porque Freud não apenas
viria a escavar o princípio da religião judaica a partir da liderança de
Moisés, mas também porque, nessa expedição, o próprio Freud
tornava-se objeto de uma busca exploratória sobre sua identidade.
Como conceber-se judeu, quando as próprias bases que sustentam
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a judeidade não são aceitas por quem se denomina como tal? A
escavação arqueológica empreendida por Freud buscou encontrar,
na libertação da escravidão dos judeus no Egito, um princípio
egípcio, uma liderança gentil. Moisés, por conseguinte, não teria
sido judeu, tal como o próprio monoteísmo.
O argumento que Freud apresenta em ‘Moisés e o
Monoteísmo’ se sustenta sobre três, podemos dizer, fatos: um diz
respeito ao fato de que o nome Moshe, dado à criança por uma
princesa egípcia, não poderia ter sido derivado do hebraico,
significando ‘o que tira fora’, referindo-se ao Nilo. A principal
probabilidade é que, na realidade, Moshe tenha derivado da palavra
egípcia ‘Mose’, que significa criança e que integra o nome de muitos
deuses concebidos na região. O fato da nomeação a partir do termo
egípcio, para Freud, significaria uma origem também egípcia ao
príncipe que nascia e que se tornaria posteriormente patriarca dos
hebreus. Conforme discutiremos, esse será um ponto importante na
argumentação de Freud, ao relacionar a identidade a partir da
origem do nome à realidade europeia de sua época: o poeta alemão
Adelbert von Chamisso teria tido, conforme seu sobrenome, origem
na França, tal como o francês Napoleão Bonaparte, na Itália. “Não
obstante, até onde sei, nenhum historiador tirou essa conclusão no
caso de Moisés” (FREUD, 2016, p. 7), contesta Freud.
No contraste entre a religião tradicional egípcia e o
monoteísmo ‘judaico’, Freud menciona um segundo fato, no que
busca encontrar no próprio Egito uma justificação para a religião
instaurada por Moisés. A religião do Egito, politeísta, mágica e
negadora da morte2 se opõe à mosaica, que inteiramente recusa a
imortalidade e concentra a adoração religiosa a um só Deus. Qual
poderia ser a explicação, além de revelação divina, para uma
inflexão tão grande na noção popular do que era a religião? A
explicação freudiana sustenta-se nas transformações políticas de um
2

Freud, 2016, p. 13: “Nenhum outro povo da Antiguidade fez tanto [como os egípcios] para negar a
morte”.
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Egito transformado em império mundial – sujeito a influências
estrangeiras do Oriente Próximo e intente a estabelecer no soberano
uma divindade incontestável. Universalismo e monoteísmo teriam
sido, então, um modelo de justificação para o governo de Akhenaten,
“o horizonte de Aten”, que nos breves dezessete anos de reinado
faraônico, teria coexistido com Moisés e o inspirado na criação de
sua seita3.
O êxodo de Moisés, portanto, segue como uma continuação
da religião de Aten, ainda que depois do fim de seu reinado; esse
seria o terceiro fato a contestar a versão bíblica do monoteísmo
judaico. A versão de Freud, no entanto, não concebe a passagem
como uma fuga conturbada, mas como uma transição pacífica dos
judeus ao oriente, antes do reestabelecimento da “autoridade estatal
de Haremhab” (FREUD, 2016, p. 19). “A natureza mais enérgica de
Moisés sentia-se melhor com o plano de fundar um novo reino, de
encontrar um novo povo, a quem apresentaria, para adoração, a
religião que o Egito desdenhara” (FREUD, 2016, p. 19). Sob a lei da
Torá, o Sol não poderia mais ser adorado, conforme ainda se
sustentava a religião de Aten; porém, a partir dela, seriam vistos os
elementos simbólicos de uma entidade divina manifestando energia
em seus raios.
Não cabe a nós julgar se a tese de Freud sobre o monoteísmo
judaico é de fato verdadeira. Esse trabalho só poderia ser realizado
por historiadores e arqueólogos. O que nos interessa, contudo, é o
que pode representar essa narrativa de Freud enquanto uma
exposição do momento de sua vida e de sua obra. Nesse sentido, dos
três fatos apontados anteriormente, arriscamos três conclusões
sobre por que negar ao importante Moisés uma origem judaica.
Em primeiro lugar, no nome de Moisés se identifica uma
dualidade no significado, etimologicamente ligado tanto ao Egito
3

Freud, 2016, p. 17: “Se não é simplesmente por acaso que o nome de Aten (ou Atum) egípcio soa
como a palavra hebraica Adonai [Senhor] e o nome da divindade síria Adônis - devendo-se isso,
porém, a um parentesco primevo de fala e significado - então a fórmula judaica pode ser assim
traduzida: ‘Ouve, Israel, nosso deus Aten (Adonai) é o único deus’”.

88 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I

quanto à língua hebraica. A ambiguidade sobre o nome em sua
origem é justamente o que estabeleceria uma relação de exclusão da
figura de Moisés enquanto hebreu a receber revelação divina e da
noção de Moisés como um egípcio que adotaria o povo hebreu para
o prosélito de sua religião. O paralelo da nacionalidade de Moisés a
partir do nome com as figuras de Bonaparte e Chamisso dá a pista
para o motivo de Freud invocar a questão do nome como o cerne de
sua questão identitária: Freud, derivado de Freide (ROUDINESCO,
2016, p. 19), um sobrenome teutônico, mas de origem judaica.
‘Moisés e o Monoteísmo’, assim, busca na fundação do monoteísmo
no Egito o processo histórico inconsciente da criação artificial do
povo judeu e da conseguinte ascensão do antissemitismo
(ZARETSKY, 2015, p. 8). A questão é que Moisés, ao escolher seu
círculo de seguidores, teria estabelecido a exaustiva prática da
renúncia instintiva em detrimento da gratificação empírica,
demanda que levaria os seguidores a rejeitarem sua doutrina, a
assassinarem-no, e a consequentemente retornarem a seus ídolos
prévios, tal como será feito milênios depois com a psicanálise de
Freud. A exigência de Moisés seria a mesma demanda da renúncia
do empírico que Freud instaurou ao desenvolver a psicanálise,
motivo pelo qual Zaretsky interpreta sua obra como a narrativa do
assassinato perpetuado por seus próprios seguidores, a propagarem
no continente uma psicanálise degradada (ZARETSKY, 2015, p. 83).
Pergunta-se, ainda, se na relação entre Freud e Moisés, Freud seria
como um gentil a forjar uma ciência judaica, tal como o egípcio
Moisés forjara o monoteísmo de Aten aos judeus; ou se seria Freud
um judeu, cuja ascendência não seria mais que um artifício da
história.
Em segundo lugar, é proveitoso e curioso para nossa análise
ressaltar a importância que Freud dá para o judaísmo como uma
religião que renuncia à imortalidade, em oposição ao politeísmo
egípcio que negava a morte como nunca outrora. Freud reconhece
que esse contraste foge às explicações tentadas em ‘Moisés e o
Monoteísmo’, uma vez que não se encontraria explicação por que da
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sociedade da mumificação surgiria uma religião monoteísta que
nem ao menos menciona a morte. No entanto, essa inflexão é
adequada quando se concebe “uma diferença em nível espiritual e
intelectual, já que uma dessas religiões estava muito próxima de
fases primitivas [de desenvolvimento], ao passo que a outra se
elevou a alturas de abstração sublime” (FREUD, 2016, p. 13). A
renúncia judaica ao material, ao empírico, na demanda de aceitação
de uma divindade intangível – a abstração sublime –, estaria ligada
ao que em momentos posteriores poder-se-ia encaixar a concepção
de uma vida após a morte no monoteísmo cristão. A questão
colocada por Freud, no entanto, faz referência à espiritualidade
mosaica que, no desapego ao material, passou a não mais negar a
morte. De acordo com o paralelo traçado por Zaretsky entre Moisés
e Freud, judaísmo e psicanálise, podemos inferir, assim, que a
aceitação do inconsciente na psicanálise também significaria a
aceitação da morte e de sua influente presença na vida psíquica
(ZARETSKY, 2015, p. 83).
A pulsão de morte, entidade descoberta em ‘Além do
Princípio do Prazer’ já indica o rumo a que Freud encaminha sua
exploração da psicanálise. Embora tendo sido escrito em 1920, ainda
no que Gresser chama de segunda fase da obra de Freud, o artigo
introduz a transição de um período de consolidação da psicanálise
internacional, otimista, para um momento de desconfiança, pósguerra, onde mais forte se identificava uma hostilidade na sociedade
europeia. “Se é lícito aceitarmos, como experiência que não tem
exceção, que todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao
estado inorgânico, então só podemos dizer que o objetivo de toda
vida é a morte” (FREUD, 2010, p. 149), conclui Freud. Dois anos
antes da passagem da segunda para a terceira fase, talvez essa obra
tenha sido a principal inflexão, em um formato da segunda fase, com
um conteúdo analógico já da terceira. Um texto internacional de
psicanálise, sobre uma pulsão de morte como analogia da
autodestruição da civilização, através da compulsão à repetição do
trauma. Nada mais traumático à Europa que a guerra e nada menos
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científico, em sentido positivista, que a crítica a isso. Ainda se pode
perguntar se a condenação de Freud à guerra e a aceitação da pulsão
de morte como inerentemente natural é uma crítica humanista à
barbárie bélica, ou uma crítica judaica à barbárie do antissemitismo;
se ‘Além do Princípio do Prazer’ teria sido escrito por um europeu
sobre o desastre da Primeira Guerra Mundial, ou por um judeu que,
mesmo tendo morrido antes da Shoah, já via nos anos 1920 o
ressurgimento brusco do antissemitismo na Europa central. Tudo
leva a crer que as duas alternativas se aplicam e não se excluem, e
isso se vê pelas consequências: Freud, tal como Moisés, abraçava a
morte e, independente do motivo, foi ‘assassinado’ por seus
seguidores.
A terceira conclusão, do êxodo como consequência do
desdenho egípcio à religião de Aten, pode nos fornecer uma sugestão
do que busca Freud em situar no exílio sua revisão do judaísmo; e é
justamente entre os assassinatos, histórico de Moisés e simbólico de
Freud, que repousaria, segundo a psicanálise, a explicação para o
antissemitismo. A tese de Freud sobre a criação do monoteísmo
continua a lógica edipiana que permeia a psicanálise, em que se
sustenta a consolidação do Über-Ich a partir do parricídio. O
assassinato de Moisés, uma “repetição da matança primordial”
(ZARETSKY, 2015, p. 84, tradução nossa), nesse sentido, viria a
intensificar a preexistente sensação de culpa em seus seguidores,
uma vez que “a morte do pai é invariavelmente o evento mais
significante na vida dos homens” (ZARETSKY, 2015, p. 86, tradução
nossa). Ou seja, a rejeição a Moisés e ao seu monoteísmo logo daria
lugar, após seu assassinato, à consolidação do superego mosaico do
povo judeu. Essa é a descoberta freudiana do que intelectualmente
unia o povo judeu, uma vez que a repetição do parricídio através de
Moisés e a introspecção do superego monoteísta é o que os elevava
espiritualmente. Precisamente devido a isso, o judeu estaria fadado
a sentir, eternamente, culpa.
Essa culpa do parricídio, expiada pelos cristãos no sacrifício
do filho – Jesus –, segundo Zaretsky, é o que os afasta dos judeus,
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que mantêm-se próximos ao pai na lei mosaica inconsciente. A
salvação, aceita por cristãos e rejeitada pelos judeus, contém a
mensagem subliminar de que a ‘boa notícia’ da vinda de Jesus, como
messias, significaria apenas que o cristão admite conscientemente
ter matado o pai. Por isso, a judeofobia ressurge após Cristo não
mais como aversão à alteridade; a figura do judeu, frente a esse
‘atalho’ cristão contra a culpa, é a constante lembrança de uma culpa
inevitável, que não poderá ser expiada (ZARETSKY, 2015, p. 90). É
a partir desse princípio que Jung, assumindo a AÄGP4 durante o III
Reich (ROUDINESCO, 2016, p. 417), buscava uma psicanálise cristã
a buscar a reconciliação, o perdão, e não o autoconhecimento
(ZARETSKY, 2015, p. 91).
A psicanálise de Freud, enquanto autoconhecimento, assim,
teria representado, no fim de sua vida, a vingança aos antissemitas
que o exilaram de sua pátria. “A psicanálise de Freud aterrissou a
seus inimigos, pois suas ‘interpretações’ os degradavam como
portadores de enfermidades abomináveis” (SZASZ, 2004, pp. 118119, tradução nossa). Na descoberta do papel da culpa histórica
enquanto motivo para o antissemitismo, a psicanálise serviria como
um trunfo para a superioridade espiritual judaica, ao mesmo tempo
em que transformaria o ódio do antissemita em uma patologia
psíquica (SZASZ, 2004, p. 120). De acordo com Roudinesco, o
“itinerário de um filho que se atribuíra muito cedo a missão de
revalorizar simbolicamente a lei do pai” (ROUDINESCO, 2016, p. 27)
já se iniciava e se explicava pelo relato de humilhação e passividade
que Freud ouviu, quando criança, de seu pai que sofrera na rua um
ataque de antissemitismo.
Essa é uma luta que, enquanto judeu, Freud travava. Bakan
relata que em sua autobiografia, Freud escrevia com as seguintes
palavras: “nasci em 6 de maio, 1856, em Freiberg, na Morávia, uma
cidade pequena que pertence hoje à Tchecoslováquia. Meus pais
eram judeus e eu como tal permaneci judeu” (BAKAN, 1958, p. 46,
4

Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie (Sociedade Alemã de Psicoterapia).
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tradução nossa). O uso do termo ‘permaneci’ indica para a
resistência à tentação do batismo, modo de entrada dos judeus na
civilização; significa uma resistência à assimilação. Porém, Freud
paradoxalmente, tinha ciência de que permanecer judeu, ou não,
não faria diferença na Europa dos séculos XIX e XX. Bakan atenta
para o conselho dado por Freud ao seu amigo Max Graf, que tinha
dúvidas em relação a batizar ou não seu filho no cristianismo, como
uma forma de integração. Freud é explícito ao recomendar que não
o convertesse: “Se você não deixar seu filho crescer como judeu, você
irá privá-lo daquelas fontes de energia que não podem ser
substituídas por nenhuma outra coisa. Ele terá que lutar como
judeu, e você deveria desenvolver nele toda energia que ele precisará
para a luta. Não o prive dessa vantagem” (BAKAN, 1958, p. 47,
tradução nossa).
Então, se Freud tinha consciência que judeidade e religião
não necessariamente imbricavam um no outro, por que ter a
necessidade de fazer do criador do monoteísmo um gentil? Seria
essa a expiação do próprio Freud que não era capaz de conceber a
existência de Deus? De toda forma, como ele mesmo sabia, fazer de
Moisés um egípcio não reparou nem poderia ter evitado o exílio de
Freud, que, no fim das contas, não era judeu no sentido religioso do
termo. A publicação de ‘Moisés e o Monoteísmo’, invariavelmente,
aconteceria em 1939, ano em que Freud não morava mais na
Áustria. Mesmo sem religião, Freud teve de fugir por ser judeu.
3. Freud, individualidade e cristianismo
A biografia e a autobiografia de Freud não deixam dúvidas
de que Freud era judeu. Aliás, nunca pensou-se o contrário, e nem é
isso que queremos argumentar. O movimento da Haskalá já havia
contrariado o hassidismo ao emancipar o judeu da tradição
religiosa. Ele poderia viver seja pelo pertencimento da fé, seja pelo
da terra (ROUDINESCO, 2016, p. 16). A história de Freud, no
entanto, não nega nenhum dos dois: circuncidado pela tradição
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religiosa na família, a questão da ‘raça’ também viria a acompanhálo durante toda sua vida. Anteriormente neste artigo, pensamos
sobre Freud e a relação de seu judaísmo com a obra escrita na
terceira fase. Nesta seção, ao contrário, estaremos mais preocupados
com o que não há de judaico na ciência da psicanálise. Tendo
analisado ‘Moisés e o Monoteísmo’ a partir de uma dualidade entre
judeidade e germanidade, que sintetizava-se no ressentimento de
seu exílio causado pelo nazismo, o que perguntamos é se a noção de
vingança apropriada por Freud não dividiria espaço com um desejo,
de mesma intensidade, de aceitação na cristandade, na civilização.
Assim, tomando a psicanálise em oposição à raiz judaica de um
pensamento particularista, questionamos se a própria psicanálise
não seria, afinal, um produto do pensamento europeu cristão.
Vitz expõe a influência que a cuidadora de infância, Resi
Wittek, teria exercido sobre Freud ao leva-lo à missa junto com ela
quando criança. Católica praticante e devota, a babá teria
apresentado o judeu Freud, em seus primeiros anos de vida, aos
sinos, órgãos, corais de igreja, ao Latim, às imagens de santos, às
pinturas e esculturas de Madonna, à Comunhão Sagrada (VITZ,
1993, p. 9). Não visamos, nem acreditamos, que esses episódios
eclesiásticos por si só teriam sido capazes de fazer de Freud um
cristão. Porém, o que interessa, na leitura de Vitz, para nós, é a
conexão entre a teoria edipiana e categorias psíquicas que,
inconscientemente, Freud pode estar aludindo ao cristianismo em
sua ciência. Se correta, a teoria de Vitz levaria a uma ambivalência
de Freud não entre judaísmo e ateísmo, conforme pensada a partir
de ‘Moisés e o Monoteísmo’, mas entre judaísmo e, especificamente,
cristianismo.
A tese sustenta-se a partir da obsessão que Freud
demonstrava em relação ao demônio, a figura do anticristo,
categoria que, de acordo com Vitz, aparecerá como uma cisão
interna à consciência de Freud. O complexo edipiano já derivaria,
desde a separação materna entre os anos de vida dois e três, em
representações infantis dotadas de componentes de ‘boa mãe’ e de
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‘má mãe’, dicotomia que fundará a individualidade do infante para
toda sua vida (VITZ, 1993, p. 147). Ou seja: a teoria da
invidualização, a partir da criação de uma identidade desconexa em
relação à figura da mãe, já conterá o princípio cristão de um sujeito
dualista, a conceber o mundo a partir do ‘bem’ e do ‘mal’. Conforme
Vitz, Melanie Klein continuará essa teoria, radicalizando a
representação na figura do sujeito, que projetaria sua raiva,
invariavelmente, na mãe a partir dos conceitos de bem e de mal
(VITZ, 1993, p. 147).
De toda forma, o bem e o mal enquanto entidades de
representação, por si só, não significam a sustentação do argumento
de que a psicanálise de Freud fosse cristã. O que se pode afirmar,
porém, é que uma ciência que tenha, não apenas como princípio,
mas como finalidade, uma noção individualista seja uma teoria de
fundamento cristão. Zaretsky faz alusão de Max Weber a Freud, a
fim de historicizar a psicanálise. Ambos buscariam decifrar a
configuração do espírito para, cientificamente, explicá-lo através da
ação humana. A ‘Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo’
significou a elucidação de uma ordem socioeconômica a partir da
aspiração por salvação religiosa: “a ideia calvinista de um plano de
vida racionalizada e metódica devota aos assuntos mundanos – uma
‘vocação’ (Beruf) – foi crucial em precipitar o espírito do
capitalismo” (ZARETSKY, 2015, p. 16, tradução nossa). O que se vê
em Weber, assim, é a transformação da justificativa transcendental
na forma de fundamentos mecânicos do capitalismo, os quais não
mais tinham necessidade de sustentarem-se a partir da motivação
religiosa da reforma protestante. Freud também estava interessado
em desenvolver uma teoria política sobre o ‘espírito do capitalismo’,
embora, por sua vez, preocupasse-se com as transformações da
segunda revolução industrial – “a ascensão da produção e do
consumo em massa, um processo que recém começava quando
Weber escrevia seu livro famoso” (ZARETSKY, 2015, p. 17, tradução
nossa). No capitalismo de Weber, os fatores subjetivos para a ação
subvertiam a lógica determinista da família. Com a disciplina e o
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trabalho, ações por essência individuais, criavam-se comunidades
espirituais autênticas, que, justamente, emancipariam o indivíduo
de sua família.
Essa era, por um lado, a interpretação de Weber sobre o
calvinismo e, por outro, a inspiração para o empreendimento de
Freud em desenvolver sua psicanálise. Se Weber observava na
história a transição da sociedade agrária à industrial, Freud,
diferentemente, buscava as razões subjetivas pelas quais homens e
mulheres se transformavam em consumidores, na época em que
vivia. Dessa vez, contudo, a separação do indivíduo era em relação à
moralidade familiar e comunal, em que “se abandonava a orientação
de autonegação e parcimônia, e se entrava no mundo sexualizado
do consumo de massas, em nome da orientação [...] da vida pessoal”
(ZARETSKY, 2015, p. 18, tradução nossa). De acordo com Zaretsky,
“a psicanálise era o calvinismo da vez” (ZARETSKY, 2015, p. 18,
tradução nossa). A revolução da psicanálise significaria, assim, o
abandono da família, das imagens autoritárias inconscientes da
infância, em prol de relações mais pessoais e genuínas, “não da
identidade, nem da diferença, mas da individualidade” (ZARETSKY,
2015, p. 22, tradução nossa). Por razões revolucionárias de
expressão da mulher independente, das identidades públicas
homossexuais, da experimentação sexual dos jovens, teria sido a
psicanálise considerada subversiva, especialmente pelos nazistas,
sendo consequentemente taxada de ‘ciência judaica’. No entanto, o
erro desta acusação antissemita não estava em justamente não
enxergar que não havia nada mais cristão que a histórica
emancipação do indivíduo?
A concepção de emergência do indivíduo moderno como
produto da história é, talvez, um dos grandes legados deixados pela
filosofia de Hegel, que não dissocia a individualidade da
manifestação do cristianismo no Império Romano. Como reação à
realidade miserável da província romana, surge na história a figura
de Jesus enquanto interiorização do divino na consciência; emerge a
noção de consciência individual. Freud cita muito pouco Hegel, e,
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quando comparava a filosofia à esquizofrenia, muito provavelmente
se referia a ele: “em ambas o fascínio com as palavras distanciaram
o sujeito do registro das coisas, fazendo-o perder o juízo de
realidade” (BIRMAN, 2003, p. 51). No entanto, embora seja muito
mais reconhecida a influência de Kant no pensamento de Freud, não
podemos subestimar as semelhanças que aparecem entre Hegel e a
psicanálise, sobretudo no que diz respeito à noção do indivíduo
como fundamento e produto da psicanálise.
Conforme colocado por Hegel, a emergência do cristianismo
de Jesus traz para a história a identificação entre o Filho e o Pai,
entre Jesus e Deus, entre o indivíduo encarnado e o divino. Essa ideia
nos sugere um otimismo de Hegel perante a religião, não fosse o
paradoxo de que a história posterior do cristianismo carregasse
consigo uma cisão, um dilaceramento, uma infelicidade na
consciência individual. Eis a limitação do indivíduo cristão que,
carregando consigo a herança judaica, permanece vinculado a
instituições terrenas, mantendo-se escravo da Igreja, dos símbolos,
dos vínculos particulares e de um Deus inalcançável. Da passagem
bíblica do livro de Mateus (10, 34-35), Wahl expõe: “Eu não vim, diz
ele [Jesus], para trazer a paz à terra, mas a espada; eu vim para
dividir e opor um ao outro, o filho ao pai, a filha à mãe, a esposa a
seu marido” (WAHL, 1951, p. 35, tradução nossa). Essa interpretação
sobre a consciência infeliz de Hegel não é precisamente a separação
do indivíduo em relação ao particularismo do coletivo? Não é o
remédio que Freud quer aplicar a partir do diagnóstico
psicanalítico? Não é precisamente a negação do indivíduo em
relação à autoridade da família na infância?
Ao falar em consciência infeliz, e acreditamos haver uma
aproximação com a perspectiva de Freud, o inimigo de Hegel é a
religião positiva, que não permite aos indivíduos conhecerem a
liberdade da razão; quem deveria ser determinante, o próprio
indivíduo tal como Jesus, passa a ser novamente determinado, não
sendo livre: “Jesus parece ter vindo em vão” (WAHL, 1951, p. 42,
tradução nossa), conclui Wahl ao falar do cristianismo que enquanto
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religião positiva na Idade Média não seria diferente da escravidão
judaica a um Deus, ou a uma razão, inalcançável. O que se pergunta
é se, algum dia, a consciência cristã do indivíduo voltará a ser feliz
em Cristo, tal como Hegel propunha. À filosofia de Kant, Hegel
acusava o dualismo iluminista de trazer a razão para si, mas
mantendo-a transcendental; e mesmo prevendo uma reconciliação,
Hegel não concebe a consciência como plenamente feliz, seja por
saber o indivíduo de seu destino, seja por não satisfazer-se
plenamente nele (WAHL, 1951, p. 56). Se forjar o individualismo for a
solução para o problema do próprio individualismo, nem Hegel nem
Freud poderão solucionar a infelicidade da consciência, ou, em
termos de psicanálise, o mal-estar na civilização.
O fato é que Freud, em ‘O Mal-Estar na Civilização’,
reconhece, tal como a tradição filosófica da modernidade, que existe
um conflito paradoxal entre indivíduo e coletividade. Por um lado,
associa civilização à restrição da liberdade, conforme os
contratualistas – sobretudo Hobbes. A noção, nem que apenas
lógica, de um indivíduo anterior à civilização contém em si um grau
de liberdade superior ao da liberdade em sociedade; a contradição
se dá no fato de que a própria liberdade, sem civilização, não tem
nem ao menos valor, a partir do qual o indivíduo pudesse defendêla. Por outro lado, a liberdade individual na forma de impulso é
implicada diretamente pelo desenvolvimento da civilização, tal
como Hegel viria a defender; o desejo pela liberdade e a revolta
contra a injustiça, dessa forma, só podem emergir no meio
societário5. Tendo, assim, de um lado as pulsões, a libido, o instinto
e, do outro, uma renúncia, a opressão, e a não-satisfação, Freud
passa a operar sua psicanálise em relação à civilização a partir de
um dualismo e da desconstrução do dever-ser. É como se ele se
5

Freud, 2014, p. 41: “A liberdade individual não é um bem cultural. Ela era maior antes de qualquer
civilização, mas geralmente era sem valor, porque o indivíduo mal tinha condição de defendê-la.
Graças à evolução cultural, ela experimenta restrições, e a justiça pede que ninguém escape a elas.
Aquilo que numa comunidade humana se faz sentir como impulso à liberdade pode ser revolta contra
uma injustiça presente, e assim tornar-se propício a uma maior evolução cultural, permanecendo
compatível com a civilização”.
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situasse entre a teologia protestante dualista de Kant e a teologia
católica da reconciliação de Hegel. De um jeito ou de outro, em ‘O
Mal-Estar na Civilização’, Freud é explícito quando recupera a noção
cristã de civilização enquanto fundamento de sua teoria.
Primeiramente, ele invoca uma das exigências ideais para a
sociedade civilizada: “Ama a teu próximo como a ti mesmo”
(FREUD, 2014, p. 54). De fato, é um dos mandamentos mosaicos
presentes no judaísmo, mas Freud mesmo reconhece que foi
somente com Jesus, no cristianismo, que o princípio se tornou
central, sendo o amor o princípio das relações fraternas entre
cristãos. O amor, para Freud, é também o início da civilização que,
no instinto direcionado às relações sexuais e nos afetos derivados
desse, formaria a família, as comunidades e, por fim, a sociedade.
Jesus, através do amor, rompe com o particularismo judaico e
concebe a humanidade como algo universal. Isso veremos à frente.
Em segundo lugar, Freud menciona o imperativo “ama teus
inimigos” (FREUD, 2014, p. 56), o qual, diferentemente do amor ao
próximo, é exclusivo ao cristianismo. A conclusão freudiana sobre
este aspecto é que, no fundo, ambos mandamentos são iguais; amar
o próximo é amar o inimigo que, independentemente de parecer não
merecer amor, é igual a todos os outros e, assim, o merece. O amor
ao inimigo, no entanto, é diferente do amor ao próximo, uma vez
que pressupõe a inclinação ao ódio pelo inimigo. Defende, a partir
da deontologia cristã do amor, sua ontologia dualista: “o quê de
realidade por trás disso [...] é que o ser humano não é uma criatura
branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender, quando
atacado, mas sim que ele deve incluir, entre seus dotes instintuais,
também um forte quinhão de agressividade” (FREUD, 2014, p. 57).
Situa-se o indivíduo entre o ser da agressividade, a fera do Es (ego),
e o dever-ser civilizatório do Über-Ich (superego), cujo imperativo,
cristão, é o do amor ao inimigo. Freud aceita o dualismo em sua
metapsicologia, mas, por outro lado, o problematiza, com termos
cristãos, de que “o Diabo seria o melhor expediente para desculpar
Deus, teria a mesma função econômica de descarga que têm os
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judeus no mundo do ideal ariano. Mas mesmo assim pode-se pedir
a Deus satisfações pela existência do Diabo, tal como pela do mal que
ele personifica” (FREUD, 2014, p. 66).
Por fim, e em terceiro lugar, Freud reconcilia ambas as
premissas no que ele chamará de a grande unidade da humanidade.
A pulsão da agressividade constitui a disposição original do homem,
conforme ele afirma. Porém, o serviço de Eros na criação no instinto
sexual é o que forma a família, raças, povos e nações, que virão a
tornar-se o processo civilizatório da humanidade: humanidade
como algo universal, formada por indivíduos regidos pela pulsão de
morte, mas, também e, principalmente, pelo instinto sexual do
‘amor’, sentimento originário em Cristo. O sentimento de culpa,
derivado do dualismo da construção e da destruição, apresentados
em ‘Além do Princípio do Prazer’ e retomados em ‘O Mal-Estar na
Civilização’, portanto, é um sentimento interligado à civilização, que,
por essência, é cristã. Tratando-se da universalidade característica
ao cristianismo, em oposição direta à particularidade judaica da lei
mosaica, acreditamos ser difícil negar que, sob esse ângulo, a
psicanálise seja uma ciência com fundamento em conceitos cristãos.
Com vistas a encerrar, por enquanto, a investigação sobre o
paradoxo entre o Freud da origem judaica e o Freud da civilização
cristã, é adequado, no momento, questionar o quão radical foi a
inflexão no pensamento de Freud entre a publicação de ‘O Mal-Estar
na Civilização’, em 1930, e ‘Moisés e o Monoteísmo’, em 1939 – isso
se houver tido mudança. Não que Freud fosse originalmente um
otimista, argumento contrariado pela apresentação da pulsão de
morte de ‘Além do Princípio do Prazer’; porém, é possível sugerir
que as expectativas de Freud, sobre o antissemitismo e a eminência
de um movimento antipolítico como o nazismo, subestimassem a
potência da barbárie na civilização, quando escrevia, ainda da
Áustria, em 1930, sobre o mal-estar.
O que podemos também supor, ao interpretar a psicanálise
em ‘O Mal-Estar na Civilização’ como fundamentalmente cristã, e ao
conceber ‘Moisés e o Monoteísmo’ como um ressentimento de Freud
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em forma de vingança ao antissemitismo, é que Freud, de fato, teria
tido uma formação cristã a partir de uma Europa cristã. O judaísmo
humanista de Freud, que não assumia a religião como um princípio
sine qua non da judeidade, talvez fosse, de fato, muito mais
humanista que judaico. Por isso o mal-estar de Freud. Não é à toa
que ele teria escrito, em carta a Dwossis, que “seu pai deixara-o
crescer em plena ignorância de tudo o que se referia ao judaísmo”,
não tendo tido “familiaridade com as dimensões religiosa,
ritualística e mística do judaísmo em sua formação” (FUKS, 2000,
p. 19). Esse teria sido o judaísmo humanista a caracterizar a geração
de Freud, um judaísmo da ‘etnia’, e não da religião. Todavia, tendo
sido a história do pensamento ocidental judaico-cristão muito mais
cristão do que judaico, resta a dúvida se o humanismo tornara-se a
única via para os judeus integrarem a civilização. Judeus enquanto
cristãos, não judeus enquanto judeus. A conclusão da vida de Freud
é que, de um jeito ou de outro, o que ele não pôde esperar da
civilização de que fez parte, enquanto judeu de etnia, mas cristão de
formação, foi a aceitação.
4. Considerações finais
Uma parte da vida e da obra de Freud foi a espinha dorsal
deste artigo, porém, no fundo, o tema de interesse neste texto nunca
foi a identidade de Freud em si. Claro que, inevitavelmente, o pai da
psicanálise foi o recorte espaço-temporal para a discussão; e foi
especialmente por ele ter vivido e escrito em um momento crucial
para a investigação sobre a identidade judaica na cristandade
contemporânea. No entanto, o que se procurou foi transcender
algumas das publicações dos últimos vinte anos de vida de Freud,
para se chegar no epicentro do que significa ser um judeu
cristianizado na civilização: judeu de origem, cristão de pensamento.
O que se questionou, em última instância, é se o conceito secular de
civilização não carrega, na sua essência, a necessidade de
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cristianizar-se em pensamento, para pertencer ao que temos como
humanidade.
Fora da ordem cronológica, ‘Moisés e o Monoteísmo’ (1939),
‘Além do Princípio do Prazer’ (1920) e ‘O Mal-Estar na Civilização’
(1930), portanto, foram centrais para analisar o momento final da
vida e da obra de Freud, que recuperava não apenas sua própria
identidade, mas a relação dela perante a sociedade na qual vivia.
Justapondo os três textos, superficialmente analisados, podemos
enumerar, assim, três aspectos que orientaram a exposição da
discussão do artigo e que podem, ainda, gerar debate não apenas
sobre quem foi Freud em sua alteridade, mas sobre a condição do
humano.
1. ‘Moisés e o Monoteísmo’ como uma investigação sobre a
artificialidade do monoteísmo judaico, ao ter sido criado por um
príncipe egípcio em busca de seguidores, pode auxiliar na explicação
da insuficiência da crença religiosa para a formação identitária do
indivíduo. A lei mosaica, por si só, não se sustentaria perante o povo
hebreu, não fosse a renovação do parricídio que, de modo psíquico,
consolidaria o monoteísmo como base do judaísmo. A efetivação da
culpa, a renúncia da gratificação material e a aceitação da morte, a
partir da religião de Moisés, teriam sido a base do judaísmo;
2. ‘Além do Princípio do Prazer’, tal como o judaísmo,
abraçaria a morte como um dos princípios regentes da vida. No
entanto, a análise do texto científico enquanto analogia de um
retrato funcional da própria sociedade europeia nos permite avaliar
a destruição como um pilar inerente à permanência. A Primeira
Guerra Mundial e a iminência do nazismo, sob a forma do
antissemitismo e da intolerância, já na década de 1920, fariam Freud
deslocar sua obra a partir de um esforço científico
internacionalizante para um estudo de cunho social, que rompesse
o fio positivista de divisão entre descrição e normatividade. Pensar
a pulsão de morte é pensar a barbárie na civilização, indício da
simbiose entre judeidade e antissemitismo;
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3. ‘O Mal-Estar na Civilização’, com isso, busca acusar o
desconforto sofrido pelo ser humano em seus vínculos sociais; mais
do que isso, também concretiza a existência da pulsão de morte,
paradoxalmente, como um empecilho e como configuração essencial
para o progresso civilizatório. Esse formato mais sociológico e, por
que não, filosófico, de Freud estipula porque a figura do judeu,
enquanto ‘o outro’, opõe-se à civilização da humanidade cuja base é
a igualdade universal. No entanto, expõe o próprio Freud que,
embora se reconheça como judeu, teve de assimilar-se ao
cristianismo, em pensamento, para então poder entrar e, inclusive,
falar em civilização.
Assim, devemos nos perguntar sob que forma a civilização –
universal – poderá conceber e comportar a alteridade e a diferença
dentro de si. No plano psicanalítico, o princípio do prazer e a pulsão
de morte certamente se equilibram na homeostase; a vida não
apenas segue, mas se condiciona a partir desta antinomia. No
entanto, voltamos todos ao estado inorgânico original. Permanece a
questão: para a civilização, haverá remédio?
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A estrutura pragmática da intencionalidade: o
contexto das ocupações e a compreensão em
Ser e Tempo

Júlia Garcia Tronco1
1 Introdução
Segundo Mark Okrent há três possíveis características que
Heidegger sustenta, a respeito da compreensão, em Ser e Tempo: a)
apenas entes ontologicamente referidos como ser-aí (Dasein) são
capazes de compreender; b) o ser-aí sempre compreende; c) o seraí compreende primeiramente a si, ou a seu próprio ser (OKRENT,
1988, p. 17). Desse modo, a compreensão é uma determinação básica
da existência. Compreensão ainda se refere ao caráter do ser-aí de
lançar-se em possibilidades as quais abrangem poder executar
ações, ter habilidades, entre outras.
O objetivo do trabalho consiste em apresentar a elucidação
heideggeriana da compreensão (Verstehen) a partir do contexto
ocupacional. Seguindo a linha argumentativa a qual sugere que a
intencionalidade e a compreensão em termos proposicionais são
1
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derivadas de modificações na estrutura pré-predicativa, de modo
que, a compreensão seria estratificada, operando inicialmente de
forma básica, prática e pré-predicativa até atingir níveis mais
sofisticados e proposicionais, nos quais ocorre tematização,
predicação e comportamentos intencionais enunciativos. O artigo
centra-se na elucidação do fenômeno de mundo, não explicitando
noções como ser-com e ser-em presentes na interpretação do ser-aí
como ser-no-mundo, com o intuito de focar-se apenas no âmbito
ocupacional.
2 Ser-no-mundo e comportamento ocupacional cotidiano
Em Ser e Tempo, Heidegger elabora uma ontologia
fundamental que tem como base a analítica existencial – análise do
existente humano no modo em que seu ser se dá de maneira mais
imediata: a cotidianidade. Além de reconhecer o existente humano
como ser-aí e afirmar que neste ente em específico reside a
compreensão de ser, Heidegger ainda reconhece que o ser-aí se
constitui como ser-no-mundo (In-der-Welt-sein). Essa constituição
seria fundamental e a priori, assim como, básica e ponto de partida
para a analítica existencial. A constituição fundamental ser-nomundo permite que o ser-aí pertença e se situe de forma originária
no mundo – interpretado por Heidegger como dimensão situacional.
O ser-aí, por ser um ente que é capaz de compreender, compreende
esta dimensão situacional, assim como, compreende e interage com
outros entes que vêm ao encontro no mundo – em diversos
comportamentos e relações intencionais. O ser-aí se move na
constituição fundamental ser-no-mundo a partir da cotidianidade.
Todos os modos de experiência do ser-aí são determinados pela
constituição ser-no-mundo. É preciso então apresentar, a partir
disso, como se dá a compreensão do ser-aí que pertence e se situa
nesse mundo e interage com outros entes. Primeiramente, uma
análise da interpretação de Heidegger do fenômeno do mundo.
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O conceito de mundo presente na constituição fundamental
ser-no-mundo é referido por Heidegger como um momento
estrutural. O filósofo apresenta quatro significações possíveis do
termo mundo: (a) mundo como um conceito ôntico o qual refere-se
ao todo do ente que subsiste e que pode vir ao encontro no interior
do mundo; (b) mundo como um conceito ontológico significando o
ser do ente subsistente e mundo designando uma multiplicidade de
entes possíveis, um exemplo utilizado por Heidegger é o “mundo”
do matemático; (c) mundo compreendido como conceito ôntico,
mas referindo-se ao mundo em que o ser-aí “vive” e que se
apresenta em diversas possibilidades, como mundo público,
privado, doméstico; (d) mundo como um conceito ontológico
existenciário que designa a mundaneidade (Weltlichkeit) – elemento
formal daquilo que significa mundo. Quando Heidegger usa o termo
mundo na analítica existencial ele refere-se ao (c). Mundo, então, é
o horizonte de situações no qual o ser-aí está imerso, no qual o seraí existe. Nesse mundo interage e ocupa-se com entes os mais
diversos que vêm ao seu encontro. Segundo William Blattner, o que
caracteriza o estar imerso em um mundo é a familiaridade
(Vertrauthezt) (BLATTNER, 2006, p. 41-42).
O modo mais imediato com o qual o ser-aí interage com
entes – que possuem modo de ser distinto do seu próprio – é o modo
da ocupação (Umgang). A interação engajada com o mundo e com
os entes que vêm ao encontro é designada como ocupação. O ser do
ente que vem de encontro de forma mais imediata é interpretado
fenomenologicamente a partir do trato pragmático no mundo e
mostra-se em uma multiplicidade de modos da ocupação. O mundo
que Heidegger aponta como o mais próximo do ser-aí cotidiano é o
mundo-ambiente (Umwelt) e é nesse âmbito que o ser-aí interage
com entes que vêm ao seu encontro no interior do mundo de forma
mais imediata, assim sendo, o ser-aí cotidiano já é sempre no modo
da ocupação. Lidar, ou ter um trato para com esses entes que vêm
ao encontro ocorre em uma variedade de modos e contextos
ocupacionais. Nesse comportamento ocupacional já reside uma
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compreensão. As ocupações cotidianas estruturam a intencionalidade,
a qual é condicionada por mundo. Segundo Heidegger, o modo mais
imediato de lidar com esses entes não é o conhecimento, mas sim “o
ocupar-se que maneja e que emprega, o qual tem o seu próprio
‘conhecimento’ (HEIDEGGER, 2012b, p. 207).
Esse ente distinto do ser-aí que vem ao encontro não é objeto
de uma compreensão teórica, porém ao lidar com esses entes, o seraí os compreende. Mas essa compreensão diante dos entes que vêm
de encontro de maneira mais imediata, como já explicitado, não é
uma compreensão teórica ou predicativa. Segundo Heidegger, é
uma compreensão mais básica e diz respeito à adequação
ocupacional referente a esses entes, mais especificamente:
Esse ente não é então objeto de um conhecer-teórico-do“mundo”2, ele é o empregado, o produzido etc. E, como ente que
vem-de-encontro dessa maneira, ele se põe pré-tematicamente
diante do olhar de um ‘conhecer’ que, sendo fenomenológico, olha
primariamente para o ser e, a partir dessa tematização do ser,
cotematiza o respectivo ente. Esse interpretar fenomenológico não
é, portanto, conhecer de propriedades ônticas do ente, mas um
determinar a estrutura do seu ser. (HEIDEGGER, 2012b, p. 207).

Mas que entes são esses que são passíveis de ocupação por
parte do ser-aí? Heidegger reconhece que o ente que vem ao
encontro e com o qual o ser-aí interage de forma ocupacional é
aquele que de alguma forma é ocupado, produzido, empregado,
consertado. Esses entes possuem o modo de ser da disponibilidade
(Zuhandenheit), eles vêm ao encontro como disponíveis ao ser-aí e
são designados como utensílio (Zeug).
Esses entes disponíveis designados como utensílios
pertencem, segundo Heidegger, a um todo utensiliar. De modo que,
utensílios são essencialmente “algo para...” e nisso reside uma
infinidade de modos: empregabilidade, maneabilidade, usuabilidade, e
2

Quando Heidegger utiliza aspas no conceito mundo ele está se referindo a mundo como conceito
ôntico significando “o todo do ente intramundano que subsiste” (HEIDEGGER, 2012b, p. 203).
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tais modos constituem, segundo ele, uma totalidade utensiliar. Uma
característica importante da estrutura utensiliar do “para algo” ou
“algo para” é que nela reside uma remissão de algo a algo. O
utensílio sempre remete a algo que por fim remete à sua totalidade.
Um utensílio “é sempre a partir da pertinência a outro”
(HEIDEGGER, 2012b, p. 211). Os entes utensiliares são entes
relacionais, só podem ser compreendidos na totalidade de suas
relações.
Há um modo de ver que opera no contexto das ocupações,
que conduz à adequação a utilização dos utensílios. Esse ver que é
capaz de reconhecer o utensílio e sua forma adequada de utilização
é um ver circunspecto, que olha ao redor e não está relacionado a
um comportamento teórico, ele é prático. Esse ver circunspecto,
portanto, contém um modo de compreensão de um comportamento
para com entes disponíveis. Compreende um lidar apropriado,
adequado. A circunspecção é guiada por uma totalidade remissional
que contextualiza a ação, a tarefa na qual o ser-aí está imerso. Em
uma passagem de Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia
fica claro o que Heidegger interpreta como esse ver circunspecto:
O olhar, no qual o nexo utensiliar se encontra de início e na maioria
das vezes de maneira discreta e imperceptível, é o olhar e a visão
da circunvisão prática, do orientar-se cotidiano prático.
Imperceptível significa: não apreendido tematicamente para uma
reflexão sobre as coisas, mas orientado circunvisivamente por elas.
A circunvisão descobre e compreende primariamente o ente como
utensílio. Quando entramos aqui pela porta, não apreendemos a
maçaneta. Não obstante, elas estão presentes desta maneira
peculiar, segundo a qual passamos por elas circunvisivamente e
evitamos circunvisivamente que no choquemos com elas e coisas
do gênero. Escada, corredores, janela, cadeira e carteira, quadronegro e outras coisas mais não são dadas tematicamente.
(HEIDEGGER, 2012a, p. 240).

Como explicitado na passagem, o olhar ou ver circunspecto
descobre e compreende entes de uma maneira não temática e
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garante um orientar prático ao ser-aí, o qual permite que ele se
mova em um mundo no qual outros entes vêm ao encontro de forma
adequada. Essa compreensão básica e prática que descobre entes é
possível a partir da compreensão da totalidade remissional a qual
esses entes fazem parte.
Como dito anteriormente, cada utensílio com o qual o ser-aí
interage é em pertinência a outro e pertence a um todo utensiliar
que por sua vez pertente a uma totalidade remissional que guia o
ver circunspecto. Mas no que consiste essa remissão? O que significa
que um ente é em pertinência a outro? Como isso relaciona-se com
o compreender?
3 Totalidade remissional e significatividade
As considerações feitas até o momento caminham para uma
análise do modo como Heidegger interpreta a totalidade remissional
que guia a compreensão prática do ser-aí no mundo e em seu
comportamento ocupacional para com os entes que vêm ao
encontro. No parágrafo 18 de Ser e Tempo, Heidegger apresenta sua
interpretação da totalidade remissional e introduz a noção de
significatividade (Bedeutsamkeit), que será importante para
elucidar o modo como ocorre algo como uma compreensão “prática”
ou operante, não-predicativa e não-temática no contexto
ocupacional.
A lida ou o trato cotidiano se volta não para os utensílios eles
mesmos, mas para a obra, aquilo que deve ser produzido em cada
caso. Nos utensílios reside um para-quê que visa a obra completada.
Um exemplo de Heidegger é o sapato, o sapato é produzido para ser
calçado. Em cada todo utensiliar, que resulta em uma dada obra,
reside uma remissão referente aos materiais e componentes –
elementos da natureza –, a finalidade, ao usuário e a outros
utensílios:
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Com a obra, portanto, não vem-de-encontro somente o ente que é
utilizável3, mas também o ente do modo-de-ser do homem, em
cuja ocupação o produzido se torna utilizável; e juntamente vemde-encontro o mundo em que vive, portadores e consumidores, o
qual é ao mesmo tempo, o nosso. (HEIDEGGER, 2012b, p. 217).

No trato cotidiano com os utensílios existe uma apreensão e
uma compreensão acerca desse trato, pois o ser-aí compreende
como se usa os diversos utensílios que vêm ao encontro no mundo.
Porém, essa compreensão, segundo Heidegger, é a-teórica, a
ocupação é o comportamento intencional mais básico e consiste em
um comportamento prático, não predicativo e não-teórico, apesar
de referir-se a algo que possui uma significação. O trato cotidiano
com entes não é um modo de conhecimento que reconhece
propriedades e características desses entes, mas sim a adequação de
utilização, sua conformidade. Segundo Hubert Dreyfus (1995, p. 58),
Heidegger faz uma elucidação ontológica na qual a interação
cotidiana com o disponível pode se dar independentemente de um
sujeito tematicamente consciente.
O mundo, embora de modo não-temático, já é previamente
descoberto com tudo o que venha-de-encontro (HEIDEGGER,
2012b, p. 249). O mundo é descoberto pelo ser-aí, já que este dispõe
de compreensão de ser. Nesse sentido, o ser-aí é capaz de conhecer
o mundo. O conhecer é interpretado por Heidegger como um modode-ser do ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2012b, p. 191). Desse modo,
os entes que vêm ao encontro já possuem alguma significação e são
compreendidos em função de suas finalidades. O ente que é
descoberto na ocupação é sempre remetido-a, segundo Heidegger,
ele tem consigo uma conformidade (Bewandtnis) a algo. Na
conformidade algo fica voltado para junto de algo. É na
conformidade que o ente que vem de encontro é posto em liberdade.
Ser posto em liberdade é ser usado de forma adequada para os fins
3

No trabalho utiliza-se o termo disponível/disponibilidade para designar o modo de ser dos utensílios
(Zuhandenheit).
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adequados. Quando o martelo é utilizado para martelar, seja qual
for a finalidade desse martelar, construir uma casa, uma cadeira, ele
é posto em liberdade, ele está sendo utilizado em conformidade com
o seu para-quê e seu em-quê, ou seja, em conformidade com seus
nexos remissionais. Ser conforme a mundo é pertencer a um todo
de remissões adequadas e apropriadas. Para cada utensílio existe
uma ocupação que lhe é apropriada e que é posta em descoberta pelo
ser-aí. A conformidade ou pertinência do utensílio aparece ou é
descoberta quando a disponibilidade desse utensílio é interrompida
– quando ele está estragado, quebrado – ou quando ele falta. Nesse
momento específico, o usuário percebe a remissão e a conformidade
de dado utensílio com aquilo a que é destinado. Se o martelo quebra
ou falta à mão no momento do uso, o usuário volta sua atenção ao
utensílio e não à finalidade ou obra que remete à totalidade
relacional dos entes disponíveis.
Utensílio, segundo Dreyfus, é definido pela sua função (algo
para) em um todo remissional. Para ser funcional, disponível, o
utensílio deve se encaixar em um contexto de atividade significativa,
o qual Heidegger designa como significatividade. Dreyfus consegue
captar no que consiste os nexos de remissão no seguinte exemplo:
“eu escrevo no quadro negro em uma sala de aula, com um pedaço
de giz, para desenhar um gráfico, com o intuito de explicar
Heidegger, em função de ser um bom professor” (DREYFUS, 1995,
p. 92, grifos do autor). É importante ressaltar que a totalidade de
remissões guia para um em função de, que remete ao ser-aí. No fim
das contas, o ocupar-se do ser-aí cotidiano sempre é em função de
si mesmo4. Produzir, empregar, consertar, alimentar e qualquer
outra ocupação, finaliza-se no projeto do ser-aí. Portanto, “o ‘paraquê’ primário é em-vista-de-que5. Mas o ‘em-vista-de’ concerne
sempre ao ser do Dasein, para o qual, em seu ser, está
4

Lembrando que ser-aí também é constituído pelo ser-com outros, de modo que, o ser-aí mesmo que
se ocupe em função de si mesmo, leva em conta a existência dos outros existentes humanos.
5

Em vista-de-que é referido no artigo como em função de.
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essencialmente em jogo esse ser ele mesmo” (HEIDEGGER, 2012b,
p. 253).
Segundo a interpretação desenvolvida até o momento, serno-mundo significa o “absorver-se atemático do ver-ao-redor nas
remissões constitutivas do utilizável do todo-instrumental. O
ocupar-se já é cada vez como ele é, sobre o fundamento de uma
confiante familiaridade com o mundo” (HEIDEGGER, 2012b, p.
231). A estrutura de contextos ocupacionais ou práticos nos quais o
ser-aí opera e que lhe é familiar é designada como significatividade.
A significatividade é o horizonte, pano de fundo no qual entes podem
ter sentido e atividades terem uma finalidade, um objetivo. Segundo
Heidegger, a significatividade é a estrutura básica da mundaneidade
– elemento formal do que significa mundo. De modo que, as
remissões e os nexos remissionais são nexos de significação. Em
Prolegômenos a uma História do Conceito de Tempo, Heidegger
assinala que “a significatividade é o modo da presença, no qual todo
o ente do mundo se encontra descoberto” (HEIDEGGER, 2006, p.
263). É nessa significatividade que o ente que vem ao encontro tem
a possibilidade de ser descoberto pelo ser-aí. Sendo assim, os entes
são descobertos na significatividade de mundo, ao passo que, as
relações de conformidade entre os instrumentos e suas finalidades
são relações de significatividade. Para Heidegger, “isso em que o
Dasein já sempre se entende desse modo lhe é originariamente
familiar. Essa familiaridade com o mundo não exige
necessariamente uma transparência teórica das relações do mundo
que constituem o mundo como mundo” (HEIDEGGER, 2012b, p.
259). Assim sendo, na significatividade opera uma familiaridade
com o mundo e com os entes que vêm ao encontro.
4 Compreensão e interpretação
Segundo Heidegger, ser-aí é constituído originariamente
pelo compreender (Verstehen). O ser-aí como ser-no-mundo abrese, e essa abertura é designada como compreensão. Na compreensão
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reside, existenciariamente, o poder ser como modo de ser do ser-aí.
Poder ser vincula-se com a possibilidade, na qual o ser do ser-aí está
em jogo, assim sendo:
O entender6 é o ser existenciário do poder-ser próprio do Dasein ele
mesmo e isto de tal maneira que este ser abre em si mesmo o que
lhe toca. [...] este não é aberto somente qua mundo como possível
significatividade, mas o próprio pôr em liberdade e o ente dointerior do-mundo deixa esse ente livre em suas possibilidades.
(HEIDEGGER, 2012b, p. 411, grifos do autor).

A compreensão já é aberta no contexto ocupacional, nesse
sentido, compreender seria uma espécie de know-how. E como
ocupar-se é sempre em função de si mesmo, o ser-aí ao
compreender o ente disponível e ocupar-se dele, abre com isso suas
próprias possibilidades.
Essa compreensão, que põe em liberdade os entes que vêm
ao encontro e os descobre, significa ser capaz de fazer, de manusear
de maneira apropriada. É uma compreensão prática e não
especificamente cognitiva, de maneira que, não é necessário no
ocupar-se capturar a lida cotidiana a partir de conteúdos
proposicionais. Segundo a interpretação de Blattner, “o espaço de
possibilidade no qual operamos é mais amplo e vivo do que aquele
que pode ser descrito pelos nossos recursos proposicionais”
(BLATTNER, 2006, p. 86). O disponível é sempre compreendido a
partir da totalidade de conformidade.
Em meio ao contexto ocupacional é possível interpretar
(Auslegung) aquilo que é compreendido. Interpretar é compreender
algo como algo, e se estruturaria através desse como. A interpretação
seria uma explicitação daquilo que é compreendido na ocupação,
através de uma série de atividades como, consertar, olhar, procurar,
preparar, melhorar. Segundo Heidegger:

6

No artigo é usado o termo compreender/compreensão.
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O ser ocupado junto ao utilizável se dá a entender a partir da
significatividade aberta no entender-o-mundo, conseguindo saber
qual a conjuntação que pode ocorrer cada vez com o ente que-vemde-encontro. Que o ver-ao-redor descobre significa que o mundo
já entendido é interpretado. O utilizável vem expressamente se pôr
ante a visão-que-entende. Todo preparar, ordenar, consertar,
melhorar, completar se executa de modo que fique visível no
utilizável do ver-ao-redor o seu para-algo e torna-se objeto de
ocupação conforme o que ficou visível na interpretação. O que o
ver-ao-redor em seu para-algo interpreta como tal, isto é, o
expressamente entendido, tem a estrutura do algo como algo.
(HEIDEGGER, 2012b, p. 421-3, grifos do autor).

Quando um usuário é questionado sobre para quê está
utilizando determinado utensílio, a reposta vem quase
imediatamente: “É para isto”. Essa resposta é dada, porque a
estrutura do utensílio já foi compreendia e interpretada. O ver
circunspecto é um ver que interpreta e essa interpretação não é
necessariamente enunciativa, o ser-aí na própria lida cotidiana,
reconhece e compreende mesas, cadeiras, martelos, portas e
reconhece neles o seu para quê. Segundo Heidegger, todo simples
ver antepredicativo do utilizável já é em si mesmo entendedorinterpretante (HEIDEGGER, 2012b, p. 423).
Em Prolegômenos a História do Conceito de Tempo,
Heidegger diz que “a interpretação é a forma básica de todo o
conhecimento” (HEIDEGGER, 2006, p. 325). Partindo da
interpretação de que a intencionalidade se dá de maneira
estratificada, operando em níveis de sofisticação, o contexto
ocupacional seria o mais básico, no qual há uma compreensão e
comportamentos intencionais operando de forma prática e nãopredicativa. Há também uma forma de interpretar que opera nesses
comportamentos intencionais para com entes disponíveis. Os níveis
de sofisticação, portanto, ocorreriam a partir dessa interpretação,
que segundo ele, não só é a base do conhecimento, como dela, são
derivados os enunciados, formas predicativas de comportamento
intencional.
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5 Considerações Finais
A análise feita no presente trabalho guia-se por
interpretações já consagradas, como as de Hubert Dreyfus e William
Blattner, as quais reconhecem que Heidegger, em sua analítica
existencial, interpreta a compreensão e os comportamentos
intencionais de maneira estratificada, partindo de um nível básico
pré-predicativo e pré-temático até culminar em comportamentos
enunciativos, temáticos e conceituais. O intento do trabalho
consistiu em mostrar, em linhas gerais, o modo como Heidegger
elucida e concebe a compreensão no âmbito ocupacional do ser-nomundo e como essa compreensão é explicitada por um
comportamento interpretativo que também se dá de maneira nãopredicativa e não-enunciativa. O passo seguinte na elucidação
heideggeriana é apresentar o enunciado como modo derivado dessa
interpretação – que não foi explicitado pelo trabalho.
A partir das elucidações feitas por Heidegger na analítica
existencial, presente em Ser e Tempo, ser um ente com o modo de
ser da existência, no caso, ser-aí, já garante que haja compreensão
de mundo e daquilo que vem ao encontro nesse mundo.
Compreender tem um sentido de manejar de maneira apropriada
entes disponíveis no modo cotidiano da ocupação e, principalmente,
ser capaz de projetar-se em possibilidades. O simples fato de ocuparse com um ente em vista de uma atividade, já garante um
comportamento intencional, que como explicitado ao longo do
trabalho, se dá de maneira atemática, pré-predicativa. Ao ocupar-se
com um ente disponível, o ser-aí não tematiza e muito menos
compreende propriedades de um dado ente, mas sim, descobre e
abre a significatividade de um todo relacional.
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A leitura de Heidegger acerca da sentença
nietzschiana “Deus está morto”

Lucas Giovan Gomes Acosta1
A morte de Deus tornou-se um tema recorrente na filosofia
nietzschiana. Tal formulação não é apenas “[...] uma simples
constatação ‘psicossociológica’ dos avanços do ateísmo no mundo
moderno; [...]” (GRANIER, S/P), mas antes de qualquer coisa,
aponta para uma “constatação histórica” da invalidez de nossas
categorias suprassensíveis e a impossibilidade da concepção
dicotômica entre Ser e devir, entre mundo verdadeiro e mundo
aparente. A morte de Deus, proclamada e problematizada pela boca
de Zaratustra em forma de narrativa, busca descrever o impacto do
conjunto de suas reflexões “[...] que lhe revelaram o sentido e a
gênese da ideologia cuja nulidade radical é experimentada pela
modernidade, numa crise mundial” (GRANIER, S/P).
Nietzsche pensou profundamente a crise radical que se
abatia sobre a Europa no final do século XIX. Uma crítica impiedosa
de todas as esferas da cultura ocupou sua obra. Levantando questões
que nos ocupam até hoje, Nietzsche, alertou para a urgência da
1
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tomada de consciência por parte do homem moderno acerca das
consequências, possibilidades e limites de seu pensar e agir. Uma
angústia tomou conta do homem, angústia que perante o abismo de
uma vida – privada de seus fins e de seus valores – aparece como
absurda. O sentimento de abandono e solidão irrompe no homem
esmagando a sua consciência. Em uma das mais belas passagens de
seus textos descreve a condição atual do homem:
Não ouvistes falar daquele homem louco que, em plena manha
clara, acendeu um candeeiro, correu para o mercado e gritava
incessantemente: 'Procuro Deus! Procuro Deus?'— E, como lá se
reunissem justamente muitos daqueles que não acreditavam em
Deus, provocou ele então grande gargalhada. 'Perdeu-se ele,
então?', dizia um. 'Ter-se-ia extraviado, como uma criança?', dizia
outro. 'Ou se mantém oculto? Tem ele medo de nós? Embarcou no
navio? Emigrou?' — desse modo gritavam e riam entre si. O
homem louco saltou em meio a eles e trespassou-os com o olhar.
'Para onde foi Deus?', clamou ele, 'eu vos quero dizê-lo! Nós o
matamos, vós e eu! Nós todos somos seus assassinos? Como,
porém, fizemos isso? Como pudemos tragar o oceano? Quem nos
deu a esponja para remover o horizonte inteiro? Que fizemos nós
quando desprendemos esta Terra de seu sol? Para onde se move
ela, então? Para onde nos movemos nós? Longe de todos os sóis?
Não nos precipitamos sem cessar? E para trás, para o lado, para
frente, de todos os lados? Há ainda um alto e um baixo? Não
erramos como através de um nada infinito? Não nos bafeja o
espaço vazio? Não ficou mais frio? Não vem, sem cessar, sempre a
noite e mais noite? Não se tem que acender candeeiros pela
manhã? Nada ouvimos ainda do rumor dos coveiros, que sepultam
Deus? Nada sentimos ainda do cheiro da decomposição divina? —
também os deuses se decompõem! Deus morreu! Deus permanece
morto! E nós o matamos! Como é que nos consolamos, nós os
assassinos de todos os assassinos? Aquilo de mais santo e poderoso
que o universo possuiu até agora sangrou sob nossos punhais —
quem enxuga de nós esse sangue? Com que água poderíamos nos
purificar? Que cerimônias de expiação, que divinos jogos teríamos
de inventar? A grandeza desse feito não é demasiado grande para
nós? Não teríamos que nos tornar, nós próprios, deuses, para
apenas parecer dignos dele? Jamais houve um feito maior — e
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sempre quem tenha apenas nascido depois de nós pertence, por
causa desse feito, a uma história mais elevada do que foi toda
história até agora!' — “Aqui, calou-se o homem louco e mirou de
novo seus ouvintes. Também estes silenciavam e olhavam-no com
estranhamento. Finalmente, ele arrojou o candeeiro ao solo, de
modo que este se estilhaçou e apagou. 'Chego cedo demais', disse
ele então; 'não estou ainda no tempo oportuno. Esse
acontecimento formidável está ainda a caminho e peregrina — ele
ainda não penetrou nos ouvidos dos homens. Relâmpago e trovão
precisam de tempo, a luz dos astros precisa de tempo, feitos
precisam de tempo, mesmo depois de consumados, para serem
vistos e ouvidos. Este feito está ainda mais distante deles do que os
astros mais remotos —, e, todavia, eles o consumaram'. Conta-se
ainda que, no mesmo dia, o homem louco teria entrado em
diversas igrejas e nelas entoado seu requiem aetemam Deo.
Conduzido para fora e instado a falar, teria ele replicado sempre
apenas isto: 'O que são, então, as igrejas, se não criptas e
mausoléus de Deus?” (FW/GC §125).

A passagem citada supra, descreve o vazio opressivo que
esmaga o homem moderno. A morte de Deus, que em sua conotação
niilista, é um evento decisivo da modernidade que guia à ruina dos
valores que davam sustentação ao mundo. O anúncio é recebido com
espanto pelos cínicos escarnecedores na praça, criando uma tensão
no diálogo entre o homem desvairado e aqueles que não acreditam
em Deus. O diálogo travado entre o homem louco e os ateus está
para além de uma simples crença pessoal. Como afirma Heidegger
(2003), a sentença nietzschiana Deus está morto não é uma mera
opinião cuja expressão reflete uma posição ateísta, ou uma tomada
de posição pessoal por parte de Nietzsche. Quando o “louco” procura
desesperado por Deus e acaba constatando a impossibilidade de
encontrá-lo, o que vem à tona é a própria facticidade da história do
Ocidente em sua consumação.
A morte de Deus é um evento longamente preparado e necessário
no processo de moralização do mundo, que, por fim, ocasiona a
derrocada da interpretação moral, que é assumida pelos homens
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modernos como a perda total de sentido, abrindo um vazio em
suas vidas desmundanizadas (ARALDI, 2004, p. 68).

Para Nietzsche, portanto, a morte de Deus torna-se um
acontecimento inegável que sucumbe com toda a interpretação
moral da existência, com todos os esforços de manutenção e
conservação dos valores da tradição. O anúncio do homem louco
expressa significativamente um abalo cósmico. “A sentença
nietzschiana denomina o destino de dois mil anos de história
ocidental” (HEIDEGGER, 2003, p. 475). O suprassensível não tem
mais poder sobre o homem e seu destino terreno; não há a inversão
e o entronizar do sensível sobre o suprassensível. O mundo
metafísico é desvalorizado e ocorre a perda de sua força de obrigação
e sua morte anula o dualismo de mundos. Dizer que Deus morreu,
é dizer como o desvairado, o “insensato”, o “louco”, que o homem
matou Deus. O homem moderno, o reativo, foi responsável pela
perda da confiança em Deus, pela perda e desestruturação da base
que sustentou e guiou os valores da tradição. Mas ao mesmo tempo,
a “morte de Deus”, torna-se a base, o ponto de partida para a
filosofia de Zaratustra2.
A fala do homem louco de Nietzsche, é, sobretudo, um grito
que ecoa na história da metafísica. Deus não pode estar sendo
considerado um a priori; não possui caráter originário. Deus precisa
ser considerado como resultado de algo, ou seja, Deus foi criado. O
caráter ontológico do conceito de Deus em Nietzsche ocupa,
portanto, uma posição diversa do tradicional. Deus não ocupa o
ponto de origem da vida e de todas as coisas, mas antes, é
considerado uma hipótese tardia em que a vida é vista como anterior
a Deus. Deste modo, Deus, resulta da indagação humana (MELO,
2013).
Deus como a fonte divina de todos os valores “sucumbiu
diante de nós”; “nossas mãos estão sujas com seu sangue”. Cabe
2

MACHADO, 1997, pp. 45-53
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ressaltar, que ao falar de Deus, Nietzsche, refere-se ao Deus Cristão:
“O maior acontecimento – o fato de que ‘Deus está morto’, de que a
crença no Deus cristão perdeu o crédito – começa a lançar suas
primeiras sombras sobre a Europa” (FW/GC §343). Porém, não se
trata apenas da morte do Deus cristão, pois, Nietzsche encarna ao
Deus cristão toda e qualquer figura transcendente. Ele assumiu o
papel de síntese do mundo suprassensível. Como destaca Heidegger
(2003), o âmbito do mundo suprassensível tem um caráter “ontoteo-lógico”, na medida em que é estabelecido como o fundamento
do mundo dos entes (mundo sensível). Assim, ele aparece como
originário, eterno, absoluto, imutável, verdadeiro, necessário, etc.,
em oposição ao que é efêmero, condicionado, mutável, etc. A
imagem de Deus como síntese do âmbito suprassensível aparece
antes mesmo do conceito de Deus cristão. Nas palavras
heideggerianas:
Deus é o nome para o âmbito das ideias e do ideal. Este âmbito
suprassensível vige desde Platão, dito ainda mais precisamente,
desde a interpretação grega tardia e cristã da filosofia platônica,
enquanto o mundo verdadeiro e o propriamente real. Em
contraposição a este, o mundo sensível é apenas o mundo do
aquém, o mundo transitório e por isso mesmo aparente, irreal. O
mundo do aquém é o vale das lamentações em contraposição à
montanha da eterna bem-aventurança no além. Se
denominarmos, como ainda acontece em Kant, o mundo sensível
como o mundo físico em sentido amplo, então o mundo
suprassensível é o mundo metafísico (HEIDEGGER, 2003, p.478).

À medida que Deus encarnou as figuras categoriais do
mundo suprassensível, sua morte possibilita a supressão dessas
categorias que encarnam as distinções entre o mundo sensível e o
suprassensível. Isso significa dizer que, o pensamento dicotômico da
filosofia ocidental perde sua força de vigência, tonando insuficiente
a explicação e estruturação da realidade. “[...] o mundo
suprassensível está sem força de atuação” (HEIDEGGER, 2003, p.
478). A filosofia ocidental entendida por Nietzsche como
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“Platonismo” está no fim. Logo, sua própria filosofia emerge como
“[...] contramovimento ante a metafísica: para ele, ante o
platonismo” (2003, p. 478). É seguindo esse viés que, Nietzsche, em
Crepúsculo dos Ídolos3 vislumbra a inacessibilidade e (in)
demonstrabilidade
do mundo suprassensível, mesmo este
assumindo diversas configurações ao longo da história.
A derrocada do mundo verdadeiro composta por seis fases é
capaz fornece um diagnóstico preciso acerca da cultura ocidental, ao
mesmo tempo em que se torna elemento chave para a compreensão
da filosofia do meio-dia e de sua importância no contexto da filosofia
trágica de Zaratustra. Ao passo que o mundo suprassensível vai se
relevando como indemonstrável e mesmo tendo assumido diversas
configurações ao longo da história, a própria dicotomia entre
mundos é inviável. Assim a morte de Deus é o resultado desse
processo histórico de supressão radical da possibilidade de se pensar
um mundo verdadeiro. É um acontecimento inexorável, e as
consequências dessa morte se faz notar na vida e no pensamento;
impossibilitando a filosofia, a noção de verdade que orientava o
pensamento e a ação humana se releva como insustentável.
A metafísica não determinou apenas a dicotomia entre
mundo sensível e suprassensível, mas determinou o segundo como
o lugar de valoração de tudo o que há. A morte de Deus representa
o fim de todos os valores que possuíam validade e legitimidade
irrestrita em qualquer categoria metafísica. Por meio dessa
dicotomia fundaram-se todos os valores. Na metafísica o
suprassensível funcionou como o fundamento a partir do qual era
possível pensar em valores universais como verdade, bem, belo,
justo, liberdade, etc., ou seja, todos esses valores baseavam-se na
vigência de princípios suprassensíveis que regiam e normatizavam
as ações humanas.

3

(GD/CI, Como o “mundo verdadeiro” finalmente se tornou fábula, 4, PCS).
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Mesmo os valores que justificavam a vida humana em sua
totalidade como a ideia de liberdade, por meio do livre-arbítrio, ou
da racionalidade como uma característica privilegiada, dependiam
de princípios a priori e transcendentes que garantissem sua
validade irrestrita. Uma vez que o mundo suprassensível é
suprimido pela morte de Deus, então se perde o lugar de
legitimação desses conceitos e dos valores que eles
fundamentavam (MELO, 2013, pp. 62-63).

A morte de Deus e o niilismo encontram-se intimamente
ligados. O fundamento de todo o real, ou melhor, a própria
realidade, a vida, e todo e qualquer sentido “[...] perderam sua força
imperativa e antes de tudo sua força evocadora e construtora, então
não resta mais nada [...]” (HEIDEGGER, 2003, p. 479). Foram
reduzidos ao nada. “A sentença ‘Deus está morto’ encerra em si
mesma a constatação de que esse nada se expanda. Nada significa
aqui: ausência de um mundo suprassensível, imperativo. O niilismo,
‘o mais sinistro dos hóspedes, encontra-se à porta” (HEIDEGGER,
2003, p. 479). Nietzsche constata a impossibilidade de se conceber a
partir da morte de Deus, um sistema totalizante que acomodava os
entes partindo de princípios transcendentes que os explicavam e
lhes aferiam valor e sentido.
O homem desvairado do aforismo 125, citado
anteriormente, ao anunciar a morte de Deus, está ciente do
problema que tal acontecimento acarreta para a vida humana.
“Somos todos os seus assassinos”, diz o desvairado. Mas como
conseguimos fazer isso?
[...] como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu
a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a
terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos
movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos
continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as
direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos
como que através de um nada infinito? Não sentimos anoitecer
eternamente? (FW/GC, §125).
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Tais figuras servem de orientação e referência acerca do
caráter e do lugar de Deus. O homem desvairado está nos dizendo
que o suprassensível nos forneceu até o presente momento a medida
e o valor também para o mundo sensível. Com a morte de Deus
perdemos toda e qualquer referência e orientação de valores e
sentidos. As figuras como mar, horizonte e sol utilizadas
tradicionalmente na metafísica “[...] como aquilo que possibilita e
delimita a individuação, aparição e a identidade dos fenômenos [...]”
(MELO, 2013, p. 63), perde toda e qualquer consistência ontológica
e assim o mundo e os entes são reduzidos a nada. O mundo reduzido
ao nada que inclui a impossibilitação de todos os valores é
caracterizado de niilismo. O niilismo é uma questão inquietadora
que emerge como experiência subsequente à morte de Deus. “O
niilismo é a consequência da desvalorização dos valores morais,
metafísicos e religiosos da tradição ocidental, [...] a origem desse
hóspede sinistro, [...]” (ARALDI, 2004, p. 63) está na transformação
e na impossibilidade de uma definição e orientação da vida, ou seja,
em nada (nihil). É nesse sentido que, para que a sentença
nietzschiana Deus está morto seja esclarecida, “[...] é equivalente à
tarefa de interpretar o que Nietzsche entende por niilismo [...]”.
Niilismo é a decadência máxima da história. “O niilismo é um
movimento histórico, não um ponto de vista e uma doutrina
qualquer defendidos por alguém. O niilismo movimenta a história
[...]” (HEIDEGGER, 2003, p. 479), é um movimento fundamental da
história do ocidente que traz à tona um curso profundo de
consequências e catástrofes mundiais.
Em uma anotação póstuma de 1887, Nietzsche coloca a
seguinte pergunta “O que é o niilismo? O fato de todos os valores se
desvalorizarem” (apud HEIDEGGER, 2003, p. 484). A morte de
Deus e o esvaziamento completo do mundo suprassensível
assumido como verdadeiro que determina tudo o que há e a
consequente ausência de ideais, valores, metas e fundamentos que
orientam e determinam o mundo, a vida e o homem descrevem o
niilismo. O niilismo, portanto, como evento histórico longamente
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preparado evidencia a inabilidade do homem contemporâneo em
trabalhar com as velhas categorias metafísicas, que se revelam como
inatingíveis. O mundo ideal com seus fundamentos, bem como suas
valorações, torna-se impassível de realização e, consequentemente,
perde sua vigência imperativa.
Essa desvalorização decorre a partir de estágios psicológicos
característicos do niilismo. Para tanto, Nietzsche nos descreve o
seguinte:
– O que aconteceu no fundo? O sentimento da ausência de valor
foi alcançado, quando se compreendeu que o caráter conjunto da
existência não pode ser interpretado nem com o conceito de
“meta”, nem com o conceito de “unidade”, nem com o conceito de
“verdade”. Nada é obtido e alcançado; falta a unidade abrangente
na pluralidade do acontecimento: o caráter do acontecimento não
é “verdadeiro”, é falso..., não se tem mais simplesmente nenhuma
razão para tentar se convencer de um mundo verdadeiro... Em
suma: as categorias “meta”, “unidade”, “ser”, com as quais
tínhamos inserido um valor no mundo, foram retiradas uma vez
mais por nós – e agora o mundo parece sem valor... (NF/FP 11 [99]
Novembro de 1887 – Março de 1888) apud (MELO, 2013, p. 64).

A metafísica não apenas definiu uma explicação para o
mundo em sua totalidade, como também propiciou o lugar e o valor
de todos os entes inclusive para a vida humana a partir das
categorias “meta”, “unidade” e “ser”, contudo, com o fenômeno do
niilismo ocorreu a supressão dessas categorias. Uma importante
característica da metafísica consiste em não suportar o modo de ser
em devir. O que expressa uma fraqueza, pois busca sentido, meta ou
unidade da totalidade do mundo em um além-mundo. Foi inserindo
no mundo tais categorias que o homem conseguiu atribuir valor e
sentido a todos os entes e inclusive a si mesmo, de maneira a
justificar sua existência. Nesse sentido, a metafísica possui uma
essência niilista. O parâmetro do mundo instaurado pela metafísica
à medida que postula um outro mundo é o nada. Este é o princípio
metafísico que fundamenta a existência e o mundo a partir de um
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mundo transcendente, ou seja, fixa-os sobre o nihil, em última
estancia, em nada.
Para Nietzsche esse além-mundo não passa de projeção,
ilusão e criação humana. O suprassensível é uma projeção do
sensível. Ela nada mais é do que uma projeção humana, demasiado
humana. Dos Transmundanos de Zaratustra, os deuses não passam
de fantasmas que surgem da própria cinza dos homens. “Não é
possível pensar qualquer outra medida que não seja a humana na
instauração de ontologias. A metafísica, nascida da pressuposição da
possibilidade de algo para além do mundo, é ainda somente projeção
do sensível e do humano [...]” (MELO, 2003, p. 66) e, portanto, o
detrimento persiste em torno do mundo fenomênico e da vida
humana, pois a metafísica consiste numa ficção vazia e na exaltação
do nada. É o nada, o além-mundo que se torna o lugar privilegiado
para julgar e condenar o mundo a partir de valores suprassensíveis.
É nesse sentido que podemos inferir que a metafísica é
essencialmente niilista desde a sua origem.
A metafísica é a história do suprassensível que se revela
como nada. É a história de “como o mundo verdadeiro, finalmente
se tornou fábula”. O niilismo não se trata de um acontecimento que
simplesmente se abateu de modo inexplicável sobre os homens. O
niilismo estava latente no próprio nascimento da metafísica. A
morte de Deus e o niilismo são, portanto, consequências históricas
do desenvolvimento da essência da metafísica enquanto niilismo e
vontade de verdade. Essa vontade de verdade, verdade a qualquer
custo, vai revelando os infundados fundamentos do suprassensível,
isto é, o nada. O mundo suprassensível se revela como nada apenas
na consumação histórica da metafísica. Na medida em que a morte
de Deus suprime os princípios a priori e transcendentes, o sentido e
o valor da totalidade do mundo e do homem se perdem. Ocorre um
sentimento de ausência de valor, onde todos os valores são
reduzidos a nada, é isso que Nietzsche denomina niilismo. O
niilismo é a experimentação da morte de Deus. É a história da
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metafísica, ou seja, sua implantação, degeneração, decadência e a
sua substituição.
A partir de agora é possível vislumbrar as relações internas
entre a morte de Deus e o niilismo e em que medida o porquê de
Nietzsche dizer que tal fenômeno consiste no fim do erro mais longo.
O fenômeno da morte de Deus suprimiu a possibilidade de uma
dicotomia entre os mundos, a qual foi estabelecida pela verdade e
em nome da própria (vontade de) verdade. Essa vontade e esse
esforço pela verdade impossibilita qualquer noção de verdade, pois
não há uma forma ou fundamentação última de acesso a essa
verdade, o que acarreta por fim na noção de verdade como nada. É
o fim do erro mais longo. Esse erro é o resultado da culminação do
processo histórico da metafísica. Não há mais nenhum fundamento
para iludir-se com um mundo verdadeiro. É nesse ponto que a
filosofia da manhã se aproxima cada vez mais do meio-dia, ponto
culminante da humanidade. O caminho da filosofia nietzschiana é
marcado pela morte de Deus e pelo niilismo, são estes
acontecimentos que nos permitem compreender o aparecimento da
filosofia do meio-dia.
creio que há uma grande crise, um instante da mais profunda
automeditação do homem e é uma questão de sua força saber se
ele se restabelecerá daí, se ele se tornará senhor dessa crise. É
possível que o faça... O homem moderno acredita
experimentalmente ora nesse, ora naquele valor e o deixa, em
seguida, cair: a esfera dos valores que sobreviveram e que
tombaram fica cada vez mais cheia; o vazio e a pobreza em termos
valorativos são cada vez mais sentidos; o movimento é impassível
de ser detido – apesar de se buscar o adiamento em grande estilo
–Finalmente, ele ousa uma crítica dos valores em geral; ele
reconhece a sua proveniência; ele o reconhece suficientemente
para não acreditar mais em valor algum; o pathos se faz presente,
o novo horror... O que narro é a história dos próximos duzentos
anos... (NF/FP 11[119] Novembro de 1887 – Março de 1888).
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O que Nietzsche narra de acordo com o citado supra é uma
crise. Crise que nasce a partir da consumação da morte de Deus e
que marca a história do Ocidente. Os valores se mostram sem
sentido e qualquer tentativa de (re) fundamentação desses valores
se mostra comprometida. Ocorre a supressão do “espaço da
verdade” que impossibilita a sua manutenção. Os valores supremos
se encontram desvalorizados e impossibilitados. Desse modo, a
tarefa do pensamento à medida que a metafísica se consuma no
fenômeno que conduz e iguala a verdade a nada, é perguntar pelo
valor dos valores. É realizar uma genealogia dos valores, isto é,
questionar pelo valor supremo que deu origem aos demais. O
mundo se tornou desprovido de qualquer significação, o que impele
na urgência de uma nova avaliação. “A nova avaliação transmuta-se
em relação aos valores até aqui em uma ‘transvaloração de todos os
valores’, depois que os valores supremos até aqui perdem sua
validade” (HEIDEGGER, 2003, p. 485). Há um “sim” que advém do
não ante os valores que até aqui se constituíram. “À medida que, [...]
não há neste sim nenhuma mediação e nenhuma equiparação com
os valores até aqui, o não incondicionado neste sim pertence à nova
avaliação” (HEIDEGGER, 2003, p. 485).
Essa nova avaliação aparece como “contramovimento”, ou
melhor, como niilismo. Segundo Heidegger, Nietzsche compreende
por niilismo a desvalorização dos valores supremos, “mas coloca-se
ao mesmo tempo afirmativamente ante o niilismo no sentido de
uma ‘transvaloração de todos os valores’” (2003, p. 485). Portanto,
o termo aparece como “plurissignificativo”, pois de um lado aparece
como desvalorização dos valores supremos que até aqui se
constituíram, mas ao mesmo tempo possibilita um
contramovimento que constitui na transvaloração dessa
desvalorização.
Houve um abalo do domínio dos valores supremos, o Deus
cristão desapareceu do seu lugar no mundo suprassensível e esse
lugar permanece esvaziado. Porém, “o lugar vazio requer mesmo
uma nova ocupação e a substituição do Deus desaparecido daí por
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um outro”, portanto, “‘Novos ideais são erigidos’ [...] através das
doutrinas de produção de uma felicidade mundial e através do
socialismo, do mesmo modo que através da música wagneriana;
[...]” (HEIDEGGER, 2003, p. 487). Entretanto, qualquer tentativa
que vise escapar do niilismo sem transvalorar os valores provocam
não só o inverso como intensifica o problema. Para Heidegger, a
transvaloração consiste na inversão do modo de valorar. E,
portanto, “carece de um novo princípio, de um outro âmbito” que
não seja o mundo suprassensível, pois, este perdeu sua força de
atuação e vitalidade. A transvaloração busca a maximização vital;
seu ideal é uma vida abundante. “Nesse novo valor supremo
esconde-se uma outra apreciação da vida, isto é, disso sobre o que
repousa a essência determinante de todo vivente” (HEIDEGGER,
2003, p. 487).
Se o niilismo com seus mais diversos níveis e formas na
história diz respeito a valores, instauração, desvalorização,
transvaloração, e novos estabelecimentos de valores, bem como a
instauração avaliadora diversa do princípio de toda a avaliação, só
nos será inteligível à medida que “soubermos o que Nietzsche
entende por valor”. A sentença nietzschiana Deus está morto será
compreendida tal como ela é pensada, pois, para Heidegger a
palavra valor é a chave para o entendimento de sua metafísica.
Nesse sentido, perguntamos: “O que entende Nietzsche por valor?
Onde está fundada a essência do valor? Por que a metafísica
nietzschiana é uma metafísica dos valores?” (HEIDEGGER, 2003, p.
489). A resposta de Nietzsche segundo Heidegger encontra-se em
uma anotação de (1887/88): “O ponto de vista do ‘valor’ é o ponto
de vista das condições de conservação-elevação em vista de
conformações complexas de duração relativa no interior do devir”.
A essência do valor diz respeito ao fato de ser um ponto de
vista. O valor só é um valor “[...] à medida que é estabelecido
enquanto o que está em jogo”, ou seja, “[...] o ponto de visada é o
valor” (HEIDEGGER, 2003, pp. 489-490). O valor é estabelecido por
um ver e para este. Os valores enquanto pontos de vista se fundam
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em uma escala de elevação e diminuição das condições que
possibilitam a conservação, portanto, são essenciais. Conservação e
elevação constituem os traços essenciais à vida. Querer crescer e
elevação pertencem à essência da vida. A conservação da vida está a
serviço de sua elevação. Contudo, uma vida que se restringe à mera
conservação já está em declínio. “O vivente é, com isso, uma
‘conformação complexa da vida’: isto é, uma conformação associada
aos traços fundamentais, à conservação e à elevação”.
O valor é o ponto de vista das condições de conservaçãoelevação, pois, o vivente enquanto conformação complexa da vida
carece necessariamente dessas condições. Essas conformações
repousam sobre uma duração relacional entre elevação e
conservação. Essa duração relacional se dá no interior do devir.
“‘Devir’ visa a passagem de algo para algo, [...] Nietzsche pensa essa
vigência enquanto o traço fundamental de todo o real, ou seja, do
ente em sentido amplo. [...] o ente em sua essência como ‘vontade
de poder’”. A essência do valor é o devir. Devir é a vontade de poder.
“A ‘vontade de poder’ é assim o traço fundamental da ‘vida’. Vontade
de poder, devir, vida e Ser no sentido mais amplo significa na
linguagem nietzschiana o mesmo” (HEIDEGGER, 2003, pp. 491492).
A vida configura-se no interior do devir, ou seja, o vivente
está em constante relação com os centros – conformações de
domínio – da vontade de poder. A vida é fundada no interior do devir
enquanto vontade de poder que desvela aquele ponto de vista. A
vontade de poder aparece desse modo como o fundamento para a
instauração de valores, de sua origem e de sua avaliação. “Os valores
e sua alteração estão em relação com o crescimento de poder de
quem avalia” (NIETZSCHE, 1887 apud HEIDEGGER, 2003, p. 492).
Sob as condições de si mesmos, ou seja, pela vontade de poder que
os valores são estabelecidos.
A vontade de poder é o princípio da nova instauração de
valores em relação aos valores até aqui. Nietzsche por meio desse
novo princípio de transvaloração executa a inversão de toda a
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metafísica. “Nietzsche toma esta inversão pela superação da
metafísica” (HEIDEGGER, 2003, p. 493). O niilismo enquanto
desvalorização de todos os valores supremos aponta para uma
transvaloração de todos os valores. Essa nova instauração de valores
funda-se na vontade de poder. Portanto, o niilismo e a sentença
nietzschiana “Deus está morto” só podem ser pensadas a partir da
essência da vontade de poder.
O pensamento segundo valores é o que Heidegger
compreende como “fundacional” na metafísica da vontade de poder.
A interpretação nietzschiana de niilismo como desvalorização de
todos os valores e de transvalorazação é uma interpretação
metafísica, “e isso no sentido da metafísica da vontade de poder”,
pois, Nietzsche “compreende o próprio pensamento, a doutrina da
vontade de poder enquanto o ‘princípio da nova instauração de
valores’ [...]” (HEIDEGGER, 2003, p. 510). A morte de Deus ou a
consciência acerca desse grande acontecimento inicia “a consciência
de uma transvaloração radical dos valores supremos até aqui”. O
homem passa a vivenciar uma história mais elevada, pois o niilismo
da desvalorização de todos os valores foi superado.
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O(s) Outro(s) em Sartre
Marcus de Dutra Mattos1
1 Introdução
A pergunta sobre o Outro, em Sartre, nos leva a uma
afirmação: a existência do Outro possibilita a certeza sobre a minha.
O problema da existência do Outro em Sartre (que se caracteriza na
forma de relação com o Para-si através do conflito) é resolvido
através do olhar, do corpo e a partir das duas atitudes fundamentais
com o Outro: o amor, a linguagem e o masoquismo para a primeira
e a indiferença, o desejo, o ódio e o sadismo para a segunda. Em O
ser e o nada2, Sartre transcorre sobre esta hermenêutica
fenomenológica desde a etapa da personificação do ser. Já a sua
última obra O idiota da família3 traz a forma sartriana de
compreensão sobre o Outro desde a etapa da constituição em
Flaubert através do método progressivo-regressivo. Cabe ressaltar
que em Sartre a constituição do ser se dá a partir da ação no mundo
e em relação direta ao Outro visto que a própria percepção de
1
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subjetividade do ser se dá pelo olhar do outro. Desta forma, o
próprio Ego do ser não é o ser em sua totalidade, visto que lhe é algo
externo, uma construção externa à ipseidade. Que isto quer dizer?
O Ego, em Sartre, é um objeto externo à Selbstheit, logo, a ideia de
conotação de qualquer característica a partir do Ego como algo
interno ao ser tende a aflorar-se como má-fé. É a forma de retirar
do ser tudo o que lhe é característico: a liberdade. Basta tomarmos
o garçom, exemplo clássico sartriano, para percebermos que não
somos o ego que produzimos, e se por diversas vezes tendemos a
conotarmos características de qualquer matiz, esta ação livre se dá
pela fuga à própria liberdade por percebemos o seu peso existencial,
a percepção da contingência que nos leva à náusea. Este escrito tem
por finalidade descrever o modo com que Sartre afirma a existência
do Outro já em “O ser e o nada”, bem como mostrar sua variação
em sua última obra, passando pelas diferenciações em “O idiota da
família” que se dá já na constituição do ser, algo que Sartre não
aborda em “O ser e o nada”. Cabe ressaltar que serão explicitados os
caminhos, aproximações e diferenciações que Sartre faz com
autores como Hegel4, Husserl e Heidegger sobre o Outro. Após os
três primeiros movimentos da trajetória sartriana5, o método
progressivo-regressivo unido à virada dialética nos possibilitam
adentrar este espaço da constituição do ser que nosso autor não
explicita em sua primeira grande obra “O ser e o nada”. O Outro,
embora ainda tendo sua essência na relação com o ser no conflito,
torna-se ainda mais fundamental e necessário, literalmente
constitutivo, para a compreensão do próprio ser. A dependência
ontológica do sujeito em relação ao outro, o olhar, a corporeidade, a
recusa pelo Mitsein heideggeriano, o problema da dualidade da
4

A intuição genial de Hegel é a de fazer-me dependente do outro em meu ser. Eu sou - diz ele - um
ser Para-si que só é Para-si por meio do Outro. Portanto, o outro me penetra em meu âmago. Não
poderia colocá-lo em dúvida sem duvidar de mim mesmo, pois “a consciência de si é real somente
enquanto conhece seu eco (e seu reflexo) no Outro”. SARTRE, J-P. O ser e o nada: ensaio de ontologia
fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 308.
5

“(1) crítica pré-fenomenológica da ética; (2) ética fenomenológica; (3) ética ontológica”. CASTRO, F.
C. L. A ética de Sartre. Porto Alegre: Loyola, 2016, p. 289.
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relação com o outro (para-si-para-outro), amparados na ideia de um
projeto original anterior à própria sexualidade nos possibilitam
compreender o caminho percorrido por Sartre para a nevralgia do
Outro na constituição do próprio ser. O ser, esta eterna totalização
interrompida por uma morte que lhe é exterior, só pode ser
completamente compreendido à luz de um universal-singular, como
propõe Sartre, se tivermos conhecimento deste caminho percorrido.
2 O problema do outro e o solipsismo
Em meio ao real, com efeito, que haverá de mais real que o Outro?6

Sartre inicia a terceira parte de “O ser e o nada”, intitulada
“O para-outro”, abordando o problema da “vergonha enquanto
fenômeno não originário da reflexão” (SARTRE, 2015, p. 289). O
motivo desta assertiva se dá pela característica relacional da
vergonha: “é vergonha diante de alguém” (SARTRE, 2015, p. 289).
Ou seja, em Sartre, o fenômeno da vergonha escapa o plano reflexivo
enquanto primazia pela própria necessidade da percepção do Outro
que, diferente do pensamento realista que toma o Outro como “um
corpo”, aqui este Outro é também ser. Isto significa que não é apenas
“um Outro” objetal, embora para Sartre o outro também tenha uma
face de objeto, mas o ser do Outro. Este Outro, por sua vez, acaba
fazendo com que eu me descubra e me reconheça, pois “tenho
vergonha do que sou. A vergonha, portanto, realiza uma relação
íntima de mim comigo mesmo: pela vergonha, descobri um aspecto
de meu ser” (SARTRE, 2015, p. 289). E se Sartre afirma que “O
Outro é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo: sinto
vergonha de mim tal como apareço ao Outro” (SARTRE, 2015, p.
290), a vergonha, por sua vez, é, por natureza, reconhecimento.
Logo, a conclusão do fenômeno de envergonhar-se ao mesmo tempo
nos revela a nós e nos revela a existência do Outro, afinal, não se é
6

SARTRE, J-P. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. 20.
ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 291.
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vulgar sozinho, bem como “a vergonha é vergonha de si diante do
Outro” (SARTRE, 2015, p. 290). Portanto, a dúvida sobre a
existência do Outro acaba sendo a dúvida sobra a minha própria
porque eu necessito do Outro para captar plenamente todas as
estruturas do meu ser: “o Para-si remete ao Para-outro” (SARTRE,
2015, p. 290-1).
Sartre inicia o combate ao solipsismo em “O ser e o nada”
mostrando como os realistas não deixam qualquer lugar à intuição
do Outro. Que isto quer dizer? Quando o pensamento realista
elabora uma resposta sobre a existência do outro, este o faz
indiscriminadamente enquanto um outro. Ou seja, “não é o corpo
do Outro que está presente à intuição realista: é um corpo”
(SARTRE, 2015, p. 292). Isto significa dizer que antes de ser um erro
conceitual, “a existência do outro, pelo contrário, já é dada como
certa” (SARTRE, 2015, p. 292). Porém, Sartre busca uma descrição
que caiba em sua ontologia fenomenológica de forma que pela saída
realista pouco poder-se-ia inferir sobre a selbstheit, a ipseidade da
alteridade. Cabe ressaltar que, aqui, Sartre enfrenta o pensamento
positivista e o que é chamado de “psicologia realista” do século XIX,
que tinha na existência do Outro uma garantia de probabilidade
apenas enquanto temos conhecimento desta.
Para eles, a existência do Outro é certa, e provável o conhecimento
que temos dela. Vê-se o sofisma do realismo. Na verdade, é preciso
inverter os termos desta afirmação e reconhecer que, se o Outro só
nos é acessível pelo conhecimento que temos dele, e se tal
conhecimento é apenas conjetural, então a existência do Outro
também é somente conjetural, e o papel da reflexão crítica consiste
em determinar seu grau exato de probabilidade. Assim, por curiosa
inversão, por ter posicionado a realidade do mundo exterior, o
realista se vê forçado a voltar ao idealismo quando encara a
existência do Outro. Se o corpo é um objeto real que atua
realmente sobre a substância pensante, o Outro se converte em
pura representação, cujo esse é um simples percipi, ou seja, cuja
existência é medida pelo conhecimento que temos dela. (SARTRE,
2015, p. 293).
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Desta forma, Sartre mostra o “sofisma do realismo” ao
recair no idealismo para explicar a existência do Outro. Contudo, a
via “idealista e crítica” também não nos ajudará a romper com a
barreira do solipsismo. Sartre usa o exemplo de Kant que,
“preocupado em estabelecer leis universais da subjetividade, que são
as mesmas para todos, não abordou a questão das pessoas”
(SARTRE, 2015, p. 293). Qual é o significado desta afirmação? Para
Sartre o Outro não é um fenômeno da causalidade, porque esta
própria “causalidade só faria sentido se vinculada à fenômenos de
uma só experiência” (SARTRE, 2015, p. 295), caso contrário haveria
a necessidade de uma simultaneidade, uma unificação no meu
tempo e o tempo do Outro. Logo, isto significa que o Outro não é um
fenômeno que “remeta à minha experiência, mas se refere por
princípio a fenômenos situados fora de toda experiência possível
para mim” (SARTRE, 2015, p. 296). E aqui Sartre nos revela a
inversão necessária ao idealismo kantiano, visto que “o conceito do
Outro não é puramente instrumental: longe de existir para servir à
unificação dos fenômenos, pode-se dizer, ao contrário, que certas
categorias de fenômenos parecem existir somente para ele”
(SARTRE, 2015, p. 297). De certo modo, é como se o Outro fosse
uma ausência. Quer dizer: ao mesmo tempo que o Outro é um objeto
para mim, não o é só. E ao mesmo tempo sou objeto para o Outro,
não sou apenas objeto. Logo, há uma relação de fugacidade
constitutiva tanto em mim quanto no Outro. Há um para-si-dooutro que não consigo intuir, apreender, unificar na minha própria
experiência.
Assim, o Outro, na perspectiva idealista, não pode ser considerado
como conceito constitutivo nem como conceito regulador de meu
conhecimento. É concebido como real e, contudo, não posso
conceber sua relação real comigo; eu o construo como objeto e,
contudo, ele não me é dado pela intuição; posiciono-o como sujeito
e, contudo, é a título de objeto de meus pensamentos que o
considero. Portanto, restam apenas duas soluções para o idealista:
ou desembaraçar-se inteiramente do conceito de Outro e provar
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que ele é inútil à constituição de minha experiência, ou afirmar a
existência real do Outro, ou seja, posicionar uma comunicação real
e extraempírica entre as consciências (SARTRE, 2015, p. 298).

Portanto, que é o Outro em Sartre e em que o Outro
sartriano se diferencia do pensamento realista e do pensamento
idealista? Em primeiro lugar, o Outro é o Outro, ou seja, o eu que
não sou seu; captamos aqui, portanto, uma negação como estrutura
constituinte do ser-outro. Assim, há uma negação de origem tanto
em mim, quanto no Outro, quanto na relação que estabeleço com
este. Há uma ausência no princípio, um nada que separa o ser e o
Outro. Outrossim, é exatamente este nada (que) não tem origem em
mim ou no Outro, nem em uma relação recíproca entre o Outro e
eu; mas, ao contrário, é originariamente o fundamento de toda
relação entre o Outro e eu, “enquanto ausência primeira de relação”
(SARTRE, 2015, p. 300). Logo, não há aqui uma recaída a sistemas
objetivos de representação, nem a uma terceira pessoa ausente, um
“Deus” de Leibniz que não será mais do que simplesmente recurso
à negação de interioridade. Deste modo Sartre propõe que haja uma
maneira positiva de descrever a existência do Outro desarraigada da
necessidade probabilística do Outro (que tende a recair no
solipsismo) e que ao mesmo tempo não seja um outro hiperbolizado
em sua máxima que seria “Deus que ao mesmo tempo é e não é eu
mesmo e o outro, posto que nos cria” (SARTRE, 2015, p. 301).
3 Husserl, Hegel, Heidegger
A transcendência heideggeriana é um conceito de má-fé: almeja,
sem dúvida, superar o idealismo, e o consegue na medida em que
este nos apresenta uma subjetividade em repouso em si mesmo e
contemplando suas próprias imagens7.

7

SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão.
20. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
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Quando Sartre aborda a questão do Outro em Husserl,
mostra que já desde as Meditações Cartesianas8, a tentativa
husserliana de escape do solipsismo se dá pelo próprio fato de que
este “Outro é condição indispensável à constituição de um mundo”
(SARTRE, 2015, p. 303). Que isto quer dizer? Husserl, ao entender
que o mundo é intermonadário, traz o Outro como constituinte do
real. Ou seja, em Husserl, o “Outro aparece como necessário à
própria constituição desse eu” (SARTRE, 2015, p. 303). Aqui cabe a
dúvida sobre o que Sartre teria entendido por constituição já em O
ser e o nada ao descrever a fórmula fenomenológica husserliana
sobre o Outro, visto que este conceito é fundamental em sua última
obra, O idiota da família, quando já desde esta fase da constituição
do ser, seus primeiros anos, o Outro, como veremos, terá um papel
mais aprofundado do que em “O ser e o nada”, visto que neste livro
Sartre fará uma descrição a partir de uma etapa posterior do ser, a
personificação, ou seja, quando o ser se reconhece enquanto Ser,
distinto dos outros, ou, quando a ipseidade do Para-si toma
consciência de si. Embora Husserl tenha dado um passo importante
em relação a Kant ao mostrar que o Outro faz parte da constituição
deste mundo em que o ser está imerso, não parece, para Sartre, ter
ultrapassado completamente a barreira do solipsismo: em Husserl,
a “existência do mundo é medida pelo conhecimento que tenho dele,
não seria diferente para a existência do outro” (SARTRE, 2015, p.
305). Logo, ainda em Husserl, o Outro é dependente do meu
conhecimento dele. Esta relação intermonadária só pode ser feita
através do conhecimento, de forma que a própria existência de um
“para-si” que não sou eu fica dependente do meu conhecimento
deste, e neste sentido, Husserl não consegue escapar do solipsismo,
embora mostre avanço em relação a Kant.
É com Hegel que teremos um avanço significativo ao
pensamento de Husserl sobre o Outro: “no primeiro volume da

8

HUSSERL, E. Meditações cartesianas. Tradução de Frank de Oliveira. São Paulo: Madras, 2001.
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Fenomenologia do Espirito9, (Hegel) parece realizar um progresso
importante sobre a que Husserl propõe. Com efeito, já não é
indispensável a aparição do Outro para a constituição do mundo e
de meu ‘ego’ empírico, e sim para a própria existência de minha
consciência como consciência de si” (SARTRE, 2015, p. 306). Que
isto quer dizer? É pela negatividade, pela exclusão do que não sou
eu que descubro o Outro. Portanto, não havendo o Outro, a
consciência (de) si perde um elemento mediador fundamental sobre
si: o Outro.
O Outro aparece comigo, já que a consciência de si é idêntica a si
mesmo pela exclusão de todo Outro. Assim, o primeiro fato é a
pluralidade das consciências, e esta pluralidade é realizada sob a
forma de dupla e recíproca relação de exclusão. Eis-nos em
presença do nexo de negação por interioridade que há pouco
exigíamos. Nenhum nada externo e Em-si separa minha
consciência da consciência do Outro, mas eu é que excluo o Outro
pelo próprio fato de ser eu: o Outro é aquele que me exclui sendo
si mesmo, aquele que eu excluo sendo eu mesmo. (SARTRE, 2015,
p. 306).

É neste sentido que Sartre afirma que a interioridade passa
pelo outro, bem como o motivo pelo qual devo obter do outro o
reconhecimento do meu ser (SARTRE, 2015, p. 306). Eis a intuição
genial de Hegel: fazer-me dependente do Outro em meu ser10.
Porém, o Outro ainda fica preso à necessidade do conhecimento. A
relação de objetificação que faço do Outro e que este faz de mim
mostra que apesar desta virada dialética, o conhecimento ainda é
mediador do ser. Ora, sem dúvida, é porque, “para o idealismo
absoluto, o ser e o conhecimento são idênticos” (SARTRE, 2015, p.
309). Mas, como frisa Sartre, “a consciência estava aí antes de ser
9

HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito. Trad. de Paulo Meneses. Petrópolis: Vozes, 2000.
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“Assim, a intuição genial de Hegel é a de me fazer dependente do Outro em meu ser. Eu sou - diz ele
- um ser Para-si que só é Para-si por meio do Outro. Portanto, o outro me penetra em meu âmago.
Não poderia colocá-lo em dúvida sem duvidar de mim mesmo, pois ‘a consciência de si é real somente
enquanto conhece seu eco (e seu reflexo) no Outro’” (SARTRE, 2015, p. 308).
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conhecida” (SARTRE, 2015, p. 310). Portanto, por mais que a
consciência (de) si dependa da existência do Outro, há algo na minha
consciência e na consciência do outro que é sui generis, que tem
justificação por si mesma. Entendamos: quando vejo o Outro,
observo sua forma, seu corpo. Este, por sua vez, não se resume
apenas a uma mesmidade objetificada, tampouco eu ao ser
observado por este. Mas, ainda que meu para-si esteja escondido e
inalcançável neste nível ao Outro, nem eu nem o Outro podem ser
definidos apenas por este objeto visto, este em-si, embora também
o sejamos. “É aqui que o ‘otimismo de Hegel’ termina em fracasso:
entre o objeto-Outro e o eu-sujeito não há qualquer medida comum,
tanto quanto não o há entre a consciência (de) si e a consciência do
Outro” (SARTRE, 2015, p. 314-5). Até aqui percebemos um avanço:
para escapar do solipsismo é preciso perceber uma relação com o
Outro enquanto relação ser a ser. E, apesar de Husserl medir o ser
pelo conhecimento, Hegel, por sua vez toma este conhecimento
como ser. É com o auxílio do pensamento de Heidegger que Sartre
consegue subir mais um degrau para definir o Outro: a saída
heideggeriana para a questão do Outro se dá pelo mit-sein, o sercom. Assim, “a característica de ser da realidade-humana é ser o seu
ser com os outros” (SARTRE, 2015, p. 317).
Além disso, notemos que o tipo de conexão com o Outro mudou:
com o realismo, o idealismo, Husserl, Hegel, o tipo de relação entre
as consciências era o ser-para; o Outro se me aparecia e até me
constituía na medida em que ele era para mim ou que eu era para
ele; o problema era o reconhecimento mútuo de consciências
situadas umas frente às outras, que apareciam no mundo e se
enfrentavam. O "ser-com" tem significação completamente
diferente: o "com" não designa a relação recíproca de
reconhecimento e luta resultante da aparição no meio do mundo
de uma outra realidade-humana que não a minha. Expressa
sobretudo uma espécie de solidariedade ontológica para a
exploração desse mundo. O Outro não está vinculado
originariamente a mim como uma realidade ôntica que aparece no
meio do mundo, entre os "utensílios", como um tipo de objeto
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particular: nesse caso, já estaria degradado, e a relação que o
vinculasse comigo jamais poderia adquirir reciprocidade. O Outro
não é objeto. (SARTRE, 2015, p. 317-18).

O melhor exemplo disto é a equipe de remo usada por
Sartre: não é no conflito, mas uma existência surda e comum que
define este ser-com heideggeriano. Aqui Sartre obteve o que queria:
um ser que encerra em seu ser o ser do Outro. Ainda assim não nos
é suficiente. “Em primeiro lugar, o ponto de vista ontológico
coincide aqui com o ponto de vista abstrato do sujeito kantiano.
Dizer que a realidade humana – ainda que seja minha realidade
humana – ‘é-com’ por estrutura ontológica equivale a dizer que écom por natureza, ou seja, a título essencial e universal” (SARTRE,
2015, p. 321). É por este motivo que o problema do ser para-si
concreto do Outro ainda não pode ser resolvido11. Há aqui um
problema apriorístico: minha relação com o Outro não pode ser a
priori. Motivo pelo qual Sartre afirma que o Outro é uma
necessidade contingente. Que isto quer dizer?
Ora, o ato de relacionar dois "seres-no-mundo" concretos não
poderia pertencer à minha experiência; escapa, portanto, ao
domínio do ser-com (...). A existência de um tempo como forma a
priori de minha sensibilidade iria me excluir a priori de toda
conexão com um tempo numênico que tivesse caracteres de um
ser. Assim, a existência de um "ser-com" ontológico e, por
conseguinte, a priori, torna impossível toda conexão ôntica com
uma realidade-humana concreta que surgisse Para-si como um
transcendente absoluto. O "ser-com" concebido como estrutura de
meu ser é algo que me isola de modo tão inegável como os
argumentos do solipsismo. É porque a transcendência
heideggeriana é um conceito de má-fé: almeja, sem dúvida,

11

“Na relação ‘com’, captada no plano ontológico, o Outro, com efeito, não poderia ser concretamente
determinado, tal como ocorre com a realidade humana encarada diretamente e da qual é o alter-ego:
é um-termo abstrato e, por isso, Unselbstandig, que não tem em si, de forma alguma, o poder de
converter-se neste Outro, Pedro ou Ana. Assim, a relação do Mitsein não poderia nos servir
absolutamente para resolver o problema psicológico e concreto do reconhecimento do Outro”.
SARTRE, J-P, 2011, p.321.
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superar o idealismo, e o consegue na medida em que este nos
apresenta uma subjetividade em repouso em si mesmo e
contemplando suas próprias imagens. (SARTRE, 2015, p. 322).

Por outro lado, Sartre pretende superar o realismo e o
idealismo para conseguir descrever o Outro. Portanto, esta estrutura
a priori da existência fora de si heideggeriana não é capaz de fazer
este duplo avanço: o que a realidade humana encontra ao fim como
inacessível nessa fuga para fora de si é ainda o si, de modo que, o
mit-sein heideggeriano é uma tentativa de fazer a “realidadehumana” sair de sua solidão incluindo o Outro já fundido no si. Mas,
é preciso que o Outro seja “o próprio Outro enquanto aquele que eu
não sou” (SARTRE, 2015, p. 325).
4 O olhar do outro
Com o olhar do Outro, a "situação" me escapa, ou, para usar de
expressão banal, mas que traduz bem nosso pensamento: já não
sou dono da situação. Ou, mais exatamente, continuo sendo o dono,
mas a situação tem uma dimensão real através da qual me escapa,
através da qual inversões inesperadas fazem-na ser diferente do
modo como me aparece12.

Sartre está interessado em conseguir descrever o Outro não
a partir de uma probabilidade, mas de uma objetividade. Logo, a
forma de apreensão do Outro enquanto aquilo que não sou, é
captada pelo olhar. Pois, ao mesmo tempo que observo alguém, lhe
observo enquanto objeto, porém há neste ser algo que escapa à
estrutura estritamente objetal: “O Outro é, antes de tudo, a fuga
permanente das coisas rumo a um termo que capto ao mesmo
tempo como objeto a certa distância de mim e que me escapa na
medida em que estende à sua volta suas próprias distâncias”
(SARTRE, 2015, p. 329). Portanto o Outro acaba por “roubar-me o
12

SARTRE, J-P. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. 20.
ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 341.
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mundo”. Que isto quer dizer? Se estou em um jardim (exemplo
sartriano) e observo alguém, posso captar toda a sua forma, e ele se
funde objetificado com a relva, o poste, de modo que consigo
descrever objetivamente as características que compõem todos os
objetos (incluindo o ser que visualizo). Mas não posso perceber o
que o Outro percebe: deste modo, o Outro, por esta relação objetiva
estabelecida, me tira do centro:
A relva é coisa qualificada: é essa relva verde que existe para o
Outro; nesse sentido, a própria qualidade do objeto, seu verde
profundo e cru, acha-se em relação direta com este homem; esse
verde dirige para o Outro uma face que me escapa. Capto a relação
entre o verde e o Outro como uma relação objetiva, mas não posso
captar o verde como aparece ao outro. Assim, de súbito, apareceu
um objeto que me roubou o mundo. (SARTRE, 2015, p. 330).

Portanto é preciso perceber que não posso ser objeto para
um objeto, quer dizer, se ao mesmo tempo que objetifico o Outro
que vejo, o Outro opera com o meu ser. Assim, é desta “revelação de
meu ser-objeto para o Outro que devo poder captar a presença de
seu ser-sujeito” (SARTRE, 2015, p. 331). É por isto que Sartre afirma
que o “Outro não pode me olhar como olha a relva”, tampouco que
o olhar do Outro possa ser um objeto como qualquer outro: não
capto apenas o objeto olho que me enquadra, capto um ser que ao
olhar-me objetifica-me da mesma forma que o faço e além disto,
acaba por ser pura remissão a mim mesmo visto que o olhar é, antes
de tudo, um intermediário de mim a mim mesmo visto que tomo
consciência de ser visto:
Não podemos perceber o mundo e captar ao mesmo tempo um
olhar lançado sobre nós; terá de ser uma coisa ou outra. Porque
perceber é olhar, e captar um olhar não é apreender um objetoolhar no mundo (a menos que esse olhar não esteja dirigido a nós),
mas tomar consciência de ser visto. O olhar que os olhos
manifestam, não importa sua natureza, é pura remissão a mim
mesmo. O que capto imediatamente ao ouvir o ranger de galhos
atrás de mim não é a presença de alguém, mas o fato de que sou
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vulnerável, tenho um corpo que pode ser ferido, ocupo um lugar e
de modo algum posso escapar ao espaço onde estou sem defesa;
em suma, o fato de que sou visto. Assim, o olhar é, antes de tudo,
um intermediário que remete de mim a mim mesmo. (SARTRE,
2015, p. 333-4).

É por este motivo que o exemplo sartriano de alguém que
me olha enquanto fito o buraco de uma fechadura faz-me capaz de
perceber o meu ser enquanto eu para minha consciência irrefletida.
É por isto que “a vergonha ou o orgulho me revelam o olhar do
Outro e, nos confins desse olhar, revelam-me a mim mesmo; são
eles que me fazem viver, não conhecer, a situação de ser visto”
(SARTRE, 2015, p. 336). Portanto antes de perceber-me enrubescido
de vergonha, já no plano irrefletido estou envergonhando com o
olhar do Outro, de forma que se não houvesse algo anterior à
percepção de envergonhar-se, não haveria a própria vergonha
percebida enquanto meu ser que se envergonha. É por isto que
quando “me olha, tenho consciência de ser objeto. Mas esta
consciência só pode se produzir na e pela existência do Outro”
(SARTRE, 2015, p. 348). É com esta união sintética e não serial entre
a minha consciência (de) si e a consciência (de) si do Outro que
consigo eu objetificar o Outro, o Outro objetificar-me (visto que não
poderia um objeto objetificar um ser) e a partir disto constituirmos
a facticidade do ser-para-outro: “não é suficiente que eu me negue a
mim o Outro para que o Outro exista, mas é preciso também que o
Outro me negue a si, em simultaneidade com a minha própria
negação” (SARTRE, 2015, p. 383).
5 Pequena nota sobre O idiota da família
Afinal um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamá-lo de
universal singular: totalizado e, por isso mesmo, universalizado
por sua época, ele a retotaliza ao reproduzir-se nela como
singularidade13.
13

SARTRE, J-P, 2013, p.7
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O idiota da família é a obra final de Sartre. É, acima de tudo,
dito por ele mesmo, a “continuação de Questões de método”14. A
pergunta sartriana é clara: que se pode saber de homem? Sobre isto,
Sartre discorrera sobre a vida e obra de Gustave Flaubert e utilizará
do método progressivo-regressivo para descrever os mais distintos
estágios deste escritor do século XIX. O que nos interessa perceber
aqui, em função de nossas curtas linhas sobre o Outro em Sartre, é
que nesta obra posterior ao “O ser e o nada” Sartre trabalha
implicitamente e explicitamente o Outro na constituição de Flaubert.
Que isto quer dizer? Na obra sartriana “O ser e o nada”, toda a
descrição é tomada pelo pressuposto de uma ipseidade que já se
reconhece, um para-si já formado. Quer dizer: é já na fase da
personificação do ser, a fase das “luzes” que Sartre inicia seu
trabalho de descrição da ontologia fenomenológica. Portanto, é
interessante que percebamos este aprofundamento do Outro em
Sartre na sua última obra:
Porque o Outro existe, difuso, desde o primeiro dia, pela
descoberta que faço de mim através de minha experiência passiva
da alteridade. O quer dizer: através da manipulação repetida de
meu corpo por forças estranhas, orientadas, que servem às minhas
necessidades. Nesse mesmo nível, por mais elementar que seja, o
amor é exigido. Ou melhor, os cuidados recebidos são o amor.
Convém, nesses momentos, que a criança, descobrindo-se pela e
para a alteridade difusa, possa apreender-se em um meio externo
e interno de afabilidade. As necessidades vêm dela, mas a primeira
atenção que associa à sua pessoa é recebida dos cuidados de que é
objeto. Se a mãe a ama, em outras palavras, ela descobre pouco a
pouco seu ser-objeto como um ser-amado. Objeto subjetivo para si
mesmo através de um outro mais e mais manifesto, ela se torna a
seus próprios olhos, enquanto fim absoluto de operações habituais,
um valor. A valorização do bebê pelos cuidados o afetará tanto
mais profundamente quanto a ternura for mais manifesta: se a
mãe lhe fala, ele apreende a intenção antes que a linguagem;
quando ela lhe sorri, ele reconhece a expressão antes mesmo que
14

SARTRE, J-P. Questão de método. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987.
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o rosto. Seu pequeno mundo é cruzado por estrelas cadentes que
lhe dão um sinal e cuja importância é acima de tudo a de dedicarlhe as condutas maternas. Esse monstro é monarca absoluto,
sempre fim, nunca meio. Se um bebê pode, uma vez na vida, aos
três meses, aos seis, experimentar essa felicidade orgulhosa, ele é
um homem: não poderá em toda a sua vida nem ressuscitar a
volúpia suprema de reinar nem esquecê-la. Mas, guardará, mesmo
no infortúnio, uma espécie de otimismo religioso fundado na
certeza abstrata e tranquila de seu valor. Miserável, mas ainda um
privilegiado. De uma aventura assim iniciada, diremos, em todo
caso, que ela não pode ser comparada à de Flaubert. (SARTRE,
2013, p. 315-6).

Sartre descreve a necessidade de ser amado (e, por
conseguinte, da existência do Outro) do bebê Flaubert antes mesmo
da fase da personificação, aliás, aqui a necessidade de ser amado já
ocorre desde o nascimento, antes mesmo da percepção completa do
Outro enquanto Outro como descrito em “O ser e o nada”. Para o
nosso estudo é de nevrálgica importância visto que para além de
apenas “rever” o conceito de Outro, Sartre, em “O idiota da família”,
aprofunda-o em um novo campo anterior ao já abordado.
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Sobre a destituição da filosofia na
Modernidade e a necessidade de um novo
conceito de razão
Sabrina Ruggeri1
Na imagem de mundo moderna, inaugurada principalmente
pela filosofia cartesiana, dá-se uma cisão profunda e fundante em
que o homem é tornado um ente excêntrico em relação ao mundo:
aquilo que faz dele propriamente um ser humano, a característica
subjetiva do pensamento, é o que o desloca da natureza e de seu
modo de ser. A expressão “imagem de mundo” [Weltbild] abandona
assim sua conotação ingênua de uma representação singular que
perpassaria todas as épocas da história humana, de modo que cada
uma delas teria para si a sua própria imagem, e assume ela mesma
a essência da Modernidade; em outras palavras, ela se apresenta
como o próprio diagnóstico da inflexão moderna que altera
drasticamente a autocompreensão humana e a partir daí o eixo
central da relação do homem com o mundo – pela primeira vez na
história do Ser, o mundo se torna ele mesmo imagem, ele é a massa
amorfa e abstrata de pontos determináveis num espaço absoluto em
que o homem pode enfim exercer sua vontade de dominação. O
segredo inaudito do conceito de res extensa em Descartes está
1
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contido na autorização para uma quantificação totalitária do ente, a
qual deve pulverizar a si mesma por absolutamente todos os estratos
do real, baseada na prerrogativa que o próprio conceito de res
extensa lança a partir da ideia de extensão – o que possui extensão
pode ser modelado matematicamente, e assim o será. A natureza
alcança então uma conceituação clara e distinta quanto à essência
de seu modo de ser, cujo resultado para a compreensão última de
sua finalidade é a de coisa disponível e manipulável porque
determinável: “Nada há na natureza, senão pura res extensa, algo
determinável a partir de leis naturais descritas matematicamente”
(LUFT, 2012, p. 206). Do ponto de vista de uma filosofia existencial,
toda a vivacidade outrora intrínseca do real e a produção de sentido
junto às suas qualidades estéticas, as quais vinham à frente como
uma vivência de um lugar seguro para se habitar, deixam assim de
requisitar a subjetividade moderna; do aparecer das coisas
cotidianas como familiares e acolhedoras, instala-se a vigência de
um desencantamento do mundo – no mesmo instante o homem
moderno se reconhece como um apátrida errante.
Nestes traços se desenha o quadro principal quanto à crise
de autocompreensão do sujeito moderno e suas consequências para
o plano prático da existência humana. O paradoxo em que está
envolta a subjetividade moderna pode ser descrito na seguinte breve
nota: a partir do momento em que o pensamento moderno concebe
a natureza como um reino de ser regido por leis determinísticas e,
portanto, condicionado como deve ser toda máquina (a partir
sobretudo do triunfo da física mecanicista), encontra-se vetada a ele
próprio a possibilidade de participação deste mundo (a não ser que
esteja disposto a abrir mão de sua própria liberdade). O sujeito
moderno encontra-se numa posição contraditória em relação à
natureza de que ele indubitavelmente faz parte; situado neste
horizonte, interroga a si mesmo: qual o meu lugar neste estado de
coisas? Qual a posição que a subjetividade assume na Modernidade?
A partir daí, duas grandes modalidades de resolução para este
problema são formuladas em termos de um monismo, de um lado
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(seja ele como monismo da natureza, englobando a subjetividade na
compreensão fisicalista do todo, ou então como um monismo da
subjetividade, o qual integra a natureza na ideia de um processo de
autodeterminação do sujeito), e de outro, um dualismo, que assume
sua figura mais bem acabada junto às filosofias de Kant e
Wittgenstein, como veremos adiante.
Um dualismo de superfície: Latour e a falsa assimetria da
Modernidade
A hipótese a ser defendida é a de que o dualismo teria
vencido essa disputa localizada no cerne da Modernidade, e de que
a sua presença fundante se expressaria por duas vias principais:
uma via de expressão superficial, e outra mais profunda.
Inicialmente, segundo uma manifestação de superfície, a partir
daquilo que Bruno Latour (1994) descrevera como a Constituição
moderna (um acordo não explícito) que separaria originariamente
natureza e subjetividade. Teríamos assim, de um lado, as ciências da
natureza que detêm total permissão para a disponibilização e
manipulação técnica do real, as quais não sofrem qualquer tipo de
restrição de cunho ético neste seu empreendimento; e do outro, as
ciências humanas, que encontram diante de si todo o âmbito do
sentido, dos valores e do dever-ser, mas que do mesmo modo nada
podem afirmar a respeito da natureza. Essa distinção radical entre
âmbitos de conhecimento criaria uma atmosfera peculiar à
Modernidade no sentido de instituir algo como “feudos da crítica”,
isto é, a departamentalização e especialização em registros restritos
de discurso que em nada devem levar crédito no sentido de interferir
nos assuntos pertinentes ao feudo situado à sua margem.
É desta maneira que o antropólogo pode esclarecer o fato de
que a sociedade moderna teria se organizado em torno de três
grandes temáticas de abordagem do real: aquilo que diz respeito aos
fatos, isto é, o conhecimento estritamente objetivo sobre o mundo
que é o conhecimento das ciências naturais (epistemologia); aquilo
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que concerne ao poder, à administração coletiva da vida no planeta
e dos conflitos políticos daí resultantes (sociologia); e, por fim, o
âmbito do desconstrutivismo, quer dizer, a postura propriamente
moderna de ler aquilo que se apresenta como um texto
completamente descolado do real, como uma narrativa produzida
cuja verdade depende a cada vez da interpretação que lhe é conferida
(discurso). A nosso ver, essa purificação dos registros de
compreensão do todo nada mais é que um artifício produzido para
atender aos mais profundos desejos da subjetividade moderna de
controle do real, de certificação acerca de um conhecimento pleno e
seguro do todo, disponível através da pureza produzida pela
separação das esferas do real que, no entanto, mantêm-se unas
enquanto um mesmo objeto de domínio para o sujeito moderno.
Num plano prático de análise, o diagnóstico de Latour irá apontar
para fenômenos que beirariam o ridículo se não fossem tão
ironicamente verossímeis: “O buraco de ozônio sobre nossas
cabeças, a lei moral em nosso coração e o texto autônomo podem,
em separado, interessar a nossos críticos. Mas se uma naveta fina
houver interligando o céu, a indústria, os textos, as almas e a lei
moral, isto permanecerá inaudito, indevido, inusitado” (LATOUR,
1994, p. 11). Tem-se, assim, uma atmosfera de negação e mesmo de
uma aparente dificuldade de aceitação quanto à ideia de que as
coisas podem se encontrar interligadas lá fora no real; o acordo não
explícito de fundação da Modernidade é levado a sério pelos atentos
agentes militantes da crítica – nem mesmo um tenro fio de
comunicação pode ser tolerado entre objetos que já nasceram
atomizados.
O fundamento da Constituição moderna repousa assim
numa falsa assimetria que corrói toda e qualquer ideia de que o real
poderia ser apreendido em redes nas quais interagem diversos
fatores simultaneamente, e de que é precisamente deste modo que
a realidade se nos apresenta, se olharmos mais atentamente para ela
mesma do que para nossos pressupostos, de há muito abandonados
às inconveniências de uma convicção relutante. O primeiro passo
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para o desvelamento da falsa assimetria da Modernidade consiste
assim na descoberta de que conhecimentos exatos da biologia e
exercício do poder, experimentos da física quântica e narrativas
ideológicas, todos estes elementos se entrelaçam para a produção de
um único fenômeno que na Modernidade se apresenta como um
conflito a ser mediado pela reflexão crítica do real. Em outras
palavras, estas porções do todo demonstram que são ao mesmo
tempo reais, coletivas e discursivas, que engendram em si
fragmentos epistemológicos, sociológicos e narrativos, compondo
assim um “tecido inteiriço das naturezas-culturas” (LATOUR, 1994,
p. 16). A tarefa de uma antropologia vigilante em relação às
contradições presentes nos fundamentos da Modernidade é então a
de produzir simetria; ou então, para fazer uso de termos mais
precisos: a tarefa de fazer ver o caráter simétrico da realidade. Mas
a partir de que cenário esse objetivo pode ser alcançado? Para
Latour, o cenário em questão é o da proliferação de híbridos de
natureza e cultura que constantemente negam o próprio ato de
demarcação da Modernidade, e que pela via dessa negação exigem
práticas de purificação crítica para então recuperar aquela aparência
de assimetria própria à Constituição. Estes chamados híbridos ou
“quase-objetos” são na verdade fenômenos cuja configuração em
rede conjuga simultaneamente porções de natureza e de cultura,
sem que seja possível traçar qualquer linha demarcatória entre um
território e outro.
Como o próprio real contradiz a Constituição, a crítica de
formação moderna precisa apelar aos seus pressupostos originários
para então produzir ardilosamente a cisão entre subjetividade e
natureza que é a condição de possibilidade para a sua atuação. Deste
modo, a realização prática da cultura moderna é a de uma
recorrente ultrapassagem dos limites estabelecidos pelos seus
próprios conceitos fundamentais: “A Modernidade instaura, a cada
novo ato de proliferação, uma nova manobra de purificação, e
reproduz a aporia do dualismo ao infinito” (LUFT, 2012, p. 212).
Pode-se assim considerar que é este ato de proliferação de híbridos,
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seguido da devida purificação crítica, que encaminha o manifesto
desenvolvimento das ciências particulares, tanto as ciências naturais
como as ciências humanas, cuidando de delimitar o escopo e a
finalidade de cada uma delas. É no interior deste cenário, contudo,
que a Filosofia se vê progressivamente destituída de sua outrora
posição de centralidade na produção do conhecimento humano: ela
preparara o terreno para o amadurecimento conjunto dos dois polos
opostos de saberes e, não obstante, resta inerte e inócua diante das
particularidades das demandas contemporâneas por conhecimento
objetivo. Pode-se ver facilmente, no entanto, que este era o seu
destino, traçado com precisão desde o momento originário.
Quanto à destituição da filosofia, de acordo com o nível de
análise que tomamos como de superfície acerca do dualismo
constitutivo da Modernidade, podemos também recuperar o
diagnóstico de Latour quanto à “hiperincomensurabilidade” de
subjetividade e natureza na chamada pós-modernidade,
especialmente no âmbito de exercício das ciências. Este fenômeno
pode também ser descrito em outros termos como um extremo
aprofundamento da cisão já instituída desde a fundação da
Modernidade, e que representa de outro modo o total fracasso da
tentativa de estabelecer uma via de comunicação entre os dois lados
do abismo. Se a Filosofia é a figura de autoridade epistêmica que
ficou do lado do polo da subjetividade, dona de um discurso relativo
ao dever-ser e ao sentido e realizada contemporaneamente na figura
de um idealismo linguístico, esta torna-se assim a porta-voz de uma
subjetividade que só quer a si mesma: perdemos o mundo. (Parece
que este teria ficado completamente do lado de lá). Esta enunciação
quanto a uma perda de mundo refere-se de modo imanente à
própria constituição da filosofia contemporânea em sua composição
majoritária, a saber, uma postura de incessante produção de sentido
que gera a cada vez novas exigências de interpretação2, e em cuja
2

Esta é sobretudo a bandeira levantada por Hans Ulrich Gumbrecht em seu clássico Produção de
presença, concebido especialmente como crítica à postura metodológica das ciências humanas segundo
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problemática permanece cada vez mais distante o interesse pela
realidade objetiva daquilo que é dito. Do mesmo modo, a enunciação
quanto a uma perda de mundo refere-se também ao peso da atitude
com que a Filosofia contemporânea entrega às ciências naturais e
seu fisicalismo intrínseco (em sua figura geral de um monismo da
natureza de corte empirista3) a tarefa do domínio tecnocrático do
real, e como no mesmo passo admite a restrição de não interferir
neste processo, isto é, de nada dizer a respeito do impacto das
ciências sobre a natureza.
A Filosofia parece ter se desinteressado pelo real, e o
desenvolvimento dessa hipótese, enquanto investigação acerca de
seu fundamento último, deve nos conduzir à análise da via de
expressão profunda do dualismo moderno anunciada
anteriormente. Por fim, o que aqui chamamos de falsa assimetria
(produzida pela exigência de purificação após o fenômeno da
proliferação de híbridos, que é inadvertidamente intrínseco à
Modernidade), deve ser desvelado em seu caráter de síntese, de uma
unidade anterior que enquanto princípio simétrico se mostra como
a própria condição de possibilidade da cesura que perfaz a
Constituição moderna: o ato de fundação da Modernidade depende
da vigência de um pensamento de totalidade.
A face paradoxal do dualismo moderno: o autocancelamento da
Filosofia
A descrição apresentada acima acerca da composição
essencialmente dualista da Modernidade a partir do horizonte da
o diagnóstico de uma “universalidade da hermenêutica”, mas cujo alcance atinge sem dúvida a reflexão
filosófica acerca dos destinos da Modernidade em sua estrutura dualista de fundação.
3

Isto significa que a resolução apresentada neste caso para o conflito essencial da Modernidade, a
saber, aquele da posição do ser humano diante da nova compreensão da natureza como máquina, é o
de incluir a subjetividade numa explicação natural atrelada aos critérios e procedimentos adotados por
um discurso fisicalista que descreve o todo como uma grande trama causal de eventos naturais,
negando assim o seu polo oposto no interior de um quadro referencial dualista (Cf. LUFT, 2012, p.
210).
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produção de conhecimento objetivo pelas ciências particulares,
cindidas entre natureza e subjetividade, pode também ser realizada
atendo-se ao significado profundo da instauração do dualismo
moderno, para além de um conflito entre ciências rivais. O que quer
dizer: no interior da própria Filosofia, sobretudo a partir da
invenção do nível transcendental de discurso junto à Modernidade –
uma espécie de meio-termo que não reside nem dentro do mundo
porque não busca se referir a possíveis objetos de conhecimento,
mas também não se localiza fora deste, por não se tratar de um
discurso que apela para objetos transcendentes –; esse
transcendentalismo que é a marca da filosofia moderna, e que
permanece atuante na filosofia contemporânea, parece poder
indicar as razões para um aprofundamento do processo de
separação do sujeito moderno em relação ao mundo. Duas filosofias,
neste horizonte, podem ser especialmente mobilizadas para este
fim: o transcendentalismo exposto na Crítica da razão pura de Kant,
e seu posterior desenvolvimento de cunho fisicalista no Tractatus
Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Em ambos os casos, há a
instauração de uma linha demarcatória responsável pela separação
de dois elementos essencialmente contraditórios – apesar da
diferença entre estes elementos nos dois projetos em questão, a
Filosofia parece igualmente conduzida ao caminho do niilismo.
No caso de Kant, a cesura agora se dá entre o que pode ser
conhecido e o que não pode ser conhecido, a partir do critério que
estabelece as condições necessárias para um discurso de objetos, a
saber, o critério que permite balizar aquilo que na filosofia kantiana
é considerado fenômeno, objeto possível de experiência humana.
Ainda em relação a Kant, a composição dualista da Modernidade se
exacerba se analisada a partir de outra camada ontológica
subterrânea ao idealismo transcendental: a da contraposição entre
o que faz parte de um discurso manifesto (seja como discurso de
objetos, o âmbito específico do conhecimento em Kant, seja como
metadiscurso, o lócus mínimo reservado à metafísica), e aquilo que
de outro modo sofre um ocultamento radical enquanto quem ou o
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que ou aquilo que discursa (LUFT, 2013a, p. 6), isto é, o problema
de um sujeito irrecuperável em Kant enquanto coisa-em-si – a
fratura inconvenientemente exposta de um flagrante déficit de
reflexão na filosofia kantiana.
No caso de Wittgenstein, segundo uma mesma tese
radicalizada e que igualmente institui limites para o pensamento, dáse a separação entre o que pode ser dito e o que não pode ser dito,
isto é, aquilo que obedece ao critério de sentido que exige a figuração
de fatos no mundo (proposições da ciência natural), e aquilo que não
satisfaz às condições necessárias ao discurso com sentido, caindo no
vazio (ainda que resida aqui propriamente o centro das atenções de
Wittgenstein, enquanto âmbito do existir humano que se abre ao
enigma do silêncio). “A filosofia realiza o ato fundador da
modernidade demarcando o que pode ser expresso – tudo o que cabe
às ciências propriamente ditas –, e o que de modo algum pode ser
revelado – a tomada de posição filosófica de origem” (LUFT, 2013a,
p. 5). Mais uma vez, a Filosofia é abandonada ao desgoverno do lado
de cá, o polo do não-pensável e do não-dizível; rapidamente, o
interdito à elaboração de objetos de investigação propriamente
filosóficos, enquanto progressiva radicalização do dualismo
moderno, a conduz ao niilismo: a Filosofia finalmente nada tem a
dizer. Ela se entrega a um discurso de auto-anulação, constrangido
de si mesmo, que apregoa, entre outras ideias céticas, o próprio
abandono de uma mínima pretensão de verdade, em sua figura
epistemológica, e no plano existencial, o fim da ipseidade como
constituição sintética e reflexiva da identidade pessoal, passando à
defesa da mera fragmentação do sujeito.
A destituição da Filosofia é assim obra produzida pelas suas
próprias mãos quando ela tenta resgatar para si âmbitos exclusivos
do real para então chamar-lhes “objeto” – utilizando-se das mesmas
prerrogativas de método e de orientação em direção ao real das
ciências particulares, já que estas teriam ficado do lado do polo
dotado de autoridade suprema para enunciar aquilo que pode ser
igualmente conhecido e dito –, quando na verdade a sua postura
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original é a de justamente não possuir um objeto singular e de partir
da realidade como ela se apresenta em seu todo. Em outras palavras,
a condição de possibilidade da fundação da Modernidade é
justamente uma tomada de posição que é em sua origem filosófica,
porque parte da verdadeira apreensão do todo para então dividi-lo
em duas grandes regiões rivais. Deste modo, para que seja possível
instaurar a cesura que é a marca do ato fundador da Modernidade
(seja ela em sua leitura de superfície enquanto a cisão entre o
domínio da natureza e o domínio da subjetividade, ou ainda, na
manifestação profunda do dualismo moderno, enquanto a cisão
entre o que pode ser conhecido e o que não pode ser conhecido, ou
entre o que pode ser dito e o que não pode ser dito), afinal, é preciso
ter partido de uma posição de universalidade, isto é, é preciso já ter
apreendido a totalidade. Nesse sentido, o paradigma de
racionalidade em que a Filosofia resta como um mero hóspede,
indecente e incômodo, fora trazido a palco por ela mesma enquanto
forma de conhecimento essencialmente comprometida com a
pretensão de totalidade como sua postura primeira.
Nos termos de Latour, o quadro atual de destituição da
Filosofia emerge a partir de um princípio de simetria entre natureza
e cultura que é a sua própria posição fundamental, a saber, a
consideração inicial do todo. É assim que a crise da subjetividade
moderna se torna a crise da Filosofia. Essa crise, portanto, nada mais
é que a consequência direta do ato de demarcação exercido pela
Filosofia: ao fundar o paradigma dualista, ela parte de uma posição
de totalidade para cindir o real e assim restringir o alcance de
aplicabilidade de todo discurso (um discurso que já não pode
almejar a totalidade, mas somente um dos polos instituídos pelo ato
de demarcação): “A nova filosofia traça o corte entre ciências
naturais e ciências humanas, entre natureza e subjetividade, ao
mesmo tempo em que se autocancela no ato de demarcação, pois o
próprio saber universal que ela efetiva em sua ação demarcatória
não pertence a nenhum dos campos demarcados” (LUFT, 2014, p.
72). Cancelando toda pretensão a um saber de totalidade, ou então
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todo discurso com pretensão universal, a Filosofia cancela a si
mesma.
Dialética e Hermenêutica: a necessidade de um novo conceito
de razão
Por fim, nosso objetivo é o de traçar um breve paralelo entre
as tradições da Dialética e da Hermenêutica no sentido de iluminar
as estratégias desenvolvidas por cada uma das escolas filosóficas
diante da tarefa de especular sobre um novo paradigma de
racionalidade para o pensamento contemporâneo – ambas,
portanto, partem do pressuposto quanto à crise da
autocompreensão do sujeito moderno e da falência do modelo
dualista da Modernidade, o qual, como vimos, teria levado a Filosofia
à sua atual condição destituída. Em nosso diagnóstico, o elemento
central para o estabelecimento de um pressuposto quanto à
necessidade de um novo conceito de razão reside especialmente no
nível de análise prático da existência humana e de seu
relacionamento com o mundo: como afirmamos desde o início de
nossa exposição, a essência da Modernidade consiste em uma
posição de controle e uma vontade de dominação que se expandem
sobre a totalidade do real.
Para essa tarefa, resta ainda elucidar propriamente o sentido
dessa vontade de dominação essencialmente moderna. O momento
de fundação da Modernidade é intrinsicamente conectado à ideia da
instauração original de uma posição para o homem, isto é, o homem
moderno pela primeira vez distancia-se do mundo e põe-se diante
dele, criando assim uma relação de contraposição com aquilo que
permanece “do outro lado”. Num mesmo ato fundacional instaurase assim uma separação que toma espaço no entre de si e mundo,
onde passa a vigorar uma mudança radical na autocompreensão
humana – o homem moderno é tornado sujeito e instaura ao mesmo
tempo as condições de possibilidade da objetificação do ente em sua
totalidade: “quando o homem, porém, converte-se no primeiro e
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autêntico subjectum, então isso significa: o homem torna-se aquele
ente em que se funda todo o ente em sua forma de ser e em sua
verdade. O homem torna-se centro de referência do ente enquanto
tal” (HEIDEGGER, 2005, p. 205). A invenção moderna do homem
como sujeito, contudo, não pode ser pensada ao largo de uma
consideração atenta à noção de representação [Vorstellung] em sua
essência: esta é a atividade suprema do sujeito, representar é pôr o
ente diante de si e direcionado a si [vorstellen], ou seja, uma atitude
de tornar o ente disponível à vontade humana. Na essência do
conceito moderno de razão como representação, portanto, emerge
aquela postura de dominação fundante para a Modernidade, que é
assumida como a sua disposição fundamental [Grundstimmung].
Nesse jogo de posição e contraposição em que se funda a
subjetividade moderna, quando o homem se reconhece como
habitando “fora” do mundo, ele também já se encontra habilitado a
explorar e dominar a natureza em sua totalidade. O que
pretendemos defender, em suma, é que na origem dessa postura de
dominação se encontra o ato demarcatório filosófico primordial, isto
é, a razão concebida conforme os conceitos ontológicos
fundamentais da Modernidade; uma mesma razão, portanto, que
autorizou numa via dupla de realização, tanto a cesura entre dois
domínios opostos do real, os domínios de natureza e subjetividade,
como também os reunificou para autorizar de outro lado a
dominação total do homem sobre a natureza e sobre o próprio
homem, sem distinções.
Neste horizonte, percebemos de modo claro que as tradições
filosóficas da Dialética e da Hermenêutica compartilham de um
mesmo e único objetivo: reconciliar homem e natureza, assumir a
tarefa de refazer a unidade que fora estilhaçada pelo ato de fundação
moderno; objetivo que se desdobra ainda na questão de eliminar os
traços de determinismo próprios ao conceito moderno de razão. Do
lado da Dialética, a realização dessa tarefa vem à frente junto da
resolução formulada para o problema do dualismo moderno como
a proposta de um monismo diferenciado capaz de conjugar natureza
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e subjetividade, cuja influência primeira remontaria à obra do jovem
Schelling. Em segundo lugar, dá-se também a retomada de um
pressuposto clássico ao pensamento dialético: a tese acerca da
unidade de ser e pensar, isto é, a pressuposição da existência de uma
razão objetiva que inere ao real. A vigência desse pressuposto
anunciaria as linhas gerais para a recuperação daquela relação
íntima de homem e mundo, enquanto partícipes de uma mesma
legalidade objetiva e dinâmica que reintegraria, por fim, o todo. No
entanto, é preciso que se retorne à questão prática de fundo e que se
exija um conceito de razão capaz de desfazer aquela autorização
originária pela qual o homem moderno se encontra disposto e
habilitado a exercer seu domínio totalitário. Mesmo o conceito
dialético revisitado quanto a uma razão objetiva que reestruturaria
a conexão de homem e mundo, portanto, não pode mais trazer
consigo aqueles traços de determinismo e necessitarismo imanentes
ao conceito moderno de razão, sob pena da permanência em uma
mesma postura dominadora diante do mundo. O que quer dizer, em
outras palavras, que a revisão do paradigma moderno de
racionalidade é necessária para a realização no plano prático da
existência do objetivo previamente estabelecido quanto à
reconciliação de homem e natureza.
Nessa mesma tarefa, outro ponto central compartilhado
pelas filosofias de orientação dialética e hermenêutica é o da
superação do antropocentrismo. Na filosofia tardia de Heidegger,
essa tese é defendida a partir da ideia da condicionalidade do ser
humano em relação à natureza: o conceito de quaternidade
[Geviert], uma descrição ontológica acerca da estrutura doadora de
mundo (conjugada no enlace quádruplo de “céu” e “terra”, “deuses”
e “mortais”), põe justamente na figura dos céus e da terra toda a
relação de dependência do ser humano diante da natureza, tanto no
sentido da condição de possibilidade da sobrevivência e manutenção
de sua espécie sobre a Terra, como no sentido das inclemências a
que o homem está sujeito enquanto ser-no-mundo (retirando assim
de modo radical o homem de sua outrora posição de centralidade).
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Este último conceito, aliás, apresenta-se como o carro-chefe da
filosofia heideggeriana quanto à tarefa de reintegrar o homem à
natureza, dessa vez, num nível existencial de análise, através da
enunciação de modos de ser que possam realizar uma descrição fiel
do ser humano como ente finito e intrinsecamente conectado ao
mundo, a partir da ideia de que o homem já sempre é mundo. Do
lado da Dialética, o caminho para uma superação do
antropocentrismo parece se encontrar em seus meios próprios para
uma análise realmente detida acerca da natureza enquanto dotada
de uma teleologia imanente que a movimentaria para a livre
exploração de um campo aberto de possibilidades, cuja única
orientação passível de ser estabelecida a priori é a da coerência
consigo mesma.
Considerações finais
A partir de um olhar contemporâneo, contudo, podemos
compreender que este fundamento dualista da Modernidade,
responsável por uma separação radical de homem e mundo, trouxe
da mesma forma o desenvolvimento e a experiência concreta da
ideia de subjetividade: o homem descobriu-se como capaz de
transcender radicalmente o cosmos que lhe envolve, movido por um
impulso fundamental que se dá como um constante para além da
realidade empírica. O homem se descobriu como produtor de
sentido. É essa descoberta, no entanto – a qual pretendemos
resgatar e mantê-la viva como o cerne fundamental da ideia
moderna de subjetividade, no horizonte de um pensamento
comprometido com a defesa de um idealismo filosófico a partir da
necessária mediação linguística de nossa experiência de mundo –,
que permitiu ao homem moderno a inauguração de uma postura de
domínio em relação ao mundo, invertendo a primordial ordem
hierárquica do universo, e concedendo a si a posição de centro de
referência para toda significação: “O homem não é mais
simplesmente um ser-do-mundo, mas o próprio mundo (...) Por isso
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o mundo deixou de ser objeto de contemplação, através do qual o
homem atingia a suma felicidade por imitar a divindade, para se
transformar em objeto da ação dominante do homem” (OLIVEIRA,
1989, p. 164). Por fim, se gostaríamos de permanecer com a ideia de
subjetividade gestada na Modernidade, e ao mesmo tempo dar cabo
da postura de domínio que é também o horizonte último de sua
configuração e a espécie de motor que nos impulsionou até o
momento atual de uma consciência tecnificada, qual então o lugar
próprio para a Filosofia neste estado de coisas?
Acerca do problema da destituição da Filosofia, a proposta
desenvolvida por Manfredo Araújo de Oliveira é a de que esta deve
dar um “passo para trás” (1989, p. 166), o que quer dizer que ela
nada tem a contribuir na tarefa de conquistar novas regiões da
realidade e de tomá-las como objeto exclusivo de sua atividade de
investigação e da decorrente monopolização dos fatos – a Filosofia
não pode e nem deve alimentar sem ressalvas (o que quer dizer,
estabelecendo-se por uma via essencialmente reflexiva) o avanço do
domínio tecnocrático das ciências particulares sobre a facticidade
total. Esse movimento de expansão sobre o real e de abertura de
novos domínios de investigação exercido fortemente pelas ciências
contemporâneas é de outro lado sentido pela filosofia como a
experiência de perda de um objeto que lhe seja exclusivo e particular
ao seu domínio próprio de discurso, pois a cada nova investida rumo
à apropriação de um âmbito de objetos inédito ao conhecimento
objetivo (é o caso, por exemplo, da linguagem e da mente), as
ciências particulares se antecipam e como que lançam as tramas de
sua rede conceitual empirista, vencendo a disputa quanto à
autoridade epistêmica, por conta principalmente da relevância
prática e instrumental dos resultados que extraem em sua atividade
investigativa. Em outras palavras, diante do avanço estrondoso das
ciências contemporâneas, a Filosofia experimenta o que pode ser
intitulado a “síndrome da casa tomada” (LUFT, 2013b).
O antídoto para o problema acerca do lugar legítimo à
Filosofia no conjunto atual da totalidade dos saberes pode ser assim
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encontrado num movimento de recuo que é próprio à Filosofia: ela
deve buscar pela condição de possibilidade de todos os fatos com que
se depara o existir concreto do ser humano. O que quer dizer que a
Filosofia deve tomar como seu ponto de partida mais originário a
própria facticidade, a qualidade daquilo que é, do mesmo modo com
que iniciam sua atividade de pensamento a consciência comum e a
ciência particular, sem, no entanto, permanecer num registro
empírico-descritivo da realidade, mas já sempre ultrapassando-o,
dirigindo-se à orientação daquilo que sempre foi: o que dota os fatos
de sentido e verdade. Aqui residiria então a retomada da força e do
vigor filosóficos, justamente pela via da restituição da qualidade de
um empreendimento rigoroso, sistemático e de totalidade, que é a
Filosofia em sua essência. Esse empreendimento vem à frente então
como o projeto reflexivo de fazer ver a abertura primordial de
sentido na qual se dá todo o âmbito da experiência humana e onde
o homem pode finalmente reencontrar-se com o acontecer
originário da verdade que doa o mundo como um lugar de morada.
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A teoria da singularidade de Edith Stein
Susiane Kreibich1
1 Introdução
O presente artigo tem como objetivo tratar, brevemente, da
teoria da singularidade da pessoa humana na antropologia filosófica
de Edith Stein. A teoria da singularidade steiniana ou princípio de
individuação é um princípio real intrínseco ao ente como perfeição
do seu ser. Por não consistir em mero princípio de distinção entre
os indivíduos da mesma espécie, o princípio de individuação diz
aquilo que o indivíduo é.
O princípio de individuação formulado por Edith Stein
apresenta dois conceitos-chave: “forma vazia” (Leerform) e
“preenchimento qualitativo”, os quais representam os momentos
constitutivos da individuação. A forma vazia caracteriza-se por ser
uma estrutura formal-ontológica ou um substrato metafísico
determinado que é o fundamento último do ser. O preenchimento
qualitativo como plenitude do ser (Wesensfülle) se liga à forma
vazia, tornando o indivíduo único e irrepetível.

1

Mestranda em Ciências Humanas, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim,
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Isto posto, o nosso artigo apresenta, no primeiro momento,
considerações acerca do princípio de individuação formulado por
Edith Stein. No segundo momento, volta-se aos dois conceitoschave, “forma vazia” e “preenchimento qualitativo”, investigando as
suas características gerais.
2 O princípio de individuação
A antropologia filosófica de Edith Stein é marcada pela
investigação da estrutura da pessoa humana2. Investigar a estrutura
da pessoa humana não significa apenas descrevê-la, mas, também,
remete à compreensão de sua estrutura ontológica e de seu
fundamento último. Compreender o fundamento último da pessoa
humana vincula-se à compreensão de como se dá a individuação3 da
mesma.
De acordo com Edith Stein, cabe às ciências do espírito4 a
investigação acerca do fundamento último dos indivíduos
espirituais5, uma vez que estas são as únicas capazes de apreender a
essência do indivíduo espiritual. Segundo a filósofa, as ciências da
natureza, ao investigarem o indivíduo, o investigam a partir de seu
posicionamento espaço-temporal. Por possuir corpo físico, o
indivíduo ocupa lugar no espaço em determinado tempo. O
2

Cf. SAVIAN FILHO, 2014, p. XVII: “Edith Stein, na esteira de uma longa tradição que remonta aos
primeiros séculos da Era Cristã, fala de indivíduo, mas fala também de pessoa, seguindo a definição
dada por Boécio de Roma (475/525): pessoa é a substância individual de natureza racional (persona
est naturae rationalis individua substantia). Essa definição é o que leva os autores, entre eles Edith
Stein, a distinguir pessoa humana de pessoa divina. Assim, falar de pessoa humana não é um
pleonasmo, pois é possível falar de pessoa divina, uma vez que, em filosofia e teologia, é costume
referir-se ao mistério cristão da Trindade como uma realidade una por essência, realizada em três
pessoas.” Quanto a essa questão, ver SAVIAN FILHO, 2015, A antropologia filosófico-teológica de Edith
Stein
na
história
do
conceito
de
pessoa.
Disponível
em:
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/seminario-internacional-de-antropologiateologica/assets/2016/5.pdf (Acesso em 06 set. 2017).
3

Princípio que faz este indivíduo ser este e não outro.

4

Hoje denominadas ciências humanas.

5

Além de “pessoa humana”, Edith Stein também utiliza o termo “indivíduo espiritual” para referir-se
ao ser humano.
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posicionamento espaço-temporal é o que determina a algo ser
indivíduo. Desse modo, as ciências da natureza utilizam “espaço” e
“tempo” para determinar a individualidade, utilizando-se, assim,
dos acidentes do indivíduo para a determinação da individualidade.
Para Stein, o posicionamento espaço-temporal é insuficiente para
justificar a individuação6, uma vez que este pode determinar
somente aspectos do corpo físico e não esclarece qual é o elemento
intrínseco individualizante.
O indivíduo humano possui uma estrutura ontológica
complexa, a qual se apresenta a partir de uma dupla constituição7:
natureza e espírito8 (Natur und Geist). Embora o indivíduo
espiritual possua uma dupla constituição, ele apresenta uma
unidade9 irrepetível que o fundamenta, indicando o seu ser único e
6

Cf. ALFIERI, 2014, p. 34: “Essa é a posição radical assumida por Edith Stein, que sustenta que as
ciências da natureza não são capazes de explicar a individuação intrínseca do indivíduo. No seu dizer:
‘Pode-se estabelecer claramente uma personalidade como individualidade espiritual,
independentemente dos seus pontos espaciais e temporais, e, por outro lado, não é possível determinala por meio dos pontos do espaço e do tempo.’.”
7

Cf. ALFIERI, 2016, p. 120: “Dada a complexa estrutura ontológica do ser humano, em razão de sua
dupla constituição – ‘natureza’ e ‘espírito’ (Natur und Geist) -, do ponto de vista categorial, somos
levados a abstrair dois ‘níveis originários’ do ser que, mesmo interligados, são completamente
diferentes: a ‘natureza’ psíquico-originária que tem a sua fonte externa em relação ao ‘espírito’, que
reside em uma fonte espiritual-originária totalmente interior. O ser humano é fundamentalmente um
ser composto de modo singular, como nenhuma outra entidade natural.”
8

Cf. ALFIERI, 2014, p. 32: “O termo espírito (em alemão, Geist) não é empregado aqui como referência
àquela dimensão humana enfatizada pelas tradições religiosas, segundo o uso corrente que se faz hoje
do termo. Embora possa conter essa conotação, espírito não equivale a alma em sentido religioso.
Também não equivale a um componente do ser humano, ao modo do que alguns filósofos racionalistas
modernos conceberam como um dualismo substancial (o ser humano seria composto por dois
elementos, o corpo e a alma). O espírito é, antes, uma dimensão humana, a qualidade específica de ser
racional, numa dualidade com o corpo físico, mas não num dualismo que cinde a unidade do indivíduo.
A dimensão espiritual é aquela que não se explica apenas pela materialidade, ou seja, que não é
compreensível apenas por uma descrição do corpo físico, mas que aponta para vivências não redutíveis
a meras conexões causais físicas. Grosso modo, a dimensão espiritual pode ser constatada pela
capacidade humana de conhecer, mas também de autoconhecer-se, de refletir sobre si e sobre o
próprio conhecimento e de comunicar em posição de diálogo. Por ser a dimensão pela qual o ser
humano supera a trama física, o espírito é o que possibilita o exercício da liberdade. É no registro da
liberdade que o espírito pode implicar uma conotação religiosa, pois a experiência religiosa, no limite,
é uma experiência de adesão consciente e livre à realidade divina.”
9

Cf. SAVIAN FILHO, 2014, p. LI: “[...] Tudo o que é uno manifesta uma entidade, ou seja, a condição
de ser de um ente. Em outras palavras, a razão da unidade será a entidade. Ora, no caso da unidade
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indivisível. Esta unidade não corresponde à unidade numérica
(quantitativa). A unidade numérica nos permite captar o indivíduo
quando estamos diante dele, mas não é equivalente a ele10 e não
pode ser o fundamento de sua individuação, uma vez que a unidade
numérica diz respeito à quantidade, portanto, a um acidente11. A
unidade irrepetível do indivíduo espiritual corresponde a uma
unidade substancial anterior12 a todos os acidentes, e esta relacionase intrinsicamente com a individuação do mesmo. A individuação é
o fundamento último do indivíduo.
Para Edith Stein, a individuação13 é um princípio intrínseco
ao indivíduo humano e não consiste na mera distinção entre os
indivíduos da mesma espécie. O princípio de individuação é real e
diz aquilo que o indivíduo é. O indivíduo é uno em si e não em
relação aos demais de sua espécie. A unidade irrepetível do indivíduo
espiritual, como dito, corresponde a uma unidade substancial que
precede a todos os seus acidentes, o que não permite que algo
exterior ao indivíduo o determine.
Embora o ponto de partida da questão da individuação seja
a filosofia de Tomás de Aquino14, Edith Stein encontra
do indivíduo, ela há de manifestar a entidade do indivíduo, o seu fundamento ou aquilo que o distingue
como indivíduo no interior da espécie.”
10

Cf. STEIN, 1996, p. 485: “De hecho, el ser individual parece no dejarse captar más que por la unidad
numérica. Pero igualmente en esto caso, la unidad numérica y el ser individual no son simplesmente
equivalentes.”
11

Cf. ALFIERI, 2014, p. 33: “Segundo Edith Stein, a unidade numérica não pode ser o fundamento da
individuação porque as características dimensionais podem mudar, enquanto a natureza do ser
singular permanece a mesma. [...] O indivíduo tem uma unidade substancial que precede seus
acidentes; naturalmente, os acidentes são ontologicamente posteriores a tudo aquilo a que eles são
inerentes, e podem somente ser considerados sinais visíveis da individuação, não suas causas
determinantes.”
12

Aqui nos referimos à anterioridade ontológica, ou seja, estrutural, e não à anterioridade temporal.

13

Cf. ALFIERI, 2014, p. 107: Em Edith Stein “a singularidade é ligada à individuação. No nível
metafísico, quando se fala de princípio de individuação, fala-se de individuum. Quando se considera,
em vez disso, o indivíduo na sua dimensão relacional, fala-se de pessoa.”
14

Cf. STEIN, 1996, pp. 16-17: “Tal vez, frente a ciertas conclusiones de esta obra, surgirá la pregunta
de por qué la autora no se há apoyado em Platón, Augustín y Duns Scoto en lugar de Aristóteles y
santoTomás. La respuesta que conviene es una sola: la autora efectivamente toma como punto de
partida a santo Tomás y a Aristóteles, pero la investigación objetiva la condujo a ciertos resultados que
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correspondência no pensamento de Duns Scotus para a sua
formulação da questão15. No capítulo VIII da obra Ser finito y ser
eterno16, a filósofa investiga o sentido e o fundamento do ser
individual17, analisando criticamente a concepção tomista de
materia signata quantitate, refutando-a como princípio de
individuação. Para a escola tomista, o princípio de individuação está
na matéria assinalada pela quantidade. A matéria indeterminada
passa a ser matéria determinada ao receber a quantidade. Dito de
outra maneira, a matéria indeterminada ao receber as três
dimensões - altura, largura e profundidade - passa a ser sólida,
ocupando, assim, lugar no espaço. Assim, dois indivíduos são
distintos um do outro por suas porções determinadas de matéria.
Como dito, a análise de Edith Stein a leva a refutar a materia
signata quantitate como princípio de individuação18. A filósofa
percebe que aceitar o princípio de individuação tomista é reduzir a
individualidade a uma propriedade contingente (acidentes)19.

habrían sido tal vez alcanzados de una manera más rápida y más fácil partiendo de otro punto; sin
embargo, ésa no fue razón para apartarse inmediatamente del camino seguido.”
15

Seguimos a interpretação de Francesco Alfieri, nas obras Pessoa Humana e singularidade em Edith
Stein e A presença de Duns Scotus no pensamento de Edith Stein, uma vez que a filósofa, em sua obra
Ser finito y ser eterno, 1996, p. 501, ao apresentar a forma da coisa como aquilo que atribui o ser
individual, escreve a nota 40: “Si lo comprendo bien, es lo que igualmente hace Duns Scoto: considera
como principium individuationis cierta cualidad positiva del ente, que distingue la forma esencial
individual de la forma esencial general.”
16

STEIN, Edith. Ser finito y ser eterno: ensayo de uma ascensión al sentido del ser. México: Fondo de
Cultura Económica, 1996.
17

Cf. STEIN, 1996, p. 483: “Cuando tratamos del ser personal del hombre, rozamos de muchas
maneras outro problema que ya hemos encontrado en otros contextos y que debemos aclarar ahora si
queremos entender la esencia del hombre, su lugar en el orden del mundo creado y su relación com
el ser divino; se trata del problema del ser individual (de la individualidad) del hombre que exige una
explicación de conjunto del ser singular en general.”
18

Cf. ALFIERI, 2014, p. 40: Edith Stein “critica o pensamento de um dos mais lidos manuais de filosofia
neotomista da época, os Elementa philosophiae aristotélico-thomisticae, de Joseph Gredt, e não aceita
a posição do autor a partir do momento em que ele reduz a compreensão do ser individual às suas
características perceptíveis (físicas).”
19

Cf. STEIN, 1996, p. 487: “Según los tomistas, el fundamento de la individualidad (fundamento
radical: principium individuationis radicale) es la materia determinada por la extensión (materia
signata quatitate), es decir, la materia diferenciada o separada por la extensión.’ Esta denominación
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Reduzir a individualidade a uma propriedade contingente, segundo
a filósofa, é impossível, pois 1) as propriedades devem o seu ser
singular à coisa a qual elas correspondem; e 2) as propriedades de
uma coisa – sua extensão determinada, sua forma, seu tamanho –
mudam, enquanto a coisa permanece a mesma20. A materia signata
quantitate indica, portanto, distinção entre os indivíduos.
Após refutar a materia signata quantitate como fundamento
do princípio de individuação, é no princípio de individuação de Duns
Scotus21 que Edith Stein encontra correspondência teórica. Para o
Doutor Sutil, a individuação é um princípio intrínseco positivo, no
qual a diferença individual contrai a natureza específica,22 tornando
no evoca la determinación efectiva de la materia perfeccionada: si fuera así, se reduciría la
individualidade a uma propriedade contingente (accidens).”
20

Cf. STEIN, 1996, p. 487.

21

Não nos aprofundaremos na formulação do princípio de individuação de Duns Scotus. Por ora, cabe
dizer que a formulação do princípio de individuação scotista é apresentada em cinco obras
fundamentais, quais sejam: Lectura II, d. 3, q. 1-6; Reportatio II, d. 12, q. 3-8; Ordinatio II, d. 3, p. 1, q.
1-6; Quodlibet, q. 2, art. 1; e Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, VII, q. 13. Contudo,
é na Lectura, II, d. 3, q. 1-6, que Duns Scotus elabora, primeiramente, uma teoria da individuação, de
maneira mais reflexiva, a partir das críticas às teorias da individuação dos demais mestres contidas
nos comentários das Sentenças de Pedro Lombardo. Na Questão 1, ao discutir se a natureza é aquilo
que torna algo indivíduo, Duns Scotus apresenta a sua primeira formulação do conceito de natureza
(natura), eliminando-a como o elemento individuante. Duns Scotus mostra que a natureza é a
estrutura que mantém a unidade da espécie e, portanto, é compartilhada entre os singulares de uma
mesma espécie sem uma divisão em partes integrais. A unidade que permite à natureza estar em
muitos é uma unidade real menor do que a numérica, a saber, a comunidade. Após, nas Questões 2,
3, 4 e 5, Duns Scotus discute, respectivamente, os possíveis candidatos ao princípio de individuação,
quais sejam: a dupla negação, a existência, a quantidade e a matéria. Ao passo que a negação é refutada,
Duns Scotus demonstra que o elemento individuante é algo real. Ao seguir com a discussão, Duns
Scotus elimina a existência, os acidentes e a matéria da substância como princípio de individuação,
mostrando que o princípio de individuação só pode estar vinculado à forma. Com isso, a Questão 6
apresenta a resposta scotista acerca da teoria da individuação, a saber: a diferença individual. A
diferença individual é uma entidade positiva inerente à substância material, sendo assim um elemento
constitutivo da substância concreta e indissociável dela. Ao contrair a natureza, a diferença individual
torna algo este indivíduo. De acordo com Duns Scotus, o indivíduo é composto por duas formalidades
formalmente distintas, natureza e diferença individual, que são indissociáveis na realidade. A
contração da natureza específica por meio da diferença individual é o que faz com que a substância
material seja individuada.
22

Diferença individual é o conceito utilizado por Duns Scotus na obra Lectura para o princípio de
individuação. A tradição scotista costuma utilizar o termo haecceitas. Há textos nos quais encontramse os termos “ecceidade”, “estidade” ou “heceidade”. A natureza específica é aquilo que mantém a
unidade da espécie. De acordo com Duns Scotus, a natureza é o ser quiditativo compartilhado entre os
indivíduos da mesma espécie. A natureza serve de estrutura tanto para o singular, contraída por aquilo
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o indivíduo único e irrepetível. A diferença individual é uma
entidade positiva (entitas positiva) ou uma realidade positiva
(realitas positiva) inerente à substância material, sendo assim um
elemento constitutivo da substância concreta e indissociável dela, e,
ao contrair a diferença específica, torna algo “este” indivíduo.
3 Forma vazia e preenchimento qualitativo
Assim como Duns Scotus, Edith Stein concebe a
individuação do indivíduo espiritual como um princípio intrínseco
ao ente como perfeição do seu ser23. O princípio de individuação
steiniano apresenta dois conceitos-chave, os quais representam os
momentos constitutivos da individuação, a saber: “forma vazia”
(Leerform) e “preenchimento qualitativo”. A forma vazia (Leerform)
caracteriza-se por ser uma estrutura formal-ontológica ou um
substrato metafísico determinado que é o fundamento último do ser.
À forma vazia se liga o preenchimento qualitativo24 como plenitude
do ser (Wesensfülle), tornando o indivíduo único.

que torna algo este singular, quanto para o ato do intelecto que se constitui universal. Assim, a
natureza fundamenta tanto a realidade do indivíduo quanto a universalidade do conceito.
23

Cf. ALFIERI, 2016, p. 147: “O princípio de individuação não é para ser considerado como algo que se
acrescenta ao indivíduo do exterior, mas uma ‘qualidade positiva’ do ente (etwas positiv Seiendes) que
já está contida no seu interior como perfeição do seu ser. A ‘qualidade positiva’ consiste na natureza
individual (o ser ‘isto’), que não é considerada uma segunda natureza ao lado da natureza comum
(espécie), mas a natureza comum na natureza individual: não é acrescido nada ao homem por meio
do ser Sócrates, mas é no ser Sócrates que está contido o ser homem.”
24

Edith Stein apresenta dois tipos de preenchimento: o preenchimento qualitativo e o preenchimento
quantitativo. O preenchimento qualitativo se refere exclusivamente à individuação dos seres humanos.
O preenchimento quantitativo se refere às coisas físicas-materiais. Cf. ALFIERI, 2014, p. 52: “Com base
na análise de duas versões disponíveis da obra Potência e Ato de Edith Stein, podemos observar que
Edith Stein diferencia a singularidade de uma coisa física e a singularidade de um indivíduo humano.
[...] Para Stein era óbvio que, ao pensarmos a individuação humana, o preenchimento com que se
opera é qualitativo, não quantitativo, a ponto de sequer ser necessário acrescentar o preenchimento
quantitativo ao abordar a especificidade da individuação humana. [...] O preenchimento qualitativo
indica o elemento essencial que se liga à forma vazia e que nos dá o indivíduo; mas, para coisas físicasmateriais, esse preenchimento seria quantitativo, porque sua determinação está ligada à divisibilidade
da matéria, ao espaço e ao tempo.”
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A forma vazia é como Edith Stein concebe a forma
individual25, e esta deve ser compreendida como o modo de cada
indivíduo espiritual realizar individualmente a forma da espécie. Ou
seja, as essências comuns da espécie são realizadas por cada
indivíduo humano de modo próprio, uma vez que a forma vazia é a
maneira individual de realização da forma essencial26. Dito de outra
maneira, a forma vazia designa o modo de ser individual,
possibilitando ao indivíduo a sua singularidade. A individuação do
ser espiritual se dá, portanto, pela última realidade da forma, e não
pela matéria27.
Como dito, o indivíduo humano possui características
compartilhadas com os demais da sua espécie, e é o preenchimento
qualitativo como plenitude do ser28 que permite ao indivíduo
humano ser único em relação aos demais. O preenchimento
qualitativo como plenitude do ser confere a singularidade própria ao
indivíduo diante das essências compartilhadas29.
Embora os indivíduos espirituais compartilhem
características (tipos de conteúdo) com os demais da mesma
25

Cf. ALFIERI, 2014, p. 52: “A forma individual corresponde à entitas positiva de Duns Scotus, por
cujo emprego o franciscano visa mostrar que a singularidade não é produto nem da matéria, nem da
forma, nem do sínolon de matéria e forma, mas de algo que, como realidade, se distingue formalmente
da natureza comum e tem a função de contraí-la, tornando-a assim individualmente existente.”
26

Por abstração conseguimos conceber a forma vazia, mas, na realidade não encontramos indivíduos
sem as características compartilhadas com os demais da espécie.
27

Cf. ALFIERI, 2016, p. 131: Há dois âmbitos categoriais diferentes no ser: “forma vazia” e sínolon
“matéria-forma”. Por conseguinte, “[...] a individualidade, para fundar-se em si, deve pertencer
intrinsecamente à última realidade da forma, enquanto o sínolon ‘matéria-forma’ é o âmbito no qual
se manifesta ou se torna visível a individualidade.”
28

Cf. ALFIERI, 2016, p. 130: [...] A ‘plenitude quantitativa’ não pode ser admitida como prioridade
ontológica no preenchimento da forma vazia para a determinação da singularidade; não é por acaso
que Edith Stein não a considera no processo de concreção junto à plenitude qualitativa.
Primeiramente, é preciso observar que não nos ‘deparamos’ com a forma vazia empiricamente, mas
com formas sempre preenchidas por um conteúdo. Se fosse incluída a ‘plenitude quantitativa’ no
processo de concreção, a singularidade seria determinada, necessariamente, por fatores externos ao
indivíduo, como a determinação espacotemporal, perdendo, assim, seu caráter intrínseco e fundador
que é tal exclusivamente na medida em que tem em si tudo o que o determina. Somente o ‘que-coisa’
como ‘plenitude qualitativa’ representa, portanto, a tonalidade individual do Eizensein que subsiste
em si não obstante todas as mudanças derivadas da ‘dimensão quantitativa’.”
29

Cf. ALFIERI, 2014, p. 54.
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espécie, cada indivíduo reúne os conteúdos de modo exclusivo. Isto
quer dizer que os conteúdos são os mesmos entre os indivíduos da
mesma espécie, não sendo o elemento de distinção entre eles. O que
difere indivíduos espirituais uns dos outros é o preenchimento
qualitativo em relação à forma vazia. Não o preenchimento
qualitativo como conteúdo, mas sim, como tonalidade30 qualitativa.
O preenchimento qualitativo como plenitude do ser (Wesenfülle)
confere a tonalidade qualitativa com que cada indivíduo preenche
exclusivamente os conteúdos, o que torna cada um único e
irrepetível.
Como dito, a estrutura que subjaz o ser individual é a forma
vazia, e esta, junto com o preenchimento qualitativo, estrutura
ontologicamente o indivíduo. O princípio de individuação formulado
por Edith Stein consiste no modo com que cada indivíduo realiza
aquilo que comunga com os demais da mesma espécie, através da
forma vazia preenchida qualitativamente. O preenchimento
qualitativo da forma vazia, portanto, confere ao indivíduo o que o
torna único em relação aos demais de sua espécie. A forma vazia
pode ser compreendia como a “raiz” da singularidade, fundando-se
no indivíduo e, portanto, não advindo da espécie. Destarte, a
individuação está marcada no interior do ser, e não se dá a partir de
fatores externos a ele31. Exteriormente, o indivíduo é percebido
como uma realidade una, e esta se dá a partir do seu interior.
30

Cf. ALFIERI, 2014, p. 59: “A tonalidade pode ser evidenciada nas pessoas humanas do seguinte
modo: todos compartilhamos os mesmos gêneros e espécies (de conteúdo); porém, esses conteúdos,
em cada um de nós, adquirem um modo individual de ser. Todos sentimos dor, alegria ou temos o
dom da escrita ou da matemática; mas ainda que se trate do mesmo conteúdo (a vocação para a
música, por exemplo), cada pessoa o vivenciará ao seu modo e esse modo é único. A tonalidade, aqui,
corresponde ao modo singular de cada ser operar ou possuir as mesmas capacidades compartilhadas
com outros seres.”
31

Cf. ALFIERI, 2014, p. 60-61: “O indivíduo, com sua forma exterior, é percebido como uma realidade
complexa cuja unidade vem de seu interior; sua peculiaridade é exatamente o seu formar-se a partir
de dentro. A uma forma exterior corresponde uma forma vazia como substrato qualitativamente
determinado, de onde o indivíduo adquire uma unidade de sentido na sua plena totalidade. No nosso
caso, enquanto a forma vazia representa a estrutura interior capaz de ser preenchida por uma série
de determinações qualitativas, estas últimas não representam a completude da individuação, mas
somente uma parte dela.”
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Concepções narrativas do self:
propostas e desafios
Susie Kovalczyk dos Santos1
A investigação filosófica do problema metafísico da
identidade pessoal que concerne à permanência dos sujeitos
humanos ao longo do tempo busca critérios para sua identidade
diacrônica, ao passo que a busca pelo que pode conferir alguma
união às experiências em um sujeito, considerado em um momento,
visa critérios para sua simplicidade sincrônica. O tratamento
contemporâneo do problema da identidade pessoal adquiriu seus
contornos iniciais na teoria de John Locke (1632-1704), que, em
capítulo adicionado por ocasião da segunda edição de seu Ensaio
sobre o entendimento humano, desvinculou a identidade pessoal da
permanência de uma substância, privilegiando um critério
psicológico e suas implicações morais.
Tomemos como ponto de partida o contraste enfatizado por
Locke entre as noções de ser humano e de pessoa, para então se
investigar o que é requerido para se falar em um mesmo ser humano
e em uma mesma pessoa. Quando se fala em “ser humano”, segundo
o autor, o que se tem em mente é um ser dotado de certas
1
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capacidades e de um corpo, com uma aparência, de modo geral,
compartilhada com os demais componentes de sua espécie. A
preservação desse organismo, não obstante a mudança gradual de
suas partes, é o que se requer para a identidade do ser humano,
assim como ocorre com os animais em geral. Por outro lado, o termo
“pessoa” designa, segundo Locke, “um ser pensante inteligente, de
razão e reflexão, que pode se considerar, em diferentes tempos e
lugares, igual a si mesmo, uma mesma coisa pensante” (LOCKE,
2012, p. 352, adaptado). Nesse sentido, a identidade pessoal requer,
para Locke, um critério psicológico: a continuidade da consciência.
O que caracteriza uma pessoa, bem como o que faz com que ela seja
a mesma ao longo do tempo, relaciona-se ao que a constitui como
um indivíduo ao qual possa ser atribuída responsabilidade pelos
próprios atos e juízos. Assim, a questão metafísica acerca da
identidade pessoal e a questão moral são indissociáveis.
Este trabalho é parte de uma investigação em andamento
que busca compreender a perspectiva a partir da qual seres
humanos vivenciam as próprias experiências, resgatam suas
memórias, planejam, decidem, aprendem, relacionam-se com
outros e agem no mundo – o si mesmo ou self. Por self2 entendo
aquilo a que me refiro quando emprego o pronome de primeira
pessoa em sentenças que dizem respeito a meus próprios estados
mentais, corporais, minhas decisões, atitudes etc. Várias são as
perguntas que podem ser feitas acerca do self, a saber, se é real ou
não, se é ilusório, se é redutível a algum tipo de entidade ou se é
irredutível, se é incorporado, se pode ser patológico, se é
psicologicamente constituído, se é moral ou socialmente constituído,
2

Optei pelo emprego do termo em inglês “self”, substantivo singular, e do respectivo plural “selves”,
consagrados na literatura filosófica acerca das teorias que tratam do problema da subjetividade, para
indicar o fenômeno mental atual da perspectiva de primeira pessoa mediante a qual um sujeito
vivencia suas experiências. A tradução do termo “self” para o pronome de primeira pessoa “eu”, em
português, poderia gerar problemas adicionais, pois o self é uma entre outras possíveis referências
reflexivas desse pronome – outras possibilidades seriam um corpo, uma mente, uma alma,
dependendo de cada ocorrência do pronome e da assunção de um ou outro compromisso filosófico ou
religioso.
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se é narrativo, se é produto de processos cerebrais, se sua origem
coincide com a do organismo ao qual está atrelado ou se surge em
algum momento da vida do indivíduo e se desenvolve ao longo dela,
para citar algumas.
Pretendo apresentar um panorama inicial do tratamento
filosófico contemporâneo da relação entre self e narrativa.
Especificamente, em que medida narrativas podem constituir, em
sentido forte, selves enquanto tais. Não há dúvida de que selves em
geral possuam capacidade narrativa, empregada com a finalidade de
descrever, explicar e atribuir sentido às suas ações e planos e que
narrativas ocupem papel central para a compreensão que cada um
tem de si mesmo e de suas relações com o mundo. Segundo
Velleman (2006), por exemplo, contamos inúmeras histórias ou
episódios interligados, mediante uma lógica narrativa, e o modo
como esses episódios são narrados influencia nossas tomadas de
decisão. Não há consenso, porém, se selves são constituídos
narrativamente. As posições favoráveis e contrárias que as teorias
do self assumem a esse respeito permitem agrupá-las,
respectivamente, como teorias narrativas do self e como teorias do
self mínimo, entre as quais são incluídas, de um lado, a proposta de
Schechtman (2014) e, de outro, a de Strawson (2017).
Primeiramente, delinearei as propostas de self narrativo de
MacIntyre, Taylor, Ricoeur, Dennett e Schechtman, passando ao
desafio a elas apresentado por Strawson e a possíveis respostas,
avaliando em que medida a subjetividade depende de narrativas.
As teorias narrativas dos filósofos MacIntyre (2007), Taylor
(2005) e Ricoeur (1988; 1996) relacionam a auto constituição
narrativa à moralidade. Segundo esses autores, ação e vida são
estruturadas narrativamente: elas têm uma temática, uma
finalidade e um caráter normativo.
Em seu After Virtue, publicado originalmente em 1981,
Alasdair MacIntyre (2007) defende que comportamentos, relações e
anseios humanos em geral são concebidos em termos de narrativas,
encenadas à medida que são vividos. A compreensão de um
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comportamento específico, observável em si mesmo ou em outrem,
envolve contextualizá-lo em relação a um conjunto de narrativas
“porque nós todos vivemos narrativas em nossas vidas e porque nós
entendemos nossas próprias vidas em termos das narrativas que
nós vivemos” (MACINTYRE, 2007, p. 212, tradução nossa).
Estendemos, portanto, nosso padrão narrativo de auto constituição
aos demais seres humanos, a fim de tornar seus comportamentos
inteligíveis. Ao observar, por exemplo, um homem que age de
determinada maneira, explica o autor, múltiplas descrições
diferentes, igualmente válidas, podem responder adequadamente à
pergunta sobre o que ele está fazendo:
Algumas dessas questões caracterizarão as intenções do agente;
outras, as consequências não pretendidas de suas ações e, entre
essas consequências não pretendidas, o agente pode estar
consciente de algumas e de outras, não. O que é importante
perceber é que qualquer resposta para perguntas sobre como
devemos entender ou explicar dado segmento de comportamento
pressuporá alguma resposta anterior para a questão de como essas
diferentes respostas corretas para a pergunta ‘o que ele está
fazendo?’ estão relacionadas umas com as outras. […] Não
podemos, por assim dizer, caracterizar o comportamento
independentemente de intenções, e não podemos caracterizar
intenções independentemente de cenários que tornem essas
intenções inteligíveis para os próprios agentes e para os outros.
(MACINTYRE, 2007, p. 206, tradução nossa).

Os cenários a que MacIntyre atribui a propriedade de
conferir inteligibilidade aos comportamentos humanos podem ser
compreendidos amplamente como contextos sociais, comunitários,
contanto que se atente que um cenário “tem uma história dentro da
qual as histórias dos agentes individuais não apenas são, mas devem
ser, situadas” (MACINTYRE, 2007, p. 206, tradução nossa). Outra
concepção de self dotado de estrutura narrativa aparece em Sources
of the Self, publicado por Charles Taylor em 1989: “só posso
conhecer a mim mesmo por meio da história de minhas maturações
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e regressões, triunfos e fracassos. Minha auto compreensão tem
necessariamente profundidade temporal e incorpora a narrativa”
(TAYLOR, 2005, p. 74). O self, de acordo com a proposta de Taylor
(2005), não pode ser adequadamente compreendido perdendo de
vista questões morais acerca da dignidade e do significado da vida
humana. Os elementos eleitos para integrar o conjunto de valores a
partir dos quais se busca uma vida plena contribuem para a
constituição do self. Segundo Taylor, “[m]inha identidade é definida
pelos compromissos e identificações que proporcionam a estrutura
ou o horizonte em cujo âmbito posso tentar determinar caso a caso
o que é bom, ou valioso, ou o que se deveria fazer ou aquilo que
endosso ou a que me oponho” (TAYLOR, 2005, p. 44). Nesse sentido,
a identidade será determinada a partir de certas concepções de bem,
que emergem do pertencimento a uma comunidade, a uma situação
social, econômica, histórica, política, geográfica, religiosa e assim
por diante, a partir das quais é possível a orientação no espaço
moral: “só somos um self na medida em que nos movemos num
certo espaço de indagações, em que buscamos e encontramos uma
orientação para o bem” (TAYLOR, 2005, p. 52). Posto que é
constituído por meio de suas auto interpretações, ainda que não se
requeira delas que sejam explícitas, para o self, segundo Taylor, é de
central importância a linguagem e, consequentemente, a
intersubjetividade:
Estudar pessoas é estudar seres que só existem em certa
linguagem, ou que são por ela parcialmente constituídos. […] Uma
linguagem só existe e é mantida no âmbito de uma comunidade
linguística. […] Só se é um self no meio de outros. Um self nunca
pode ser descrito sem referência aos que o cercam. (TAYLOR, 2005,
p. 53).

As relações em uma comunidade linguística permitem a
elaboração de narrativas dentro das quais se confere sentido à vida.
Mais que conferir uma estrutura à sequência de comportamentos de
uma vida e, assim, inteligibilidade aos planos e intenções de uma
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pessoa, a narrativa é, segundo Taylor, estrutura fundamental da
própria vida, de modo que a dificuldade em a articular é identificada
a crises existenciais, a crises de identidade:
[O]utra condição básica do processo de encontrar sentido em nós
mesmos, a de que compreendamos nossa vida numa narrativa.
[…] encontrar o sentido da própria vida como uma história não é,
como no caso da orientação para o bem, um elemento extraopcional, que nossa vida também existe nesse espaço de
indagações que só uma narrativa coerente pode responder. Para ter
um sentido de quem somos, temos de dispor de uma noção de
como viemos a ser e de para onde estamos indo. (TAYLOR, 2005,
p. 70)

Taylor dirige uma crítica às concepções modernas de self
inauguradas por Locke, acusando-as de trazerem uma concepção de
self neutro, em que a preocupação consigo não tem papel essencial.
Ainda que a identidade de pessoas, no âmbito da teoria lockeana,
dependa da autoconsciência e que, portanto, o self esteja sempre
presente para si mesmo, o critério da continuidade psicológica é
insuficiente para a configuração de self que, segundo Taylor, é
algo que só pode existir num espaço de indagações morais. […]
Locke de fato reconhece, claro, que não somos indiferentes a nós
mesmos, mas não percebe o self como um ser constituído
essencialmente por certa modalidade de preocupação consigo
mesmo […]. Isso é o que desejo chamar de self ‘pontual’ ou ‘neutro’
- ‘pontual’ porque o self é definido abstraindo-se toda as
preocupações constitutivas e, portanto, qualquer identidade no
sentido em que estive empregando o termo […]. (TAYLOR, 2005,
p. 73).

Cabe salientar, porém, que a crítica de Taylor parece
desconsiderar um aspecto central da teoria da identidade pessoal de
Locke, a saber, que este compreende “pessoa” como um “termo
forense que abrange ações e o mérito destas que cabe apenas a
agentes inteligentes, capazes de lei e de felicidade e aflição” (LOCKE,
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2012, p. 367). Identidade e imputabilidade estão entrelaçadas,
portanto, também na concepção lockeana. Ao condicionar a
identidade pessoal ao critério psicológico de continuidade da
consciência, Locke se preocupa em oferecer um critério segundo o
qual alguém possa ser responsabilizado pelas próprias ações.
Entretanto, o sentido com que Locke emprega o termo
“identidade” no discurso sobre a permanência e a responsabilização
de pessoas, qual seja, o de mesmidade de um ser consciente, racional
e dotado de capacidade reflexiva, talvez não seja suficiente para dar
conta da mutabilidade própria dos seres humanos, tanto com
respeito à sua dimensão biológica, dada a constante renovação
celular, crescimento e perecimento corporais, quanto com relação à
sua psique, povoada por uma incessante torrente de eventos e
estados mentais em sucessão. Essa constatação ficou célebre nas
palavras de David Hume (1711-1776), ao estabelecer uma analogia
entre a mente humana e um teatro, enfatizando o dinamismo com
que os constituintes do mental – em suas palavras, as percepções –
seguem-se uns aos outros, a exemplo de personagens cuja interação
produz as cenas em uma peça teatral:
[a] mente é uma espécie de teatro, onde diversas percepções fazem
sucessivamente sua aparição; passam, repassam, esvaem-se, e se
misturam em uma infinita variedade de posições e situações. Nela
não existe, propriamente falando, nem simplicidade em um
momento, nem identidade ao longo de momentos diferentes,
embora possamos ter uma propensão natural a imaginar essa
simplicidade e identidade. (HUME, 2009, p. 285, grifos do autor)

O que inicialmente pode ser considerado um paradoxo – o
self ser marcado, de um lado, pela mudança e, de outro, pela
permanência – é explicado por Ricoeur através do contraste entre
dois sentidos em que se pode dizer “idêntico”. A ambiguidade desse
termo se desdobra em dois tipos de identidade, correspondentes
ao latim idem e ipse. Segundo o primeiro sentido (idem), idêntico
quer dizer extremamente semelhante (alemão Gleich, Gleichheit;
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inglês same, sameness) e, por conseguinte, imutável, não
cambiante ao longo do tempo. De acordo com o segundo sentido
(ipse), idêntico quer dizer próprio (alemão eigen, inglês proper) e
tem por antônimo não diferente, mas outro, estrangeiro.
(RICOEUR, 2016, p. 266, grifos do autor).

A concepção de self narrativo proposta por Ricoeur se
inscreve no âmbito da identidade ipse ou ipseidade. Assim como
Hume, Ricoeur considera que “tudo na experiência humana
contradiz essa imutabilidade de um núcleo pessoal. Não existe nada
na experiência interior que se subtraia à mudança” (RICOEUR,
2016, p. 267). Escreve ainda que “se buscamos um eu imutável, não
afetado pelo tempo, não o encontramos” (RICOEUR, 2016, p. 282).
O self está inescapavelmente inserido em uma temporalidade e,
portanto, não pode ser imutável no sentido requerido pela
identidade-idem.
Dizer de um self que é o mesmo, segundo Ricoeur, no sentido
da identidade-ipse, depende, analogamente ao proposto por aqueles
autores anteriores, da dimensão moral: “[u]m sujeito responsável
instaurar-se-á, então, com o sentido de sujeito de imputação. Nesse
estágio lidaremos verdadeiramente com um ipse, um si-mesmo”
(RICOEUR, 2016, p. 246-7, grifos do autor). Neste caso, o
compromisso é assumido através do ato ilocucionário da promessa:
“[n]ão obstante a mudança, esperamos de outrem que ele responda
por seus atos passados como seu devido autor […], contamos com
que, no futuro, ele cumpra sua palavra, isto é, que assuma o ser de
hoje no ser de amanhã” (RICOEUR, 2016, p. 282). Através da
promessa, comprometo a mim mesma. A narrativa, por sua vez, é a
“maneira que a vida possui de dar sequência a si mesma e que
possibilita tanto a memória quanto o projeto” (RICOEUR, 2016, p.
282). É ela que responde a pergunta sobre quem é o eu de que se
fala em enunciações autor referenciais, em primeira pessoa:
a partir do momento em que passamos do eu digo que ao eu, esse
eu é inserido em uma história. E cada um tem, distributivamente,
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a cada vez, sua história. Ora, o que é ter uma história? No
vocabulário de semiologia de Greimas, é poder passar por uma
série de mudanças actanciais. Nesse papel, o eu é tratado como um
agente, ou melhor, como um actante; ele é quem faz. […] Se, de
fato, dizer é fazer, quem fala é um fazedor de discurso; como
fazedor de discurso, ele é um actante. É nesse nível que, em termos
fortes, o problema da identificação é suscitado. […] Cada um tem
uma história diferente, decerto, e essa história pode articular-se
segundo incontáveis enredos diferentes. (RICOEUR, 2016, p. 259).

Daniel Dennett (1992), por sua vez, recorre a experimentos
de pensamento, a relatos de experimentos com pessoas que tiveram
os hemisférios cerebrais separados cirurgicamente, a exemplos da
literatura e a relatos da literatura científica com considerações sobre
pacientes com transtorno de personalidade dissociativa para
sustentar sua proposta de que selves são objetos abstratos, ficções
produzidas narrativamente e que, assim como os centros e
gravidade em física, não possuem realidade além do papel que
desempenham. O self, segundo Dennett, é uma ficção útil,
funcionando como um centro de gravidade das várias narrativas que
conta sobre si mesmo. Essas narrativas que produzem os selves
podem se expressar por meio de palavras e ações, e não é necessário
que sejam contadas explicitamente. Cérebros e organismos
humanos são, para ele, existentes para além da ficção e distintos do
self. Aquilo que produz as narrativas não é idêntico ao que a
protagoniza. O primeiro papel é desempenhado pelo cérebro e o
segundo, pelo self enquanto produto de uma narrativa. Embora
Dennett também conceba o self como inerentemente narrativo em
sua estrutura, assim como os proponentes das concepções
narrativas anteriores, há ao menos dois pontos de contraste entre
sua concepção e as delas, a saber: que o self é, segundo Dennett, uma
ficção e não algo real e que a dimensão avaliativa ou normativa,
enfatizada por aqueles, não é central para a proposta de Dennett.
Por fim, o self narrativo apresentado nos escritos de Marya
Schechtman (2014) se afasta das concepções anteriores por ser mais
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que uma abstração ficcional e por não exigir que a narrativa tenha
uma unidade temática, tal como a busca pelo bem que aparece na
teoria de MacIntyre. Schechtman (2011) defende que somos
parcialmente autores de nossas vidas enquanto agentes e que somos
críticos ao refletir sobre elas. Ter uma narrativa de vida, nessa
concepção, inclui interpretar as próprias experiências como partes
de uma história de vida, face aos diferentes panos de fundo a partir
dos quais essas experiências podem se desenrolar. É o caso, por
exemplo, de uma mulher que teve um filho, ao considerar-se
enquanto mãe, refletir sobre em que medida pode ser considerada
autora desse conjunto de acontecimentos em sua vida e buscar
significado na maternidade que desempenha. Essa busca é
empreendida pela consideração das escolhas que ela fez e que
conduziram a essas mudanças, e não simplesmente dos fatos
ocorridos. A separação entre os papéis de crítico e de personagem
em uma vida narrativamente constituída é, segundo a autora,
apenas artificial. Enquanto críticos, interpretamos os
acontecimentos e nossas escolhas e como impactam na autoria de
nosso futuro, ao passo que, enquanto personagens, encenamos essas
escolhas e vivenciamos as experiências que valoramos, enquanto
críticos, como mais positivas e, assim, atribuímos significado a
nossas vidas.
Se os teóricos da narrativa estiverem certos e o self for
estruturado narrativamente, tais narrativas são contadas? De que
forma? Para quem? As diferentes teorias oferecem diferentes
respostas a esses questionamentos. Recordemo-nos de que os
proponentes de teorias narrativas do primeiro grupo descrito, ao
menos MacIntyre e Taylor, afirmam que a narrativa que constitui o
self envolve uma busca pelo bem. Assim, é plausível que a narrativa
através da qual alguém constitui a si mesmo seja narrada para si.
Sermos selves, nessa perspectiva, parece exigir, segundo
Schechtman, “que estejamos cientes de nossa tentativa ativa de
conduzirmos nossas vidas em direção ao bem” (SCHECHTMAN,
2011, p. 406, tradução nossa). Por outro lado, a teoria de
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Schechtman concede que o processo narrativo através do qual o self
é constituído é majoritariamente implícito, revelando-se em nossas
escolhas, por exemplo. A autora esclarece que “nenhuma perspectiva
narrativa exige que elaboremos autobiografias explícitas e
completas no discurso, escrita ou pensamento, mas todas exigem
que sejamos capazes de, ao menos eventualmente, narrar
explicitamente algumas porções de nossas vidas” (SCHECHTMAN,
2011, p. 407, tradução nossa).
Galen Strawson (2017) contesta as teorias narrativas do self
como um todo, sugerindo que seus defensores concebem a si
mesmos fortemente segundo tendências diacrônicas e estendemnas para o restante da humanidade. Há um sentido, segundo
Strawson (2008), em que todo ser humano tem uma vida com
unidade de desenvolvimento. Mas essa unidade narrativa biográfica
poderia, segundo ele, ser atribuída também a animais. Ele rejeita
que o self necessariamente precise se engajar na construção da
própria vida, procurando coerência, unidade, padrão e forma. Se o
self persiste no tempo não é algo que considere de grande
importância para a percepção que tem de si mesmo.
Em contrapartida, Strawson (2017) oferece uma teoria do
self mínimo. Essa proposta entende o self como uma consciência de
si (self-awareness) pré-reflexiva, uma perspectiva de primeira
pessoa, a partir da qual se tem experiência do mundo. Strawson
diferencia a experiência que alguém tem de si mesmo em dois tipos,
a saber, como ser humano como um todo e como entidade mental
interna. O self diz respeito a este segundo tipo, e pode experienciar
a si mesmo, escreve, conforme uma tendência mais episódica ou
diacrônica. O self episódico é sempre atual, não considerando a si
mesmo como um self que existia no passado, ou que existirá no
futuro. Apesar disso, o self episódico é consciente de sua
continuidade como ser humano, ao qual poderia ser atribuída a
realização de certas ações das quais se recorda. Entretanto, Strawson
(2008) relata que não sente que o seu eu mesmo presente tenha sido
quem as realizou, o que não atribui a problemas de memória, por
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exemplo. O self episódico que Strawson defende é ciente de sua
continuidade ao longo do tempo apenas enquanto ser humano,
enquanto organismo biológico. Em contraste com a perspectiva que
defende, Strawson afirma que há quem tenda a compreender a si
mesmo como diacrônico, ou seja, como um self que existia no
passado e que existirá no futuro. Conceber-se como episódico ou
diacrônico envolve adotar uma de duas perspectivas opostas, porém,
não excludentes – uma pode predominar com relação à outra, e
mesmo momentos marcantes da vida de uma pessoa que costuma
perceber-se de uma maneira ou outra podem influenciar para que
passem a se perceber da outra maneira.
A proposta de Strawson não consiste, segundo Schechtman,
em objeção forte às concepções narrativas. Antes, sugere a autora,
essa crítica representa um desafio para essas teorias: ou “as visões
narrativas são muito exigentes [e exigem que nossas vidas sejam
como histórias] para serem plausíveis, ou não são ‘narrativas’ em
sentido relevante” (SCHECHTMAN, 2011, p. 408, tradução nossa).
Schechtman aponta que os teóricos do narrativismo poderiam
objetar que Strawson oferece um quadro narrativo de si mesmo,
uma vez que “nos conta algo sobre sua natureza profunda e sobre
os valores que moldam sua vida como um todo” ao descrever-se
como episódico. Strawson, escreve Schechtman, “teria
compreendido equivocadamente a natureza da narrativa ao alegar
que sua vida não é narrativa”, e mesmo que “tentar se libertar de
uma unidade temática sufocante é algo que a concepção
hermenêutica pode reconhecer como uma busca”. Schechtman
acrescenta que Strawson “reconhece que todas as ações e
experiências de GS [ser humano Galen Strawson] têm implicações
em como as coisas são para ele mesmo e para o que deve fazer, e isso
é tudo o que é exigido para uma narrativa do self”. (SCHECHTMAN,
2011, p. 409, tradução nossa).
Entretanto, elaborar narrativas deve ser visto, antes, como
uma capacidade do self. Diferentemente do proposto por teorias
narrativas, o self não possui estrutura narrativa,
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independentemente de essa narrativa ser compreendida como uma
elaboração consciente ou não, dotada de propósito ou não. O self, o
que quer que seja, possui a capacidade de formular narrativas e, por
meio delas, atribuir sentido a suas ações, escolhas e relações. É por
meio do esforço narrativo também que o self é capaz de reter
acontecimentos vivenciados pelo organismo biológico ao qual está
atrelado, bem como retomar esses acontecimentos na forma de
recordações. É desse modo que o self pode elaborar uma história de
vida, atribuir significado ao mundo e a seus estados mentais. O self
não pode ser reduzido a nenhum dos elementos desse inventário de
possibilidades. É possível narrar a história de vida do self, ou de
momentos dessa vida. Entretanto, o self enquanto coisa narrada não
é redutível a, nem é constituído por, narrativa(s).
Por outro lado, o self episódico, tal como proposto por
Strawson, é insuficiente para dar conta desses aspectos da vida
humana. O self como fenômeno mental caracterizado pela
perspectiva de primeira pessoa, que acompanha as experiências
presentes do sujeito de experiências prescinde da auto constituição
narrativa, ainda que a dimensão narrativa seja largamente
responsável para a possibilidade de atribuição de significado para
essas experiências, bem como para a compreensão, por parte do self,
de suas experiências passadas como efetivamente suas. Supondo
que a capacidade narrativa do self desaparecesse, ainda restaria a
perspectiva de primeira pessoa por meio da qual se vivenciam as
experiências. Se eu perdesse a capacidade de constituir narrativas,
mesmo que implícitas, de mim mesma, enquanto self ainda seria
capaz de sentir e desejar, por exemplo. Embora um self mínimo
sobreviva à ausência de narratividade, a narrativa autobiográfica é
impossível se o senso de self é aniquilado. Não é possível uma
narrativa em primeira pessoa se não é possível a autoria dessa
narrativa em primeira pessoa.
Se a narrativa do self for considerada como uma capacidade,
em sentido análogo ao empregado quando dizemos que temos
capacidade de raciocinar, desejar e intencionar, por exemplo, ela
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pode ser sustentada como uma alternativa interessante a ser
explorada para explicar a apropriação, por parte do self enquanto
perspectiva em primeira pessoa, no momento presente, de
experiências vividas outrora pelo mesmo ser humano em que esse
self é produzido, bem como a atribuição de sentido à sua vida ou a
episódios dela. Essa possibilidade apresenta uma importante
contribuição para a compreensão do sentido que temos de nossa
própria permanência no tempo, e de que os eventos passados que
figuram em nossas narrativas autobiográficas foram vividos por
nós, aspectos que a tendência episódica de que Strawson nos fala
não é capaz de articular: de acordo com a proposta dele, ainda que
eu saiba que certas recordações que tenho acerca do que foi realizado
pelo ser humano Susie foram realizadas por tal ser humano, eu não
as recordaria como tendo sido realizadas por mim mesma, entendida
como minha subjetividade presente que considera tais recordações.
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II
Estruturalismo

Sujeito e Verdade em um Artigo de Alain
Badiou: um experimento de interpretação
formal
Antônio Carlos da Rocha Costa1
1. Introdução
Este artigo apresenta um experimento de interpretação
formal de alguns dos conceitos básicos (evento, verdade, sujeito)
apresentados na palestra “Verdade e Sujeito” que Alain Badiou
proferiu no Instituto de Estudos Avançados da USP em 1993, a qual
foi publicada como artigo em (BADIOU, 1994).
Para guiar a tentativa de interpretação, este artigo toma
como modelo de procedimento o método semântico da lógica de
primeira ordem.
Apoiando-se nesse método, o artigo estabelece uma
interpretação daqueles termos básicos valendo-se de significados
obtidos a partir da estrutura de primeira ordem que o artigo extrai
do núcleo da reconstrução sistêmica da Fenomenologia do Espírito,
de Hegel, que Terry Pinkard apresentou em (Pinkard 1994).
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O artigo pretende possibilitar, assim, o estabelecimento
formal da coerência do conjunto de requisitos que Badiou impôs
àqueles termos básicos. Igualmente, o artigo pretende determinar
os requisitos indispensáveis que a estrutura Pinkardiana deve
satisfazer para tornar possível aquela interpretação.
1.1 Estrutura do Artigo
A Seção 2 resume o método semântico da lógica de primeira
ordem, que tomamos como modelo de procedimento para a
interpretação proposta.
A Seção 3 apresenta os elementos da reconstrução
Pikardiana da Fenomenologia do Espírito que são relevantes para
este trabalho, definindo-os formalmente.
A Seção 4 formula algumas das proposições principais
introduzidas em (BADIOU, 1993), das quais são extraídos os
significados informais dos termos básicos que se pretende
interpretar formalmente.
A Seção 5 apresenta a intepretação formal proposta para os
termos básicos do artigo de Badiou, tendo por referência semântica
a estrutura de primeira ordem obtida, na Seção 3, a partir da
reconstrução Pinkardiana da Fenomenologia do Espírito.
1.2 Os Textos de Referência
Verdade e Sujeito (BADIOU, 1994), em tradução do Francês
por Jean Briant, apresenta o conteúdo da palestra proferida por
Alain Badiou, no Instituto de Estudos Avançados da USP, em 27 de
Agosto de 1993.
O texto de Terry Pinkard utilizado como referência é a seção
Hegelian Preliminaries (PINKARD, 1994, p. 3-17).
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2. O Método Semântico da Lógica de Primeira Ordem
O método semântico da lógica de primeira ordem (ver, p. ex.,
(MENDELSON, 2015)) consiste em:
1) definir formalmente a linguagem da lógica como uma linguagem
abstrata (isto é, pura sintaxe) contendo:
a. termos individuais, constantes e variáveis;
b. predicados, de quantidade de argumentos qualquer;
c. operadores lógicos, proposicionais e quantificacionais;
d. regras recursivas de boa formação sintática, estabelecendo a
estrutura dos termos individuais e das fórmulas, tanto simples
quanto compostos.
2) determinar uma estrutura de primeira ordem, capaz de fornecer
significados para os elementos da linguagem, contendo:
a. objetos, para interpretar os termos individuais;
b. conjuntos de objetos, para interpretar os predicados unários;
c. relações entre objetos, para interpretar os predicados com dois ou
mais argumentos.
3) definir uma função de interpretação, que realize recursivamente o
mapeamento entre os elementos da linguagem e os elementos da estrutura
de primeira ordem, determinando, como resultado final, o valor verdade
das fórmulas da linguagem.

Graficamente, a base do método semântico da lógica de
primeira ordem pode ser ilustrado como na Figura 1.
Fig. 1: Ilustração da cláusula
básica de uma função de
interpretação de linguagem da
lógica de primeira ordem

200 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I

Na Figura 1:
• 𝐷 é a estrutura de primeira ordem, onde:
o os pontos pretos representam objetos individuais da
estrutura;
o as elipses representam conjuntos de objetos individuais;
• Os elementos da linguagem da lógica de primeira ordem são
representados pelas letras, onde:
o 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são termos individuais, pretendendo designar
objetos da estrutura;
o 𝑃 e 𝑄 são predicados unários, pretendendo expressar
propriedades dos objetos da estrutura.
• A parte básica da definição recursiva da função de interpretação da
linguagem sobre a estrutura é representada pelas setas
pontilhadas.

Vê-se que, com a interpretação da parte básica indicada na
figura, e assumindo a definição recursiva usual da função de
interpretação, vale que:
•
•
•
•

𝑃(𝑎) é verdadeiro;
𝑃(𝑏) é verdadeiro;
𝑃(𝑐) é falso;
𝑃(𝑏) ∧ ¬𝑄(𝑎) é verdadeiro.

Na Seção 5, valemo-nos deste método para interpretar os
termos básicos das principais proposições formuladas em (BADIOU,
1994), utilizando como domínio semântico a estrutura resultante da
reconstrução sistêmica da Fenomenologica do Espírito apresentada
em (PINKARD, 1994).

II – Estruturalismo | 201

3. A Reconstrução Pinkardiana da Fenomenologia do Espírito
de Hegel
A totalidade da obra de Hegel, como é amplamente
conhecido, se presta a múltiplas interpretações, o mesmo se dando
com o caso particular de sua Fenomenologia do Espírito.
Entre as várias tendências de leitura da obra Hegeliana,
valemo-nos aqui daquela, de caráter deflacionário, que costuma ser
chamada de leitura não-metafísica.
O ponto central desse tipo de leitura é a de considerar que a
noção Hegeliana de espírito não é a de uma entidade transcendente,
suposta operando sobre a História e a Cultura, mas sim que o
espírito tem caráter social e político, constituído concretamente por
comunidades humanas.
É significativa a lista dos intérpretes, comentadores e
reconstrutores do sistema Hegeliano (tomado em sua totalidade ou
em parte) que subscrevem nos dias de hoje essa leitura nãometafísica. Sem ter como fazer aqui um levantamento significativo
desses leitores, destacamos como os mais relevantes para o presente
artigo:
• Robert Pippin, em trabalhos como (PIPPIN, 1989) e (PIPPIN, 1991);
• Terry Pinkard, em trabalhos como (PINKARD, 1988) e (PINKARD,
1994).

3.1 Elementos Básicos da Fenomenologia do Espírito
Reconstruída por Terry Pinkard
Pinkard (1994) apresenta seu estudo da Fenomenologia do
Espírito não como um comentário, nem como uma interpretação,
mas como uma “reconstrução”, que ele espera ser “uma exposição
autossuficiente por si só e de valor filosófico independente” (p. 3).
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O núcleo da reconstrução Pinkardiana da Fenomenologia do
Espírito é, como nos demais casos de leitura não-metafísica da obra
de Hegel, a leitura não-metafísica da noção de espírito.
Pinkard escolhe a noção de espaço social, que ele retira de
Rosenberg (1986), para embasar a noção não-metafísica de espírito.
Na leitura de Pinkard, um espaço social é uma estrutura que, aqui,
podemos definir formalmente do seguinte modo:
Definição 1: Um espaço social, operando em um instante de
tempo
𝑡,
é
uma
estrutura
𝐸𝑠𝑝𝑆𝑜𝑐 𝑡 =
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
(𝐴𝑔 , 𝐴𝑚𝑏 , 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 , 𝑆𝑜𝑐𝑃𝑟𝑎𝑡 , 𝐹𝑢𝑛𝑑 ) onde:
• 𝐴𝑔𝑡 é o conjunto de agentes presentes no espaço social;
• 𝐴𝑚𝑏 𝑡 é a composição do ambiente social e físico em que o espaço social
opera;
• 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 é o conjunto de relatos que os agentes fazem sobre o espaço
social;
• 𝑆𝑜𝑐𝑃𝑟𝑎𝑡 𝑡 é o sistema de práticas sociais pelas quais os agentes
produzem, utilizam, criticam e revisam relatos, com base na estrutura
normativa 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 ;
• 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 é uma estrutura normativa, que regula as práticas sociais e
fundamenta os relatos dos agentes;

Pinkard determina então:
• a subestrutura (𝐴𝑔𝑡 , 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 , 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 , 𝑆𝑜𝑐𝑃𝑟𝑎𝑡 𝑡 ) como a
reconstrução da noção Hegeliana de forma de vida;
• a subsestrutura (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 , 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 , 𝑆𝑜𝑐𝑃𝑟𝑎𝑡 𝑡 ) como a reconstrução da
noção Hegeliana de espírito.

Quer dizer, espírito é, na reconstrução Pinkardiana da
Fenomenologia do Espírito, uma estrutura composta por:
• um repertório de práticas sociais (𝑆𝑜𝑐𝑃𝑟𝑎𝑡 𝑡 ) de que os agentes
dispõem para agir no espaço social;
• um conjunto de relatos (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 ) que os agentes realizam sobre o
espaço social;
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• uma estrutura normativa (𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 ) que regula as práticas sociais e
fundamenta as operações (criar, alterar, utilizar, etc.) que os agentes
podem fazer sobre os relatos.

Pinkard enfatiza repetidamente que a verdade dos relatos
dos agentes, relativamente àquilo que o espaço social possa
efetivamente ser, é uma condição irrelevante para sua inclusão no
conjunto dos relatos de um espaço social. A condição necessária para
que um relato seja incluído no conjunto 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 é apenas que haja
credibilidade nele por parte de algum agente.
Assim, para o espírito vigente em um dado espaço social, os
momentos críticos não são aqueles em que relatos não verdadeiros
são incorporados ao conjunto 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 , mas sim aqueles em que uma
contradição é determinada - entre quaisquer relatos, práticas sociais
ou normas -, impossibilitando que a forma de vida funcione de modo
estável, naquele espaço social.
Numa condição de contradição como essa, o único modo de
estabilizar o funcionamento da forma de vida é a espírito modificar
um ou mais dos seus componentes (relatos, práticas sociais,
normas), o que termina por levar a uma alteração, mais ou menos
significativa, na própria forma de vida e, consequentemente, no
espaço social.
As alterações mais significativas em uma forma de vida são
aquelas em que o espírito altera sua fundamentação, isto é, a
estrutura normativa que regula as práticas sociais dos agentes e que
fundamenta seus relatos. Tais alterações constituem os momentos
mais relevantes da história do espírito (e, consequentemente, da
forma de vida e do espaço social).
A Figura 2 ilustra a estrutura do espaço social, com sua
forma de vida e seu espírito, tal como determinados pela Definição
1.
Por simplicidade, a figura representa apenas um acesso
genérico dos agentes aos elementos do espírito e não representa as
diversas relações dos elementos do espírito entre si. A seta tracejada
indica sumariamente a referência dos relatos ao espaço social.
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3.2 As Transições da História do Espaço Social
A Figura 3 ilustra uma etapa de transição histórica em um
espaço social, enfatizando a transição histórica do espírito desse
espaço e a transição histórica da forma de vida que esta última
implica. A figura indica que a transição histórica se dá em função da
ocorrência de um evento (𝑒𝑣) no espaço social.
Por conveniência, o esquema gráfico representativo da
estrutura do espaço social foi simplificado: os ambientes estão
fundidos em um só e a constituição do espírito não está demarcada.
A linha pontilhada ilustra o percurso histórico de um elemento da
estrutura normativa.

Figura 2: Esquema ilustrativo da noção de espaço social de
Pinkard.
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Figura 3: Uma etapa de transição histórica em um espaço social.
4. Evento, Sujeito e Verdade em Verdade e Sujeito
Em Verdade e Sujeito, Badiou (1993) apresenta uma série de
proposições iniciais visando:
• caracterizar uma “nova categoria filosófica”, que ele denomina sujeito;
• estabelecer a noção de verdade como percurso, que se inicia com uma
novidade e que depois se transmite e se repete;
• relacionar as categorias de sujeito e verdade com a noção de evento que
produz uma novidade.

Formulamos como segue as proposições iniciais que
selecionamos como as mais representativas dos princípios da teoria
da verdade e do sujeito que Badiou esquematiza naquele texto:
• Evento é o que interrompe a repetição.
• Um evento se mostra como uma verdade quando um sujeito decide que
o evento ocorreu.
• A decisão do sujeito, de determinar o evento como verdade, se faz por
meio de uma escolha pura, uma escolha entre termos indiscerníveis: para
fins de determinação, um evento é um indiscernível.
• A verdade, como percurso, prolonga-se ao infinito.
Sobre o termo sujeito, Badiou explicita (1993, p. 177):
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• um sujeito não é uma “substância”, uma “coisa pensante”, uma
“consciência”: ele “começa e termina”;
• um sujeito não é um “nada”: tem
“consistência”,
“seus
componentes podem ser determinados”;
• não é “fonte de sentido”, não é “fonte de verdade”, é ele que é
“constituído pela verdade”: “não é porque há sujeito que há verdade, mas
pelo contrário, porque há verdade [é] que há sujeito”.
E apresenta exemplos (BADIOU, 1993, p. 180):
• “A obra de Sófocles é um sujeito para esta verdade artística, em que se
constitui
a tragédia grega, verdade iniciada pelo evento Esquilo.”
• “A Tragédia, enquanto verdade artística, prolonga-se ao infinito. A obra
de Sófocles é um sujeito finito dessa verdade infinita.”

5. A Interpretação Formal dos Termos Básicos de Verdade e
Sujeito
Como entender as categorias de evento, sujeito e verdade,
tais como foram introduzidas por Badiou em “Verdade e Sujeito”?
Com certeza, um sujeito não é um agente de um espaço
social, pois sujeito não é “coisa pensante”: a obra de Sófocles é que
é um sujeito, não Sófocles; Ésquilo, por seu lado, é um evento, não
um sujeito.
Mas, sujeitos determinam eventos (novidades) como
verdades, decidindo sobre eles. E a Tragédia, enquanto verdade, é
um percurso infinito.
Tomando como referência o método semântico da lógica de
primeira ordem exposto na Seção 2, e assumindo que a
interpretação dos termos básicos em questão se dá em relação a um
dado espaço social (pensado como estrutura de primeira ordem para
a função de interpretação), propomos aqui o esquema interpretativo
que se segue, para os termos básicos do texto de Badiou.
Começamos com os termos evento e verdade:
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• Os termos evento e verdade são interpretados como predicados
unários, qualificadores de elementos do espaço social.
• Um evento é qualquer alteração que ocorra, em um determinado
instante de tempo, na estrutura do espaço social (tipicamente, um
elemento novo aparecendo na estrutura do espaço social).
• Uma verdade, enquanto novidade, é um evento que, tendo ocorrido no
instante de tempo 𝑡, é inserido no espírito, em um instante posterior 𝑡′,
na condição de ser uma verdade, através de uma inserção no conjunto dos
′
′
relatos (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑡 ), no conjunto das práticas sociais (𝑃𝑟𝑎𝑡𝑆𝑜𝑐 𝑡 ), ou na
′
estrutura normativa (𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑡 ).
• Uma verdade, enquanto percurso, é um elemento que se repete no
espírito durante um dado intervalo de tempo (que pode ser infinito).

Com relação à categoria do sujeito, porém, toda dificuldade
de interpretação se manifesta, dada a exigência de que os sujeitos
sejam capazes de decidir, sem que sejam coisas pensantes (o que
interpretamos como significando: agentes individuais).
A natureza do exemplo de sujeito mostrado acima, porém,
indica uma possibilidade da solução, que nos parece mais
compatível com a intenção de Badiou.
Sujeito é, no exemplo citado anteriormente, a obra de
Sófocles. Mas a obra de Sófocles é, claramente, um relato da vivência
grega e, em sentido mais amplo, da experiência humana. Adotamos,
então, a seguinte definição da noção de sujeito:
Definição 2: Um sujeito é um elemento do espírito (um
relato, uma norma ou uma prática social) capaz de
determinar um evento como verdade.
Como contraprova da adequação desta Definição 2,
consideramos um segundo exemplo dado por Badiou (1993, p. 180):
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• “A verdade científica decidida por Galileu [a Física matemática]
prossegue ao infinito. Mas as leis físicas, sucessivamente inventadas, são
sujeitos finitos desta verdade.”

Em outros termos: uma lei física é um sujeito, pois é uma
norma que determina eventos como verdadeiros ou falsos, isto é,
como sendo ou não de um determinado tipo de evento físico.
6. Análise
O quanto as definições de verdade e sujeito propostas acima
(Definições 1 e 2) se compatibilizam com o estágio em que se
encontrava o pensamento de Badiou na época em que a palestra a
que se refere o artigo (BADIOU, 1994) foi ministrada, pode ser
avaliado confrontando as mesmas com uma passagem importante
da introdução de L’être et l’Évenement (BADIOU, 1988), primeiro
volume da teoria ontológica que Badiou estava elaborando, naquela
época:
Uma doutrina pós-cartesiana do sujeito está em vias de
desenvolvimento, cuja origem é atribuível às práticas não
filosóficas (a política, ou a relação instituída relativamente aos
“doentes mentais”), e cujo regime de interpretação [...] está
entrelaçado às operações, clínicas ou militantes, que excedem o
discurso transmissível. (p. 7, tradução minha)

Representamos sumariamente nosso entendimento dessa
nova doutrina do sujeito, que então se encontrava em elaboração,
pela fórmula:
Sujeito, em Badiou (1994) = Elemento do Espírito, em Pinkard
(1994)
Por meio deta fórmula a noção de sujeito é determinada
como sendo um elemento de uma estrutura (constituída por relatos,
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normas e práticas sociais) que tem por fundamento uma forma de
vida e um espaço social.
7. Conclusão
Introduzimos neste artigo uma interpretação dos conceitos
de evento, verdade e sujeito, propostos em (BADIOU, 1994), com
base na estrutura de espaço social, forma de vida e espírito extraída
da reconstrução sistêmica da Fenomenologia do Espírito, de Hegel,
apresentada em (PINKARD, 1994).
Não temos aqui espaço suficiente para argumentar de modo
detalhado, mas afirmamos que a utilização da estrutura de espaço
social, forma de vida e espírito adotada neste trabalho, é suficiente
para possibilitar uma interpretação adequada não somente dos
termos básicos (evento, verdade e sujeito) adotados em (BADIOU,
1993), mas também de diversos outros termos que apresentados ali,
tais como: inominável, forçação de verdade, poder da verdade,
totalitarismo, etc.
Referências
BADIOU, A. Verdade e Sujeito. In: Estudos Avançados, São Paulo, vol. 8, n.21,
1994.
Disponível
em:
<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9668>. Acesso em: 15 de
Agosto de 2017.
MENDELSON, E. Introduction to Mathematical Logic. New York: Chapman &
Hall, 2015.
PINKARD, T. Hegel’s Dialetic – The Explanation of Possibility. Philadelphia:
Temple University Press, 1989.
PINKARD, T. Hegel’s Phenomenology – The Sociality of Reason. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
PIPPIN, R. B. Hegel’s Idealism – The Satisfactions of Self-Consciousness.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

210 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I
PIPPIN, R. B. Modernism as a Philosophical Problem – On the Dissatisfaction of
European High Culture. Cambridge: Blackwell, 1991.
ROSENBERG, J. The Thinking Self. Philadelphia: Temple University Press, 1986.

Michel Foucault: biopoder e o corpo visível
David I. Nascimento1
1.

Introdução

Parte da obra do filósofo francês Michel Foucault (Poitiers,
1926 - Paris, 1984) foi dedicada a estudar o desenvolvimento de
procedimentos de exclusão, e de como tais procedimentos
assinalavam para uma certa normalização. Assim, ao realizar
algumas análises por meio da História, Foucault passou a
desenvolver suas pesquisas utilizando temas como a loucura, a
prisão, a sexualidade, dentre outros. Seus leitores e críticos ainda se
familiarizam com seu pensamento, com seus métodos e objetos,
numa tentativa de romper com o que, embora visível, poderia seguir
sem ser compreendido.
Entre os textos e livros do autor a partir da segunda década
de 1970, outras discussões foram desenvolvidas retomando e
ampliando seus primeiros escritos, em especial aqueles que
tratavam das instituições (hospitais, manicômios, prisões, etc.). A
exemplo disso, com a elaboração de alguns estudos, passou a tratar

1

Doutorando em Filosofia Política pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade
Federal de Pelotas, PPGFIL-UFPel, sob a orientação da profa. Dra. Sônia M. Schio. e-mail:
datanisgrego@yahoo.com.br.
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do controle exercido sobre os corpos por meio de procedimentos de
controle que funcionam na busca de resultados específicos.
Distanciando-se da fenomenologia e do estruturalismo (cf.
DREYFUS; RABINOW, 2013, p. XI). e utilizando métodos próprios
(arqueologia e genealogia), Foucault conduziu suas pesquisas por
vezes centradas no campo sócio-político. Ele ministrou cursos,
palestras, concedeu entrevistas e escreveu livros nos quais o corpo
era observado como objeto na relação entre saber e poder. Essa
atenção em Foucault marca sua prática filosófica: ele irá buscar não
aquilo “que está escondido, mas tornar visível o que precisamente é
visível” (FOUCAULT, 2012b, p. 42). Os procedimentos de controle
tanto puderam ser exercidos sobre o corpo (biopoder) como
também, em outro momento e diante de algumas mudanças, sobre
a população (biopolítica). Esse corpo é visível da forma que não é
permitido enxergar: não sendo problematizado, permanece como
um "campo de uma batalha".
Tendo considerado esses pontos, este trabalho tem por
objetivo, mediante os procedimentos de controle disciplinar
estudados pelo filósofo francês, realizar uma discussão sobre a
forma como é exercido o controle sobre os indivíduos e seus corpos
e de como esse poder se constituí junto com o saber. Desse modo,
este artigo abordará as “necessidades” de segurança, de produção de
riquezas, além do modo como tais necessidades são usadas na
obtenção de "corpos dóceis" nos internatos, escolas, hospitais e
quarteis.
2.

O Corpo Visível

No quinto capítulo de “A Vontade de Saber”, primeiro
volume da “História da Sexualidade”, se encontra um tema um
pouco incomum no campo sócio-político: o corpo2. O título do
2

Mas o tema não era incomum na obra de Foucault. O livro “A Vontade de Saber” foi lançado em 1976,
um ano após “Vigiar e Punir” (FOUCAULT, 2010b). Em “Vigiar e Punir” Foucault já havia
problematizado os corpos (dóceis). Além disso, o curso ministrado em 1973, “A Sociedade Punitiva”
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capítulo, “Direito de Morte e Poder Sobre a Vida”, é uma mostra
antecipada da discussão que Foucault fez no decorrer do capítulo.
Trata do direito sobre a vida e morte, assumido durante certo tempo
pelos soberanos sobre seus súditos (fosse como castigo ou os
expondo durante os períodos de guerra). No início da discussão no
capítulo, o autor trata do direito que o soberano possuía sobre seus
súditos, um “direito de causar a morte ou de deixar viver”
(FOUCAULT, 1988, p. 128 - grifos do autor). O exercício desse direito
ocorria em uma sociedade na qual o poder se fazia pelo confisco “das
coisas, do tempo dos corpos e, finalmente, da vida; culminava com
o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la” (FOUCAULT,
1988, p. 128) e, ainda segundo Foucault, tal poder era exercido por
meio de mecanismos que estavam em transformação desde a época
clássica (FOUCAULT, 1988, p. 128).
O papel do soberano3 é apresentado de forma relevante no
curso “Em Defesa da Sociedade”, ministrado por Foucault em 1976
no Collège de France. No curso, há uma diferenciação entre a teoria
da soberania e aquilo que o ele chamou de "poder disciplinar", sendo
o indivíduo um “efeito do poder” (FOUCAULT, 2010a, p. 26) –
disciplinar. Para Foucault, a exemplo disso, os interesses da
burguesia não tinham como objeto a loucura, a prisão ou a
sexualidade infantil, mas os “procedimentos de exclusão”
(FOUCAULT, 2010a, p. 29). Por isso, a “mecânica do poder”
disciplinar, surgida nos séculos XVII e XVIII, permitiu ao poder
incidir “primeiro sobre os corpos e sobre o que eles fazem, mais do
que sobre a terra e sobre o seu produto. (...) permite extrair dos
corpos tempo e trabalho, mais do que bens e riqueza” (FOUCAULT,
2010a, p. 31).

(FOUCAULT, 2015), considerado um esboço para a elaboração do livro “Vigiar e Punir”, traz algumas
questões que serão retomadas no livro de 1976.
3

Além de “Em Defesa da Sociedade” (2010a) e de “A Vontade de Saber” (1988), o poder soberano e o
poder disciplinar são analisados por Foucault no curso “O Poder Psiquiátrico” (2006), ministrado em
1974.
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Nesse sentido, a diferença existente entre soberania4 e esse
mecanismo disciplinar é relevante, pois, embora sejam
heterogêneos e não coincidam um com o outro, eles se mantêm
como os dois limites nos quais “se pratica o exercício do poder”
(FOUCAULT, 2010a, p. 33). Mas, diante de tal diferença, pode-se
questionar: o que torna importante a compreensão dessa diferença
e de seu funcionamento? Segundo Foucault (2010a), a teoria da
soberania desempenhou certos papeis em períodos diferentes: I –
um mecanismo de poder efetivo (na monarquia feudal); II –
instrumento de justificação (nas grandes monarquias
administrativas); III – a partir do séc. XVI, como instrumento de luta
política em torno de sistemas de poder (nos conflitos entre católicos
monarquistas, protestantes antimonarquistas, protestantes
monarquistas, etc.); IV – a partir do séc. XVIII, um modelo
alternativo (democracias parlamentares) contra as monarquias
autoritárias, administrativas ou absolutas. Em suma, “a relação de
soberania, seja ela entendida de forma lata ou estrita, cobria em
suma a totalidade do corpo social. E, efetivamente, o modo como o
poder se exercia podia bem ser transcrito (...) em termos de relação
soberano/súdito” (FOUCAULT, 2010a, p. 31). Em linhas gerais, “a
teoria da soberania é (...) o que permite fundamentar o poder
absoluto no dispêndio absoluto do poder, e não calcular o poder com
o mínimo de dispêndio e o máximo de eficácia” (FOUCAULT, 2010a,
p. 32). Diferente da teoria da soberania, que extraía bens e riquezas
dos corpos, o poder disciplinar extraía o tempo, primava pela
eficácia, pelo mínimo dispêndio, vigiava os corpos, etc. Após
demarcar essa diferença, Foucault trata do poder enquanto exercido
num jogo heterogêneo entre “um direito público da soberania e uma
mecânica polimorfa da disciplina” (FOUCAULT, 2010a, p. 33). Ele
esclarece que “o discurso da disciplina é alheio ao da lei; é alheio ao
da regra como efeito da vontade soberana. Portanto, as disciplinas
4

Outro texto de Foucault que pode ser importante nessa discussão é “As malhas do Poder”, publicado
em “Segurança, Penalidade e Prisão” (FOUCAULT, 2012c) e em “Microfísica do Poder” (FOUCAULT,
1979).
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vão trazer um discurso que será o da regra; não o da regra jurídica
derivada da soberania, mas o da regra natural, isto é, da norma”
(FOUCAULT, 2010a, p. 33).
Foucault observa que a normalização passa a incidir no
sistema jurídico e, por causa das incompatibilidades, busca-se a
neutralização a partir da medicina – e os desenvolvimentos da
“medicalização geral do comportamento, das condutas, dos
discursos dos desejos, etc., se dão onde vêm encontrar-se os dois
lençóis heterogêneos da disciplina e da soberania” (FOUCAULT,
2010a, p. 34). Assim, é necessário ter conhecimento que, em uma
tentativa de romper com a normalização, utilizar o direito
proveniente da soberania seria permanecer dentro dos limites do
poder erigidos pela soberania e disciplina: o necessário seria romper
em direção de um “direito novo, que seria antidisciplinar, mas que
estaria ao mesmo tempo liberto do princípio da soberania”
(FOUCAULT, 2010a, p. 35).
3.

A Prisão e o Corpo

Diante das transformações ocorridas, que levaram de uma
organização sócio política a outra, é necessário observar certo
controle institucionalizado (cada vez mais a gerir a vida e cada vez
menos a retirando5). Como exemplo disso, o processo pelo qual vão
surgir os estados modernos europeus decorre de forma conflituosa6,
gerando certa demanda de corpos7. Além disso, essa demanda vai
ser útil como contingente para os exércitos ou como mão de obra
5

Sobre a discussão sobre o “Direito de morte e poder sobre a vida”, de “A Vontade de Saber”, Foucault
diz que o poder soberano sobre o direito de vida e morte, embora de forma atenuada, derivava da
patria potestas, que dava ao pai de família na sociedade romana o direito de dispor da vida que o pai
havia dado aos escravos e filhos (FOUCAULT, 1988, p. 127).
6

As leituras sobre a guerra, as invasões, as transformações político-econômicas desde o feudalismo,
os “usos feitos da história”, podem ser encontradas nas análises que Foucault faz de Boulainvilliers,
nas aulas de 11 e 18 de fevereiro de 1976 do curso “Em Defesa da Sociedade” (FOUCAULT, 2010a).
7

Outra discussão sobre esse tema pode ser encontrada na aula de 21 de novembro do curso “O Poder
Psiquiátrico” (FOUCAULT, 2006, p. 49-77).
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que teve como finalidade produzir produtos de consumo e riquezas
para financiar os gastos do Estado. As guerras, como afirma
Foucault, jamais “foram tão sangrentas como a partir do século XIX”
(FOUCAULT, 1988, p. 128). Gerir a vida, fazer sua gestão, tornou-se
uma preocupação, a palavra de ordem do Estado diante do alerta
que acompanhava a necessidade de poder dispor de certa força
produtiva. A gestão da vida, dos corpos, no sentido estrito,
apresentou aquilo que Foucault concebeu como sendo parte do “biopoder”, que sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa
da inserção controlada por corpos no aparelho de produção e por
meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos
econômicos (FOUCAULT, 1988, p. 132).
No início de “Vigiar e Punir”, é possível perceber a
importância do corpo. No livro, Foucault apresenta o caso de
Damians, condenado em 1757 ao pedido de perdão por sua culpa e
ter seu corpo marcado, exposto e supliciado em praça pública. Três
décadas mais tarde (FOUCAULT, 2010b, p. 11), o autor apresenta
uma nova forma de gestão do criminoso. Foucault dá atenção a essa
mudança ao tratar do curto espaço de tempo na qual ela ocorre, nela
há a inversão quanto à passagem do direito de causar a morte ou
deixar viver para o poder de causar a vida ou de devolver à morte8?
Na História das punições, inclusive na parte citada por Foucault, não
faltam exemplos do excesso de punição ou da “aproximação” entre
o condenado e aqueles que fazem parte do público durante a
execução, afetados por um sentimento de solidariedade, pelo pavor
de uma possível condenação (FOUCAULT, 2010b, p. 61). A princípio,
essa mudança foi entendida como possibilitada pelo surgimento da
“humanidade” no modo de tratar aquele que comete o crime,
ofendendo menos sua natureza (FOUCAULT, 2010b, p. 88).
Contudo, como forma alternativa de compreender essa passagem, é
8

“Pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de
causar a vida ou devolver à morte. Talvez seja assim que se explique esta desqualificação da morte,
marcada pelo desuso dos rituais que a acompanhavam” (FOUCAULT, 1988, p. 130 – grifos do autor).
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necessário observar toda a economia envolta no crime, no criminoso
e daquilo que ele será capaz produzir (FOUCAULT, 2010b, p. 105).
A leitura inicial, então, poderia ser a de que a “humanidade”,
o "tom humanista" para com o tratamento dos criminosos, é a
motivação para essa mudança de tratamento: não matar, não
humilhar, tratar com dignidade, corrigir, etc. Essa é uma possível
leitura, mas não a única encontrada na análise realizada por
Foucault9, especialmente ao evocar as situações nas quais o autor
marcou como pertencentes ao biopoder e ao desenvolvimento de
mecanismos precisos na gestão dos corpos em sociedade. Em lugar
do corpo exposto no cadafalso, ou arrastado por cavalos, degolado,
enforcado, cortado, com as vísceras retiradas e jogadas ao fogo e
brasa, passa a ser um corpo que produz e se reproduz e que, acima
de tudo, pode ser vigiado e docilizado. Do sujeito que está condenado
pelo crime são extraídos saberes e experimentações. A sua vigia é
aquela que se seguirá nas escolas ou nos hospitais: da prática do
poder à prática do saber e de sua busca, isto é, com relações
intrincadas, uma possibilitando e aumentando o escopo da outra.
Assim, “o exercício do poder cria perpetuamente saber e,
inversamente, o saber acarreta efeitos de poder” (FOUCAULT, 1979,
p. 142).
É preciso considerar que essas mudanças de conceber o
crime e o criminoso, como no caso de Damians, têm como resultado
a “sociedade disciplinar” (FOUCAULT, 2003, p. 79), que está em
oposição às sociedades penais de tempos anteriores (FOUCAULT,
2003, p. 86). A partir da disciplina experimentada na prisão, há a
obtenção de um maior controle sobre a sociedade; há também a
possibilidade de aproveitamentos sócio-políticos obtidos junto aos
criminosos: uma vez encarcerado, o preso tem o corpo a ser

9

“A partir do momento em que o poder assumiu a função de gerir a vida, já não é o surgimento de
sentimentos humanitários, mas a razão de ser do poder e a lógica de seu exercício que tornaram
cada vez mais difícil a aplicação da pena de morte” (FOUCAULT, 1988, p. 129-130 – grifo nosso).
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explorado, em todas as dimensões. É um livro a ser lido10, texto cujas
margens, a partir da vigilância, tornam-se o espaço dos
comentários, das circunscrições, dos testes e das anotações dos
"resultados". Isso é devido especialmente ao confinamento, pela
constante observação que se pode fazer, pois
a prisão torna-se uma espécie de observatório permanente que
permite distribuir as variedades do vício ou da fraqueza (...).
Organiza-se todo um saber individualizante que toma como campo
de referência não tanto o crime cometido (pelo menos em estado
isolado), mas a virtualidade de perigos contida num indivíduo e
que se manifesta no comportamento observado cotidianamente. A
prisão funciona como um aparelho de saber (FOUCAULT, 2010a,
p. 122).

Ao observar os usos políticos do preso, ao buscar ver o
(não)visto, é necessário problematizar os usos econômicos do preso
liberto: ainda que liberto, ele continua constantemente preso ao
estigma que o associa ao crime e à detenção. Seu uso social, sua
exploração, contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo.
Junto das greves, lutas sindicais pelo direito do trabalhador,
prontamente está o preso participando com seu corpo marcado,
apto a aceitar o trabalho, apto a ser aquele que pode "furar as
barricadas", uma vez que não lhe resta muito mais que isso. Ou,
melhor dizendo, a sociedade tem a capacidade de limitar a aceitação
do ex-detento não lhe permitindo certas posições, o concebe como
parte de certa lógica, nesse lugar, com essa função. Isso é possível
por meio de relatórios, boletins e processos condenatórios que
permitem identificar cada infrator, cada detento e ex-detento11.
O Direito soberano, a normalização pelo poder disciplinar, a
prisão, os procedimentos de exclusão, etc., são as questões que
10

“A vigilância do corpo e a permanência da escrita andam juntas e têm evidentemente por efeito o
que poderíamos chamar de individualização esquemática e centralizada” (FOUCAULT, 2006, p. 61).
11

“A visibilidade do corpo e a permanência da escrita andam juntas e têm evidentemente por efeito o
que poderíamos chamar de individualização esquemática e centralizada” (FOUCAULT, 2006, p. 61).
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permitem problematizar o modo pelo qual “somos constituídos”
pelas relações de poder, presentes nos limites do Direito e da
normalização, nas técnicas de controle advindos das experiências,
da coleta dos corpos aprisionados. É preciso reconhecer que o
funcionamento da prisão é, antes de tudo, externo: por toda a
aplicabilidade que dela pode ser feita e pelas experiências que ela
busca fora de si e aprimora.
De onde vem a prisão? Eu responderia: “Um pouco de todas as
partes”. Houve “invenção”, sem dúvida, mas invenção de uma
técnica de vigilância, de controle, de identificação dos indivíduos,
enquadramento de seus gestos, de sua atividade, de sua eficácia. E
isso, a partir dos séculos XVI e XVII, exército, nos colégios, escolas,
hospitais, ateliês. Uma tecnologia do poder apurado e cotidiano, do
poder sobre os corpos. A prisão é a figura última dessas disciplinas
(...) a prisão é um instrumento de recrutamento dos delinquentes
para o exército. É para isso que ela serve. Há dois séculos se diz: “A
prisão fracassa, já que ela fabrica delinquentes”. Eu diria, de
preferência: “Ela é bem-sucedida, pois é isso que lhe pedem”
(FOUCAULT, 2012c, p. 33).

Se o criminoso tem sua “humanidade”, se não pode mais ter
o corpo supliciado, se a marca de seu corpo agora pode ser lida nas
fichas jurídicas que atestam sua condenação. Uma vez preso, em
lugar de ser "corrigido", torna-se delinquente (FOUCAULT, 2010b,
254), teria uma "função social": qual seria sua essa “função”? É por
eles que se aceita a força policial introduzida após a revolução de
1789. Essa força visa fornecer segurança para aqueles que possuem
o medo político dos movimentos populares (FOUCAULT, 2012c, p.
32); medo esse que, possivelmente, foi compreendido como questão
de “humanidade” e que se fazia presente quando o suplício gerava
revolta na população. Em suma, o “capítulo” da História da
humanização no tratamento dos criminosos, sobre o corpo do
criminoso, poder ser questionado, bem como pode ser analisado em
outras propostas “humanistas” que apareceram durante a
modernidade.

220 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I

Embora tenha em suas discussões sobre o hospício, a clínica
e o presídio, há indicações que observar isoladamente tais temas nas
obras de Foucault (sem realizar outras ligações) seria incorrer em
erro, como alerta Deleuze (2013). É importante ter ciência que o
encarceramento, nas pesquisas de Foucault, envolve outras
questões. Dessa forma, alerda que “muitas vezes Foucault foi
considerado, acima de tudo, como o pensador do internamento (o
hospital geral da História da Loucura, a prisão de Vigiar e Punir);
ora, ele não é nada disso, e esse contrassenso impede a compreensão
de seu projeto global” (DELEUZE, 2013, p. 51). Assim, é necessário
analisar a obra do filósofo francês com o objetivo de compreender a
referência de Deleuze (2013), não problematizando o
encarceramento de forma isolada.
4.

O Controle do Corpo: o Indivíduo

Até então, foram discutidas algumas técnicas de controle
impostas aos corpos, elaboradas algumas pontuações sobre as
exposições sobre o corpo, sem, no entanto, realizar divisões
históricas ou institucionais sobre a origem dos controles. O controle
poderia ser, então, observado sob a égide da vigilância constante, na
qual são procuradas a verdade e as experiências possíveis para a
constituição dos indivíduos. Tanto o controle quanto o saber obtido
“por meio” dele possibilitam certo modo de agir, uma resposta dos
corpos disciplinarizados, os intitulados "corpos dóceis"
(FOUCAULT, 2010b, p. 131). Retomando Deleuze (2013), o
internamento em Foucault, embora ponto importante, deve ser
compreendido em uma dimensão maior, isto é, sendo observado
pelo modo de agir direto e constante sobre os corpos dos condenados
aos hospícios ou aos presídios12.
12

Foucault questiona se o cárcere não seria uma das formas nas quais o poder se mostra de modo mais
manifesto: “Prender alguém, mantê−lo na prisão, privá−lo de alimentação, de aquecimento,
impedi−lo de sair, de fazer amor, etc., é a manifestação de poder mais delirante que se possa imaginar”
(FOUCAULT, 1979, p. 72-73).
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Pode ser encontrada uma normalização em passagens
variadas, da disposição em tirar a vida (fosse como castigo ou pela
exposição nos conflitos), da gestão da vida, da repressão ao suicídio
e também ao estímulo à reprodução. Produção em diferentes
sentidos: produzir saber, permitir a extração do tempo, etc. A
sociedade será interpelada por discursos possíveis quanto ao que
tange à legalidade e à moralidade. Todos os cuidados e as gestões
sobre corpo não são sem motivo, segundo as análises realizadas por
Foucault, pois elas respondem a uma determinada necessidade: “o
investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão
distributiva de suas forças foram indispensáveis” (FOUCAULT,
1988, p. 133).
Assim, no centro do controle e da busca pelo conhecimento
está o corpo como ponto central. Dele é extraído conhecimento, nele
se exercita o controle. Isso decorre da tentativa de conhecê-lo, suas
dietas, seus desejos. O objetivo é exercer certo controle, impor
condutas, verificar e modificar seus desejos. Se ele está despido, deve
ser belo; se ele deseja, seu desejo deve ter um valor e ser consumido;
se ele possui normas que o norteiam, essas devem primar pela
economia. Dito outramente, esse corpo é percebido dentro dos
limites das relações de poder. Há, assim, uma tipificação do corpo
desejado na sociedade, daquilo que está por trás desse corpo. Essa
normalização funciona diretamente sobre ele, uma vez que dele são
extraídas as condições necessárias, o saber necessário. Segundo
Foucault, “o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que,
antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma
realidade biopolítica” (FOUCAULT, 1979, p. 80).
Também:
O corpo também está diretamente mergulhado num campo
político: as relações têm alcance imediato sobre ele; elas o
investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a
trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este
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investimento político do corpo está ligado, segundo relações
complexas e recíprocas, à utilização econômica; (...) o corpo só se
torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e submisso
(FOUCAULT, 2010b, 28-29).

Um corpo exposto é um exemplo de conduta. Nesse sentido,
existe uma economia: em ações como essa, não é o Estado
diretamente que as instituem. É preciso observar uma equivalência
dessa prática com a da estigmatização dos presos e sua função
socioeconômica, quando o governo e as fábricas não precisam
reprimir os movimentos pelos direitos dos trabalhadores. Nesse
caso, I – é reafirmada a microfísica na qual se exerce o poder e,
ainda, II - deixa aberta a possibilidade de articulação entre
instituições. Assim como os presos, é possível observar outros
grupos para os quais são elaboradas punições pela oposição ao
status quo13. Desse modo, é compreendido como funciona esse
modelo de controle, instituído mediante certa tecnologia
individualizante. Pois
Há a tecnologia que chamei de “disciplina”, que, no fundo, é o
mecanismo do poder mediante o qual chegamos a controlar no
corpo social os elementos mais cuidados, por meio dos quais
chegamos a alcançar os próprios átomos sociais, isso é, os
indivíduos. Técnicas de individualização do poder. Como vigiar
alguém, como controlar sua conduta, seu comportamento, suas
atitudes, como intensificar sua performance, multiplicar suas
capacidades, como colocá-lo em seu lugar, onde ele será mais útil:
a meu ver, eis o que é a disciplina (FOUCAULT, 2012c, p. 117).

Reiterando, embora uma leitura inicial possa inferir o corpo
como objetivo da análise foucaultiana, é preciso atenção para o fato
de que tal temática se desenvolve em uma análise. Nela, o biológico
é tangido por estratégias políticas, mas não difere das elaborações
13

"no sistema disciplinar o princípio de distribuição e de classificação de todos os elementos implica
necessariamente algo como um resíduo; ou seja, sempre há algo como o ‘inclassificável’” (FOUCAULT,
2006, p. 66).
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anteriores, quando as obras de Foucault “poderiam” indicar
preocupações estranhas umas às outras. Então, seguindo essa linha
na qual não é observada uma única preocupação, mas algumas
preocupações imediatas e por temas elencados em suas pesquisas, é
possível compreender que em Foucault, embora se possa dar
primazia à análise, pode haver algo a motivar a elaboração de suas
pesquisas. Esta análise deve ser compreendida como possuidora de
um lugar e um tempo, assim como de uma forma de permitir
conhecer certos modelos de controle que podem atrair ou motivar
um agir contrário (contra-conduta), como pode ser compreendida
na importância que o autor concebe à História (FOUCAULT, 2010a,
p. 114).
5.

Considerações Finais

A leitura que aborda o biopoder tem o corpo como um
problema, mas não apenas: o corpo é o objeto elaborado pela
disciplina (por responder afirmativamente a certos enlaces impostos
por uma forma de governo). Mais especificamente, a leitura que se
faz sobre o corpo remete ainda ao indivíduo (uma noção de
indivíduo), elaborado mediante as relações de poder, nos controles
advindos das disciplinas. É necessário perceber que, para isso, estão
presentes, nestas análises, certas instituições, eventos, atividades,
como é o caso das internações, da repressão e estimulação sexual,
da prisão, entre outros, por exemplo. Em suma, de instituições
utilizadas para a disciplinarização do corpo, da mesma forma como
indicam uma possibilidade de emancipação, pela elaboração crítica
possibilitada pela análise da história dos mecanismos de controle.
É possível afirmar que o movimento sobre um plano de
menor profundidade, mas de maior extensão, permite indicar o
alcance desse controle do biopoder sobre os corpos. Em um
momento posterior, por exemplo, a biopolítica, com seus índices,
modifica o alcance do seu objeto, não apenas um corpo, mas uma
população. Para tanto, há o desenvolvimento de técnicas e de
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saberes que permitem mensurar as taxas de morte e de nascimento,
produção de grãos, doenças, etc. A observação de tal extensão pode
impossibilitar a observação de mecanismos específicos e não
perceber a existência de alguns estímulos, como se fosse o caso de
alguma repressão: não em nome do combate à repressão, mas de
uma estimulação (FOUCAULT, 1979, p. 146). Outra questão
considerável é que, se tais análises existem, essa existência indica
uma ultrapassagem possível. Logo, o autor se distancia de qualquer
classificação pessimista e, pelo contrário, em seus livros estariam
presentes as possibilidades de rompimento com o que até então foi
institucionalizado
A disciplina e as tentativas de controle têm fundamentações
Históricas, mas não no sentido de auto justificação: é a partir da
busca dos fundamentos, de sua apresentação, da crítica elaborada
por parte da Filosofia enquanto um "contra poder" (possibilidade de
rompimento, tornar visível aquilo que já é visível). Com o
investimento sobre o corpo, os mecanismos disciplinares buscaram
controlar e gerir a vida e a morte, materializaram-se nos grandes
olhos, nas paredes, nos muros, pátios, na luz que perpassa as janelas
e grades das celas, confessionários, hospitais (FOUCAULT, 2001). A
leitura possível da prática filosófica de Michel Foucault vai de
encontro a esses procedimentos de exclusão e tentativas de controle.
Por isso, é necessário ter cuidado quanto à leitura da obra
foucaultiana, de modo a demonstrar os limites existentes entre o
poder soberano e o poder disciplinar, bem como sobre o biopoder e
a biopolítica, para maior compreensão dos procedimentos exclusão
e dos seus efeitos. Esse cuidado com a leitura da obra de Foucault
tanto de possibilita uma crítica da organização elaborada pelas
instituições e sociedade como permite conjecturar uma concepção
emancipatória em sua Filosofia.
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Como funciona o empirismo transcendental?
Felipe Fortes1
1. Introdução
Em Diferença e Repetição (1968) Deleuze misteriosamente
reivindica sua filosofia, ou o modo de pensamento de sua filosofia,
como um empirismo superior, um empirismo transcendental.2
Nesse artigo, buscamos construir um diagrama que torne mais
palpável este enigma deleuzeano, buscando entender a lógica
interna de funcionamento deste empirismo — que tudo indica ser
um empirismo com contornos aberrantes. Ora, é aberrante, pois
causa estranhamento que se reivindique um empirismo acoplado
com o transcendental depois da filosofia crítica de Kant, e sua
resposta ou suposta solução ao empirismo humeano. Curioso
também é o conceito ser retomado em seu último texto publicado
em vida, depois de anos de “hiato conceitual”.3 Perguntamos “como
funciona?” e não “o que é?” já que acreditamos, de uma maneira
demasiado deleuzeana, que os conceitos são como engrenagens,
surgem para responder problemas específicos, precisando explorar
sua lógica ou regime de funcionamento interno. Para tanto,
1

Mestrando do Programa de Pós Graduação em Filosofia pela PUCRS. Bolsista do CNPQ. Email:
lesubversifguy@gmail.com.
2
3

Conferir em DELEUZE, 2009. p. 94.
Conferir em DELEUZE, 2016. p .407-413
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acreditamos como hipótese que a chave para compreender o
funcionamento do empirismo transcendental se insinua na relação
entre certos conceitos basilares criados e desenvolvidos
singularmente em Diferença e Repetição, retomados ao longo de
toda obra futura (inclusive na parceria com Guattari), que são os
conceitos de virtual, intensivo e sensação.
2. O virtual: O campo transcendental
Começaremos nosso diagramatização pelo virtual. Em
Diferença e Repetição é o virtual que assume o estatuto de novo
(conceito de) transcendental. Definição que exige a necessariedade
de uma atualização do conceito mesmo de transcendental, criado ou
nomeado primariamente por Kant na sua Crítica da Razão Pura.
Este deslocamento em grande parte é operado por Deleuze através
do estudo da filosofia de Salomon Maimon.4 O mais importante aqui
é compreender que Deleuze concorda com a crítica de Maimon ao
estatuto do transcendental kantiano, na qual o transcendental não
deve servir mais como a estrutura formal que simplesmente
condiciona a possibilidade do conhecimento possível. Deleuze aponta
certos erros nas filosofias da consciência moderna concernente ao
conceito do transcendental:
O erro de todas as determinações do transcendental como
consciência é de conceber o transcendental à imagem e
semelhança daquilo que está incumbido de fundar [...] conforme o
próprio Kant, renunciamos à gênese [...] para nos atermos a um
simples condicionamento transcendental; mas nem por isso
escapamos ao círculo vicioso de acordo com o qual a condição
remete ao condicionado do qual ele decalca a imagem. (DELEUZE,
2015, p.108)

4

Filósofo polonês, conhecido pelo debate com Kant, que “surpreso” com seu Ensaio sobre a filosofia
transcendental (sem edição brasileira) chegou a afirmar que ninguém tinha entendido tão
profundamente sua filosofia quanto Maimon.
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O estatuto do transcendental kantiano funciona como um
decalque ou mapa sobre o plano empírico, um aparato mental que
dá condições para que os dados empíricos sejam percebidos,
moldando formas dos fenômenos sensíveis para que nossa estrutura
mental tenha a possibilidade de os conhecer. De maneira
simplificada são os objetos do mundo que entram em conformidade
com nosso esquema cognitivo, e não o contrário.
O argumento kantiano tem consequências monstruosas
para a história da filosofia, colocando limites na possibilidade do
conhecimento através da especulação, pois, no movimento de
adequação dos objetos à nossa subjetividade ou consciência,
podemos conhecer apenas o fenômeno como ele nos aparece,
perdendo a possibilidade de conhecimento do mundo e os objetos
em si mesmos, sendo a especulação filosófica desde então
considerada separada abruptamente do conhecimento. O que nos
interessa e cabe aqui é a subversão na definição operada por Deleuze
com o agenciamento com Maimon, que também trará
consequências para a retomada do papel especulativo para a
filosofia.5
Para Deleuze se deve trocar a busca do condicionamento
pelo da gênese, isto é, buscar descobrir as lógicas e regras de
constituição de nossa experiência, ou ainda, responder a questão de
como os dados sensíveis são produzidos, e não como eles são
possíveis de serem conhecidos ou experimentados. O transcendental
em Deleuze se refere às condições da gênese da experiência real, e
não da conformidade da experiência possível. É um conceito que
opera em um sentido ontológico primariamente (O que é? Como se
produz?), e que determinará a priori a possibilidade da
epistemologia (como posso conhecer o que conheço?). Este ponto
marca mais uma diferença com a visão do transcendental kantiano,
visto que era um conceito essencialmente epistemológico e colocava
5

Nos referimos a virada ontológica na filosofia contemporânea, muito influenciada pelo pensamento
de Deleuze e Guattari, chamada também de “speculative turn”. Conferir The Speculative Turn:
Continental Materialism and Realism. Organizado por Levy Bryant, Nick Srnicek ae Graham Harman.
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limites na possibilidade de produzirmos uma ontologia. Para
Deleuze, a questão ontológica é primeira que a problemática
epistemológica, isto é, saber como o próprio real é produzido é
anterior ao compreender o modo no qual podemos conhecê-lo, visto
que em Kant a questão do conhecimento tem uma resposta
simplória: O que conhecemos está subordinado à maneira ou ao
modo intrínseco de como conhecemos, isto é, à nossa estrutura
cognitiva. A maneira como sabemos segue sem uma resposta, visto
que é uma consequência ou produto de certas relações de gênese
anteriores.
Substituir o condicionamento pela gênese implica então em
buscar os princípios, ou regras diferenciais de construção da
realidade. Segue-se a afirmação deleuzeana na qual “procuramos
determinar um campo transcendental impessoal e pré-individual,
que não se parece com os campos empíricos correspondentes”
(DELEUZE, 2015, p. 105). Isto é, um campo assubjetivo que não
funciona como decalque sobre o empírico, mas que o produza
(assim como o próprio sujeito). Esse campo transcendental é
também denominado simplesmente de virtual, em Deleuze.
Devemos agora dar uma definição formal do conceito de
virtual em Deleuze. Este conceito é deveras complexo, e sem dúvida
não será esgotado nesse artigo. Buscaremos um sobrevoo que
servirá de certa maneira como uma introdução à problemática
relacionada ao conceito.
O virtual ou o campo transcendental é composto por
relações diferenciais, formado por multiplicidades ou “Ideias”. Para
Deleuze “a realidade do virtual consiste nos elementos e relações
diferenciais e nos pontos singulares que lhes correspondem.”
(DELEUZE, 2006, p. 294). Isto é, um campo diferencial
problemático, composto por Ideias ou multiplicidades. “As Ideias são
multiplicidades, cada Ideia é uma multiplicidade, uma variedade”
(DELEUZE, 2006, p. 260). E, “[...] as Ideias são problemáticas [...]
os problemas são as próprias Ideias.” (DELEUZE, 2006, p. 241). A
Ideia não pode ser confundida como uma essência, mas sim
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entendida como uma estrutura composta por multiplicidades
diferenciais. A pergunta sobre “o que é?” uma Ideia deve ser
também substituída:
[...] a Ideia está, por si mesma, muito mais próxima do acidente do
que da essência abstrata, e onde ela só pode ser determinada com
as questões quem? como? quanto? onde e quando? em que caso?
— formas essas que traçam suas verdadeiras coordenadas espaçotemporais. (DELEUZE, 2008, p. 131)

Se a Ideia já é uma multiplicidade, ela tem como símbolo não
uma essência, mas uma variação. O regime do virtual não possui
nenhuma identidade, ou fixidez. É a região do puro devir. Nota-se
aqui o uso subversivo ou aberrante do conceito de Ideia de Platão,
em conformidade com o projeto deleuzeano de reversão ou
substituição da metafísica platônica essencialista — que operava por
modelos ou essências fora do mundo, que doavam identidade às
cópias do mundo material, tornado puramente mimético — por uma
ontologia do devir que rompe com os modelos e as cópias,
possibilitando um mundo de pura criação por fluxos perpétuos de
devires.
O virtual é indeterminado, não possuindo nenhuma
identidade, forma, essência ou estrutura reguladora externa que a
conceda fixidez. Ao mesmo tempo, o virtual é reciprocamente
determinado per si. Isto é, é determinado por suas próprias relações
diferenciais, consistindo em um conjunto ou estrutura de relações
diferenciais entre elementos destituídos de forma sensível e de
função, que existem apenas pela sua determinação recíproca. Tais
sistemas não dispõem de nenhuma forma sensível, não possuem
com isso nenhuma existência atual no sentido de um ponto
instantâneo no tempo-espaço, são elementos puramente virtuais,
diferenças em estado não-atualizado, constituídos pela
determinação progressiva de elementos diferenciais e relações
diferenciais. Às relações diferenciais correspondem distribuições de
elementos que Deleuze denomina de singularidades pré-individuais,
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“repartições de pontos notáveis e de pontos ordinários até a
vizinhança de uma outra singularidade. As singularidades são os
acontecimentos ideais.” (DELEUZE, 2008, p. 135). Que determinam
completamente o virtual. O conceito de singularidade, proveniente
da matemática, é o terceiro elemento presente no virtual e a ele
Deleuze atribuí uma importância essencial:
É possível que as noções de singular e de regular, de notável e
ordinário, tenham para a filosofia uma importância ontológica e
epistemológica muito maior do que as de verdadeiro e de falso,
pois o sentido depende da distinção e da distribuição desses pontos
brilhantes na Ideia. (DELEUZE, 2008, p. 135)

Tais singularidades, esses “pontos brilhantes”, são entidades
abstratas que povoam o virtual. Podem ser exemplificadas
matematicamente: se imaginamos um gráfico, por exemplo, uma
singularidade seria o ponto abstrato que caracterizaria, em uma
linha deste gráfico, o ponto de “nascimento” de uma curva ou uma
variação notável em determinada linha de tal sistema. A linha reta
sofreria uma variação, adquiria uma curva, o ponto singular é a
marca deste ponto, é ele que causa a variação à linha reta, essa
mesma linha reta sendo composta por uma infinidade de “pontos
ordinários”. Esses mesmos pontos, os ordinários e singulares, só
podem existir em conjunto, em uma relação de determinação
recíproca. O singular é o ponto que causa a subversão de um sistema
de “pontos ordinários”, lhe muda as coordenadas, lhe causa
variação, curvas, mas é inseparável destes, existindo apenas nessa
relação problemática. Obviamente que tal exemplo matemático é
apenas ilustrativo, já que uma singularidade como todo elemento
virtual, não possui uma extensão física, ou qualidade determinada.
Por mais que a existência da singularidade seja puramente ideal com
virtualidade, ela possui um funcionamento material, podemos
destacar no mundo empírico a operação das singularidades préindividuais já atualizadas ou encarnadas nos corpos como
acontecimentos. Um exemplo físico-químico (e não
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necessariamente humano) do funcionamento da singularidade é a
questão da temperatura. A singularidade pode ser destacada como,
o ponto de ebulição da água, ou seja, representa uma mudança de
um estado físico de um elemento para outro. As singularidades préindividuais tem então a potencialidade ou virtualidade de serem
atualizadas (virem a existir modificando o mundo) nas próprias
espécies e partes, são as atualizações das singularidades que
produzem variações nas extensões e qualidades do nosso mundo
atual. Por isso mesmo toda singularidade é pré-individual, ela é
anterior aos indivíduos constituídos, existem em si mesmas
virtualmente, mas atualizam-se nos corpos, produzindo curvas,
dobras, transformações nas espécies e partes do mundo físico. Tais
singularidades formam as Ideias ou multiplicidades, e são elementos
das próprias diferenças genéticas que definem o virtual como
transcendental.
A Ideia então já é totalmente diferenciada, ela já dispõe de
relações e singularidades que se atualizarão sem semelhança nas
qualidades e partes atuais. Ela apenas não é diferençada, sendo esse
o traço mesmo da atualização na extensão. Devemos sublinhar mais
uma vez que em Deleuze as diferenças genéticas possuem essas duas
características, que correspondem uma ao virtual, e outra ao
processo de atualização do virtual. “É preciso atribuir a maior
importância à diferença das duas operações, diferença marcada pelo
traço distintivo ci/ç: diferenciar e diferençar.” (DELEUZE, 2008, p.
136). É possível então, para Deleuze, que uma Ideia seja
completamente diferenciada, tenha sua existência plena no virtual,
embora careça de uma determinação que constitui a realidade atual,
isto é, suas relações diferenciais e pontos singulares formam um
problema com uma existência puramente ideal. Ou seja, a Ideia é
diferenciada, porém falta a ela o movimento intensivo da
diferençação, da atualização, ela é então indiferençada, não tendo
um corresponde no mundo atual, sendo um “problema virtual” sem
uma “solução atual”. Existem então em Deleuze, entidades,
multiplicidades que são apenas virtuais, que ainda não se
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atualizaram no mundo fático empírico. O que faz o virtual se
atualizar é a intensidade, que é o próximo conceito a ser analisado,
já que é necessário mostrar como uma estrutura composta de
multiplicidades puras atualizam-se compondo os organismos e
objetos do mundo, isto é, como o campo transcendental genético
produz o mundo empírico. O problema do virtual sobrevoa a obra
de Deleuze, como é possível que uma virtualidade se atualize? Como
é possível que os corpos atualizando suas virtualidades ultrapassem
seus limites? É o problema do devir-outro por qual somos
arrastados na vida cotidiana.
2. Intensidade e atualização do virtual
É o intensivo que leva o virtual a vir a se atualizar em
extensões e qualidades, através da produção de um dinamismo
espaço-temporal que Deleuze também denomina de “método de
dramatização da Ideia”. Na definição deleuzeana, toda intensidade é
sempre uma diferença de intensidade, sendo assim “é preciso ainda
que as diferenças de intensidade entrem em comunicação. É preciso
como que um ‘diferenciador’ da diferença, que reporta o diferente
ao diferente.” (DELEUZE, 2008, p. 132). A esse diferenciador,
Deleuze denomina de precursor sombrio, que funciona como
“agente da comunicação das séries de diferenças” (DELEUZE, 2008,
p. 133). O campo transcendental/virtual como vimos, produz um
puro spatium intensivo formado por multiplicidades ou Ideias
através de relações diferenciais e distribuições de pontos singulares,
essas multiplicidades distribuem-se em séries diferenciais,
heterogêneas ou disparatadas, o precursor sombrio, ou o
diferenciador da diferença coloca essas séries em comunicação,
induzindo “fenômenos de acoplamento entre as séries, de
ressonância interna no sistema, de movimento forçado sob a forma
de uma amplitude que transborda as próprias séries de base”
(DELEUZE, 2008, p. 133). São essas as condições nas quais, para
Deleuze, “um sistema preenche-se de qualidades e se desenvolve em
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extensão, pois uma qualidade é sempre um signo ou um
acontecimento que sai das profundezas, que fulgura entre
intensidades diferentes [...]” (DELEUZE, 2008, p. 133). Essas
condições produzem os dinamismos espaço-temporais, geradores
de qualidades e de extensões, produtores de blocos dinâmicos de
espaços-tempo.
Apenas nesse sentido, de um dinamismo espaço-temporal, é
que podemos falar em uma filosofia do sujeito em Deleuze. O sujeito
é sempre produzido nesse processo dinâmico espaço-temporal que
vai do virtual ao atual. Deleuze denomina esses estados intensivos
dinâmicos de criação de sujeitos, de sujeitos larvares — estados
embrionários de sujeito, isto é, uma produção constante do sujeito
em dinâmica contínua dentro de cada dinamismo ou bloco espaçotemporal. O sujeito não está nunca pronto, está sempre no meio de
um processo intensivo que o modifica constantemente, um gérmen
ou embrião, uma larva que renasce a cada dinamismo ou
movimento forçado. Sobre uma possível identidade do sujeito,
Deleuze argumenta que estados de sujeito existem e podem persistir
através dos dinamismos, porém, é sempre possível uma
transformação radical, dado que a identidade é mais um fruto de
repetições de diferenças através de uma série não-linear do que
aquilo que está anterior ou guiaria o processo. Ressaltamos o fator
pós-humano da constituição do sujeito larvar em Deleuze, o sujeito
não é humano ou mesmo animal, não é uma substância ou
essencialismo como a filosofia moderna desejou construir, mas sim
um estado ou fruto de um processo ontológico que não deixa de
modificar as qualidades e extensões do sujeito. O sujeito é um
fenômeno dinâmico temporal, construído, destruído e reconstruído
em conjunto com os próprios dinamismos espaço-temporais.
O intensivo então se implica em toda nossa experiência
atual. Devemos guardar a palavra “implicado”, já que de certa
maneira, ela se opõe ao regime “explicado” do atual. A implicação
intensiva são as diferenças irredutíveis presentes em todo fenômeno
na dimensão atual, isto é, no regime extenso e qualitativo. As
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diferenças intensivas não podem ser confundidas com o dado
sensível, a qualidade e a extensão, visto que são aquilo que geram o
dado; ela não pode ser confundida com o fenômeno, mas é o que
gera o fenômeno, é o que possibilita que exista a própria sensação.
O fenômeno é um misto de qualidades diversas, que por sua vez são
gerados pelas próprias diferenças de intensidade.
A diferença intensiva, sempre desigual a si, é o que vai
provocar a variação incessante das formas de expressão no mundo:
as variações das matizes do amarelo dos girassóis pintados por Van
Gogh formam um misto de diversidade de tonalidades de amarelo
imperceptíveis, toda uma aquarela intensiva de amarelo(s), nenhum
girassol sendo idêntico ao outro, e nenhum possuindo o mesmo tom
de amarelo, a mesma “amarelidade”, sendo cada pequeno perímetro
do girassol um composto de diferenças intensivas de amarelo.
Mesmo que nossa representação, por deficiência e modo de
funcionamento interno, não consiga captar estes diferentes tons
intensivos. Chamamos todos de amarelo, mantendo a identidade do
conceito, mas a diferença atua sempre por trás da identidade,
causando deformações e fissuras, elas mesmas irrepresentáveis.
A intensidade está sempre implicada na experiência. Sobre
o atual, a parte explicada, podemos brevemente afirmar que é o final
do processo de individuação, pela atualização do virtual, levado a
cabo pelas diferenças de intensidade através dos dinamismos
espaço-temporais. O atual é o regime da estabilização, onde a
individuação encarna ou expressa as Ideias virtuais, suas relações
diferenciais e seus pontos singulares. É nesse sentido que “não há
objeto puramente atual. Todo atual se envolve uma névoa de
imagens virtuais” (DELEUZE, 1998, p. 173). Todo objeto possui duas
metades dessemelhantes, assimétricas, uma no virtual e outra no
atual, afinal só é objeto aquilo que já tem uma configuração mesma
como atual. Ou seja, uma metade atualizada, que encarnou as
singularidades e as relações diferenciais, que vão corresponder a um
estado determinado de espécies e partes, quantidades e qualidades,
no mundo atual. O objeto é sempre fruto de uma individuação, ele é
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sempre já individuado. Todo objeto ou corpo se define por sua
extensão e qualidades (atualidades), assim como por suas forças ou
potencialidades isto é, suas capacidades de entrarem em devir
(virtualidades).
3. A papel da sensação: religando o empírico a sua gênese
transcendental
Até agora lidamos com o transcendental e a gênese do
empírico. É necessário que algo mais se diga em relação ao empírico,
isto é, uma análise do papel da experiência, ou seja, da sensação, no
mapeamento do empirismo transcendental.
Podemos dizer que o regime mais baixo ou menos potente
de conhecimento, que determina grande parte da regulação de nossa
sensação é aquele que Deleuze nomeia de representação. A
representação, fundada pelos princípios lógicos de identidade,
contradição, analogia e semelhança é incapaz de pensar as
diferenças em sua falta de identidade e devir constante — quando
pensa a diferença, sempre a pensa remetida a uma das bases lógicas
fundantes da representação, reduzindo a diferença ao diferente, isto
é, pensando o conceito abstrato geral e não as diferenças contidas
internamente nos objetos, que são pré-conceituais. Isto é, dado um
objeto x e um y, pensamos a sua diferença conceitual, x e y, mas não,
a diferença interior que define o que é x e o que é y. Sendo que x
mesmo é um conceito abstrato (humano, mesa, rato) e cada
elemento que é contido dentro do conceito abstrato é em si mesmo
diferente dos outros elementos, estes forçados ao preenchimento de
um conceito universal abstrato. Como vimos, a diferença (intensiva)
não é o diferente (o dado sensível), ela o produz.
Podemos dizer, de maneira mais objetiva, que representar é
estar comprometido com o reconhecimento das unidades, do
idêntico e do semelhante, deixando de lado as diferenças que, como
buscamos demonstrar, são as gêneses do próprio mundo empírico
e da sensação. Estar dentro do domínio representativo para o
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pensamento é sempre deixar escapar o campo transcendental do
qual se origina toda experiência. Essa aporia das diferenças
intensivas, que é a de produzir aquilo que a nega, parece bloquear o
caminho do empírico para o transcendental. Como é possível
escapar dessa aporia? Mais do que um problema puramente
intelectual, Deleuze demonstra que, de certa maneira, o campo
problemático virtual, ou seja, o transcendental, sempre nos aparece
não como um exercício ou desafio intelectual, mas sim como uma
experiência sensível. Há uma experiência do transcendental, e ela nos
possibilita, não só religarmos nosso pensamento com o fundo
diferencial do qual surgimos, como também abrir novas
possibilidades para o corpo. Ora, o organismo, como mostra
Deleuze, é uma espécie de resolução de uma problemática virtual:
A natureza do virtual é tal que atualizar-se é diferençar-se. Cada
diferençação é uma integração local, uma solução local, que se
compõe com outras no conjunto da solução ou na integração
global. É assim que, no vivente, o processo de atualização
apresenta-se, ao mesmo tempo, como diferençação local das
partes, formação global de um meio interior, solução de um
problema estabelecido no campo de constituição de um
organismo. O organismo nada seria se não fosse a solução de um
problema e, também, cada um de seus órgãos diferençados, tal
como o olho que resolve um ‘problema’ de luz. (DELEUZE, 2006,
p.297)

Nesse sentido, a resolução de certos problemas pode abrir
novas oportunidades para o corpo. A teoria dos devires,
desenvolvida em Mil Plâtos (1980), dependerá dessa capacidade de
conjugar-se com as singularidades pré-individuais de outras zonas
de individuação. É nesse sentido que será possível devir-animal, por
exemplo, já que devir não trata de imitação, mas sim desse
movimento de resolução de um problema, que passa por entrar em
zonas de indiscernibilidade e convergência, de maneira que as
virtualidades efetivem-se, possibilitando assim que um organismo
desenvolva novas capacidades.
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A experiência transcendental é como um choque, um
trauma, se efetivada ela permite captar no próprio sensível o “ser do
sensível”, ou seja, as diferenças de intensidade. O encontro ou
choque com a diferença de intensidade que está presente em todos
os objetos do mundo possibilita que o pensamento rompa com seu
torpor representativo, e obrigue o organismo a encontrar diferentes
resoluções para as problemáticas que lhes ocorrem, afetando assim
todo processo de individuação. Criar para si um “corpo-sem-órgãos”
não tem outro sentido. Mesmo estando em todos corpos e objetos,
não significa que todo encontro vá causar tal choque que desperte o
pensamento e o corpo. Não há uma regra geral que determine qual
objeto vai nos causar tal sensação. David Lapoujade, filósofo francês
que desenvolve temáticas deleuzeanas e bergsonistas, denomina de
movimentos aberrantes esses encontros ou movimentos do real que
despertam o corpo, os abrindo para as virtualidades do
transcendental.6 De certa maneira, o objeto artístico possui uma
maior potencialidade “despertativa”. O objeto da criação artística,
quando quebra seus limites, (os limites da própria representação)
consegue produzir na sensação, o próprio ser da sensação. Pode ser
uma música, uma pintura, um filme, uma batida de rap. Em Lógica
da Sensação, Deleuze clama que Bacon7 supera a pintura
representativa, e consegue pintar o próprio efeito do tempo nos
corpos, ou seja, ele atinge pela pintura a expressão do próprio ser do
sensível que age na matéria. Se Bacon não consegue pintar a
diferença de intensidade em si mesma, ele ultrapassa a
representação pintando o efeito de tais diferenças agindo nos
corpos, despedaçando a representação “a obra de arte abandona o
domínio da representação para tornar-se ‘experiência’, empirismo
transcendental ou ciência do sensível” (DELEUZE, 2006, p. 94) O
empirismo transcendental funda então a possibilidade de uma nova
teoria e prática estética:
6
7

Conferir em LAPOUJADE, 2015.
Francis Bacon. Pintor anglo-irlândes. 1909- 1992.
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É estranho que se tenha podido fundar a estética (como ciência do
sensível) no que se pode ser representado no sensível. É verdade
que não é melhor o procedimento inverso, que subtrai da
representação o puro sensível e tenta determiná-lo como aquilo
que resta, uma vez eliminada a representação. [...] o empirismo se
torna transcendental e a estética se torna uma disciplina apodítica
quando apreendemos diretamente no sensível o que só pode ser
sentido, o próprio ser do sensível: a diferença, a diferença de
potencial, a diferença de intensidade como razão do diverso
qualitativo.[...] O mundo intenso das diferenças, no qual as
qualidades encontram sua razão e o sensível encontra seu ser, é
precisamente o objeto de um empirismo superior. Este empirismo
nos ensina uma estranha “razão”, o múltiplo e o caos da diferença
(as distribuições nômades, as anarquias coroadas). São sempre as
diferenças que se assemelham, que são análogas, opostas ou
idênticas: a diferença está atrás de toda coisa, mas nada há atrás
da diferença. (DELEUZE, 2006, p. 94)

Fica mais claro o porquê Deleuze afirma que as diferenças
se anulam no extenso. Perceber é sempre captar uma diferença de
intensidade por trás do fenômeno, diferencial este que só pode ser
percebido como sensível, mas que se anula quando percebemos,
visto que ao termos uma sensação, a representamos. Daí ocorre que,
por uma via, fazemos da sensação uma magnitude extensiva, damos
um limite extensivo ao intensivo, mas não deixamos de sentir
vibrações daquilo que é irrepresentável, ou seja, a diferença de
intensidade em seu estado ilimitado. Podemos sentir o insensível,
que na representação é aquilo que só pode ser sentido (mesmo que
coloquemos na intensidade pura da diferença um limite, uma
quantificação) e pensar o impensável (as diferenças em si mesmas
são impensáveis pela representação, por não possuírem a identidade
de um conceito que a limite, sendo um puro devir, mas conseguimos
pensar que tais diferenças atuem no mundo, se “implicando” no
mundo, embora não se “expliquem” pela representação.) A crítica à
representação em Deleuze é fundada na tentativa de atingir o subrepresentativo, que é também o campo assubjetivo — ao rompermos
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com a representação, mesmo que em um instante, rompemos
também com algum estado mais fixo de sujeito, e abrimos nosso
corpo aos devires.
As diferenças estão implicadas na sensação, mas se anulam
quando se explicam, ou seja, quando são representadas na
percepção. A implicação se refere sempre ao sub-representativo, ao
intensivo, enquanto o explicativo refere-se sempre ao atual já
individuado. Mas a intensidade se implica de maneira ilimitada,
criando assim a própria extensão, criando a diversidade qualitativa
da extensão. Por trás da representação, há o sub-representativo, que
é ele mesmo, irrepresentável. A diferença de intensidade é sempre
irrepresentável pela representação, seu ocultamento pela
representação e limitação das diferenças não vem então da força da
identidade, mas da natureza própria das diferenças, na medida em
que elas são irrepresentáveis, na medida em que a representação
não sabe lidar com aquilo que não possui identidade nem conceito
limitado, exigindo um rompimento com a representação, para que
a experiência transcendental seja perceptível.
Conclusão
Acreditamos diagramatizar as relações entre conceitos que
operam o que Deleuze denomina empirismo transcendental. Em
uma rápida recapitulação, o transcendental como virtual é um
campo de multiplicidades que por um dinamismo intensivo
atualizam-se formando o mundo atual, isto é, o mundo individuado
das extensões e qualidades. Para que o processo de atualização e
individuação não se estanque em uma forma constituída, é
necessário uma virtualização, ou seja, que a experiência sensível
torne-se transcendental abrindo assim novos caminhos para o
pensamento, e novas possibilidades para os corpos e organismos.
Este movimento ou lógica de funcionamento “aberrante”, que vai do
virtual ao atual, e retorna ao virtual, aumentando as possibilidades
de individuação e criação do novo no mundo, é o que podemos
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denominar de empirismo transcendental, um processo cíclico, mas
nunca um ciclo linear ou dialético, que se fecharia. É um ciclo
divergente, acentrado, ciclo de um eterno retorno — mas um eterno
retorno da diferença.
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III
Filosofia Alemã

Entre idealismo e materialismo: o estatuto
aporético da matéria em Schopenhauer

André Henrique M. V. de Oliveira1
A intenção de Schopenhauer no texto Crítica da filosofia
kantiana (apêndice de O mundo como vontade e como
representação2) é mostrar o papel que a filosofia de seu mestre
exerceu sobre a sua, tanto no que lhe serviu de influência, como no
que legou de matéria para oposições e divergências. Logo de início,
fica claro que Schopenhauer assume como tese fundamental a
separação entre fenômeno (Erscheinung) e coisa-em-si,
confirmando que este é o ponto de partida para uma posterior
elaboração de seu sistema. Para Schopenhauer, Kant dá um passo à
frente em relação à filosofia empirista que o precedera, de forma que
a distinção feita por Locke entre as qualidades primárias e
secundárias seria apenas um “prelúdio juvenil” se comparada ao
procedimento kantiano, pois este, além de abstrair a participação
que os órgãos dos sentidos têm na afecção empírica, “ainda abstraiu
a participação das funções cerebrais (embora não sob este nome);
com o que agora a distinção entre fenômeno e coisa-em-si adquiriu
1
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Doravante O mundo.
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uma significação infinitamente maior e um sentido muito mais
profundo” (SCHOPENHAUER, 2005, pp. 526-527).3
Essa distinção fundamental entre coisa-em-si e fenômeno se
relaciona diretamente com o reconhecimento de que nossa
faculdade cognitiva possui duas bases: uma a priori (as formas
inerentes ao sujeito, que independem da experiência) e outra a
posteriori (que requer necessariamente a experiência, o aporte
empírico). A base a priori determina as formas segundo as quais o
mundo aparece para nós, e a base a posteriori recebe os dados que
preenchem aquelas formas. Em suma, a distinção entre
conhecimento a priori e conhecimento a posteriori se liga
diretamente à separação entre fenômeno e coisa-em-si porquanto
se configura como uma “demonstração de que entre as coisas e nós
sempre ainda está o intelecto, pelo que elas não podem ser
conhecidas conforme seriam em si mesmas” (SCHOPENHAUER,
2005, p. 526).
Apesar de reconhecer nisso o maior mérito de Kant,
Schopenhauer afirma que seu mestre “não deduziu a coisa-em-si de
modo correto” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 531), e é interessante
notar que, de acordo com Hartmann, “esse ser-em-si foi e continua
a ser o elemento propriamente anti-idealista que permaneceu no
limiar do idealismo” (HARTMANN, 1983, p. 16). Para Hartmann isso
se deu porque Kant não havia desaprovado totalmente a coisa-emsi, e assim a filosofia crítica teria criado espaço para uma
interpretação dual no seio do debate entre idealismo e materialismo.
Endossando essa análise, a crítica de Schopenhauer tem como ponto
nodal a postura de Kant de recusar as experiências interna e externa.
Para ele, nada a não ser o equívoco de levar ao pé da letra a palavra
“metafísica” justificaria a subestimação da experiência como fonte e
base de qualquer conhecimento. Assim, para Schopenhauer:
3

O fato de que Schopenhauer usa a expressão “funções cerebrais” não deve ser visto como mero
detalhe, mas como indicação de que a revisão do pensamento kantiano se fez aliada a uma
aproximação com as ciências naturais (sobretudo a fisiologia), e à incorporação de elementos de um
tipo de materialismo, o que pretendemos discutir posteriormente.
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A tarefa da metafísica não é sobrevoar a experiência na qual o
mundo existe, mas compreendê-la a partir de seu fundamento, na
medida em que a experiência, externa e interna, é certamente a
fonte principal de todo conhecimento; que, em consequência, a
solução do enigma do mundo só é possível através da conexão
adequada, e executada no ponto certo, entre experiência externa e
interna. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 538).

Enquanto no sistema kantiano temos uma filosofia a partir
de conceitos, Schopenhauer diz desenvolver uma filosofia em
direção a conceitos; partindo da intuição, isto é, daquilo que a
experiência fornece de imediato. Tal proposta de correção se insere
também na defesa de Schopenhauer da legitimidade da metafísica;
não daquela desconstruída pela Crítica, mas de uma metafísica
imanente sustentada pela articulação entre a experiência interna e a
experiência externa. O filósofo procura apontar a importância da
base empírica, ao lado das condições a priori, para a reformulação
do conhecimento metafísico. Nesse sentido é que nos pergunta: “não
parece diretamente contrário à verdade que para decifrar o enigma
da experiência [...] tenhamos de desviar totalmente os olhos dele
[do mundo], ignorar o seu conteúdo e adotar [...] apenas as formas
vazias das quais estamos conscientes a priori?” (SCHOPENHAUER,
2015, p. 220). Assim:
O fundamento da metafísica, portanto, tem de ser de tipo empírico.
Sim, inclusive a aprioridade de uma parte do conhecimento
humano é por ela apreendida como um fato dado, do qual ela
infere a origem subjetiva dessa parte. E precisamente só na medida
em que a consciência da sua aprioridade acompanha o
conhecimento, é que este, em Kant, chama-se transcendental
(SCHOPENHAUER, 2015, p. 220).

Não é de se estranhar, então, que o filósofo, considerando a
“aprioridade de uma parte do conhecimento humano” como um
fato, indique em várias passagens o cérebro como o órgão sede da
nossa estrutura cognitiva a priori. Assim, o que ocorre é que o
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transcendental, já reformulado pela sua crítica à filosofia kantiana,
cada vez mais recebe uma naturalização. Mas, como entendermos o
lugar deste empírico justamente numa reconsideração das bases do
idealismo?
No início do §17 d’A raiz quádrupla do princípio de razão
suficiente, Schopenhauer estabelece os traços distintivos da classe de
objetos submetidos ao entendimento; a saber, das “representações
intuitivas, completas, empíricas”. Tais representações são intuitivas
porque não são conceitos abstratos; completas porque além do
elemento formal, a priori, contêm o elemento material; e empíricas
porque, ainda que mantenham a idealidade transcendental
constitutiva do sujeito, possuem ao mesmo tempo “sua origem em
uma excitação da sensação de nosso organismo sensitivo”
(SCHOPENHAUER, 2008, p. 53)4.
Para o filósofo, “a impressão não passa de uma mera
sensação no órgão dos sentidos, e só pela aplicação do entendimento
(isto é, da lei de causalidade) e das formas da intuição do espaço e
do tempo é que o nosso intelecto converte essa mera sensação em
representação” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 551). Isto explica a tese
schopenhaueriana de que “toda intuição é intelectual”, ou seja, a
intuição é um processo no qual necessariamente já está incluído o
trabalho do entendimento; não temos acesso ao mundo a não ser
como representação, e estas representações são construídas pelo
entendimento.
Em suma, podemos afirmar que as categorias - com exceção
da causalidade - estão submetidas ao princípio de razão do conhecer,
portanto à segunda classe de objetos no esquema d’A raiz
quádrupla5; ao passo que, a causalidade, atributo do entendimento,
4
5

As traduções da obra Da raiz quádrupla do princípio de razão suficiente aqui citadas são nossas.

O princípio de razão suficiente é o princípio segundo o qual tudo o que existe tem uma razão
suficiente, isto é, uma razão a partir da qual o objeto possa ser explicado. Schopenhauer afirma que
este princípio, em conformidade com a lei de causalidade, se desdobra em quatro raízes, cada uma
explicando fenômenos de ordens diferentes. A primeira dessas raízes é a do devir. Esta raiz opera com
a lei de causalidade, faculdade do entendimento, explicando os objetos do mundo, seu fazer-efeito, a
partir da identificação das causas (Ursache) das transformações no mundo empírico. A segunda raiz,
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diz respeito à primeira classe de objetos submetidos ao princípio de
razão do devir, que trata diretamente das intuições empíricas.
A metafísica de Schopenhauer, no entanto, só ganha
contornos mais precisos quando aquele conhecimento que tem
como base o entendimento e, portanto, a lei de causalidade, é
remetido ao objeto que constitui a quarta classe de objetos, segundo
a tese d’A raiz quádrupla. Daí a advertência: “A fim de permitir uma
ulterior orientação em minha filosofia, de forma geral, eu
acrescentei aqui que a ligação desta quarta classe de objetos para o
sujeito (isto é, a vontade percebida em nós) à primeira classe de
objetos é a mesma que da lei de motivação à lei de causalidade. Esta
visão é a pedra angular de toda minha metafísica”
(SCHOPENHAUER, 2008, p.197).
A remissão da quarta classe de objetos (o sujeito da volição)
à primeira representa a ligação de dois tipos de experiência: uma
que constitui o mundo enquanto representação, as intuições
empíricas regidas pela lei de causalidade; e outra que traça uma
diferenciação entre o sujeito que conhece e o indivíduo que quer.
Esta segunda experiência não se refere ao ato de perceber o mundo
enquanto representação, que o entendimento, de um só golpe,
produz. Ao invés disso, trata-se, agora, de nos percebermos como
um corpo dotado de volições.6 Em suma, estas duas experiências
constituem os dois lados do mundo: representação e vontade.
Começa a se delinear, aqui, uma outra característica marcante no
pensamento de Schopenhauer: a experiência do corpo, podemos
dizer, do organismo, como elemento para uma explicação metafísica
do mundo.

a raiz do conhecer, aplica a lei de causalidade no plano dos conceitos, ou seja, das representações
abstratas. A terceira, raiz do ser, trabalha no plano da sensibilidade pura e aplica-se aos objetos
matemáticos e geométricos com base nas formas a priori, condições de possibilidade da experiência.
E a quarta raiz, a do agir, explica as causas que atuam como motivos, isto é, as volições que
impulsionam o agir dos animais em geral, incluindo o agir do homem.
6

Na verdade, por requerer apenas a forma do tempo, Schopenhauer considera essa experiência, a
rigor, como uma percepção, e não como uma intuição. Cf. SCHOPENHAUER, 2015, p 300.
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A partir de Sobre a vontade na natureza, a filosofia de
Schopenhauer toma uma direção sui generis. Tanto que é possível
notar uma tensão interna ao seu próprio sistema, no qual há teses
de difícil compatibilidade entre si: o idealismo transcendental é
acompanhado e entremeado com elementos de matiz materialista, e
muitas das questões passam a ser tratadas tendo sempre como
contraponto fundamental as ciências naturais, o que confere ao
perfil geral de sua filosofia características que não cabem mais num
idealismo ipsis litteris. Em uma nota no subcapítulo 1.4 de A
concepção de matéria na obra de Schopenhauer, Brandão comenta
que:
Segundo Lange, houve, no século XIX, um retorno a Kant contra o
materialismo, no qual se incluiria o movimento a favor da filosofia
de Schopenhauer (Geschichte des Materialismus, v. 2, p. 453).
Porém, é importante, neste ponto, observar que Schopenhauer faz,
em Sobre a Vontade na natureza, elogios a Cabanis, que se insere
no movimento do materialismo [...] Cacciola (Schopenhauer e a
questão do dogmatismo, p. 34) nota como o retorno a Kant na
filosofia de Schopenhauer inscreve-se em “um projeto
schopenhaueriano de buscar uma saída para os impasses da
filosofia que lhe é contemporânea”. Cacciola [...] observa que seria
entre o idealismo “subjetivo” de Fichte e o materialismo que se
situaria o projeto filosófico de Schopenhauer. (BRANDÃO, 2008,
p. 90)

O que demarcaria a posição de Schopenhauer no interior do
idealismo seria justamente o fato de que ele partiu do idealismo
transcendental e o levou a um tipo de conexão com o materialismo
que mostra a complementaridade fundamental entre as duas
perspectivas. Destarte, a especulação filosófica não poderia mais se
fechar ao diálogo com as ciências empíricas, o que torna necessário
precisar se, e em que sentido, o intelecto também é matéria, e quais
as implicações disso no interior de uma teoria do conhecimento de
matiz idealista.
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Certo é que, já na Crítica da filosofia kantiana, ao indicar o
erro kantiano de postular um objeto da representação,
Schopenhauer procura demonstrar que todo o processo cognitivo é
necessariamente corporal, e que, portanto, a afecção empírica
compreende dois registros: a recepção de estímulos pelos órgãos
sensoriais e a aplicação da lei de causalidade pelo entendimento
(cérebro). Sobre isso, Garcia comenta que: “Na filosofia de
Schopenhauer, como a pesquisa mais avançada já mostrou, é
possível encontrar a tentativa de unir argumentos extraídos do
idealismo transcendental de Kant com teses da Naturphilosophie,
especialmente naquilo que respeita a uma moderada hipótese
fisiológica do modo de conhecer” (GARCIA, 2011, p. 98).
A referência direta a uma ciência (a fisiologia) nos parece
um recurso que demarca definitivamente a posição de
Schopenhauer no interior do debate iniciado com o idealismo, não
só pela referência em si, mas pelo cuidado em esmiuçar os pontos
de contato entre as duas áreas do conhecimento, tão afastadas até
então. Como afirma Barboza: “Schopenhauer introduz modulações
até então impensáveis no pós-kantismo [...] A metafísica se desfaz
do primado do intelecto, do racional, e em seu lugar entram em cena
os próprios nervos como coordenadas de acesso ao mais real do
mundo” (BARBOZA, 2003, p. 99).
É nessa perspectiva que, a nosso ver, a filosofia de
Schopenhauer, em certa medida antecipa, ainda que de forma
assistemática, a interseção conceitual que vemos, por exemplo, nas
ciências cognitivas e na filosofia da mente. Por isso entendemos
também a necessidade de “despir Schopenhauer de suas
contradições ontológicas, de sua até então influenciável tentativa de
pensar o ser a partir do querer, para pensá-lo como um divisor de
águas da filosofia do século XIX, enquanto um pensador que se
encontrava efetivamente no limiar entre o antigo (metafísico) modo
de pensar e o novo (científico)” (GARCIA, 2011, p. 98). Portanto, o
mais importante a ser considerado é que as contradições que
surgem a partir do confronto e cruzamento entre idealismo
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transcendental e ciências naturais, apesar de permitirem à sua
filosofia receber a acusação de inconsistência, manifestam a
necessidade de uma reconsideração do idealismo, agora em diálogo
direto com as ciências cognitivas, além de implicar numa revisão
crítica da distinção entre o físico e o metafísico.
Surge, daí, a necessidade de examinarmos o que o alemão
entende por matéria, já que este conceito passa a ocupar um lugar
central no cruzamento que ele empreende entre idealismo e
materialismo e, para isso, é preciso levar em conta que há uma
transformação do conceito de matéria ao longo da obra de
Schopenhauer.
A este respeito, Brandão estabelece uma divisão de três
períodos7 na obra do filósofo e nos mostra como Schopenhauer
realiza uma revisão de sua própria teoria da representação, que
termina por intensificar as contradições internas ao seu sistema. O
autor destaca também a importância capital do escrito Sobre a
Vontade na natureza, já que é a partir dele que se mostra a
relevância da ciência para o acabamento definitivo do pensamento
de Schopenhauer.
O fato de que está entre as tarefas da metafísica da natureza
compreender as forças naturais, bem como a matéria, “coloca a
física em posição privilegiada como interlocutora desta metafísica”
(BRANDÃO, 2008, p. 48). As noções de causalidade, força e matéria
estruturam a metafísica da natureza. Tais noções, no entanto,
devem ser compreendidas no interior da teoria da objetivação da
Vontade, a qual o filósofo apresenta no livro II de O mundo. A
objetivação tem a ver com o aparecimento, isto é, o tornar-se
representação da Vontade, para o que as condições necessárias são
espaço e tempo, enquanto principium individuationis, pois “tempo
e espaço são os únicos pelos quais aquilo que é uno e igual conforme
7

O primeiro inclui a Dissertação (Tese sobre a raiz quádrupla do princípio de razão suficiente) e a
primeira edição de Sobre a visão e as cores; o segundo é marcado pela primeira edição de O mundo; e
o terceiro inclui Sobre a Vontade na natureza, Sobre a liberdade da Vontade, Sobre o fundamento da
moral e a segunda edição de O mundo em seus dois volumes.
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a essência e o conceito aparece como pluralidade de coisas que
coexistem e se sucedem” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 171).
Schopenhauer usa duas palavras para se referir à matéria:
Materie e Stoff. Portanto, na elaboração do conceito de matéria “o
primeiro ponto a ser notado, e o mais central, é o jogo entre Materie
e Stoff que, a partir de 1836 marca de maneira decisiva a
constituição das representações intuitivas” (BRANDÃO, 2008, p.
67). Se por um lado temos os estados da matéria, que podem ser
identificados no espaço e no tempo como acidentes (Stoff), por outro
algo soa estranho na caracterização da Materie como substância
quando temos a afirmação de que ela “é desprovida de forma e
qualidade, igualmente inerte, isto é, indiferente a repouso e
movimento” (SCHOPENHAUER, 2015, p 59). A Materie, nesse
sentido, carrega uma dupla caracterização: ora tende a ser uma
“causalidade em geral”, ora simplesmente substância. E, o que é
mais agravante, “passa a ser visibilidade da Vontade, chegando, em
várias passagens, a ser apresentada como a própria Vontade”
(BRANDÃO, 2008, p. 201. Grifo do autor).
Cabe lembrar ainda que, se a matéria (Materie) é visibilidade
da Vontade, a ela se deve atribuir um status real, metafísico, que, no
limite, se posto ao lado da ideia de que ela é “objeto” do pensamento,
levará ao paradoxo de existir uma matéria independente do
pensamento. “Pois se a Materie é causalidade e visibilidade da
Vontade, não atribuiríamos então – esta é a posição de Primer –
causalidade à Vontade e, na esteira disso, implodiríamos todo o
sistema de Schopenhauer?” (BRANDÃO, 2008, pp. 146-147). A fim
de resolver o impasse, Brandão esclarece que Materie, ao contrário
de Stoff, que é causalidade in concreto, seria uma atividade in
abstrato, e neste sentido a duplicidade aqui surgida “nada mais é do
que a dupla orientação da noção de Materie, que pode tanto dirigirse à Vontade como sua visibilidade (e, nessa medida, ela é atividade)
quanto aos seus estados (Stoffe, e assim ela é causalidade)”
(BRANDÃO, 2008, p. 148. Grifos do autor).
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Ainda assim é difícil não levar em conta a posição de Primer
pois, mesmo que se considere a Materie também como objeto do
pensamento, ela não é só objeto do pensamento, pois sua relação
com a Vontade lhe confere um status metafísico, o que a situa fora
do âmbito das representações comuns. Ela se caracteriza não só
como causalidade, mas como atividade, visibilidade da Vontade. E
devemos lembrar que a lei de causalidade não pode encontrar
utilização sobre a própria matéria, uma vez que “a matéria é
absoluta: isto é, não pode nascer nem perecer” (SCHOPENHAUER,
2015, p. 59).
Obviamente, Schopenhauer não pode admitir causalidade
para a Vontade. Todavia, neste último aspecto não a admite também
para a matéria (Materie). O filósofo teria relutado em identificar
Vontade e Materie simplesmente para não receber o rótulo de
materialista, e assim tentar manter-se como idealista
transcendental? Mas, o realismo da Vontade não aparece desde
sempre como um buraco no idealismo que sustenta que “o mundo
é minha representação”?
Sobre a primeira pergunta, devemos levar em conta que,
além de indiretamente receberem amiúde os mesmos atributos (não
estarem submetidas à causalidade; estarem fora de espaço e tempo;
serem pura atividade, pura potência, etc.), há passagens em que
Materie e Vontade são usadas conjuntamente como “armas” contra
o idealismo, e mesmo contra o materialismo. Assim, por exemplo,
sobre o conceito de absoluto, num sentido cosmológico (que
também podemos atribuir à Vontade), ele assevera:
Se os senhores querem absolutamente ter um absoluto, gostaria
de pôr-lhes um à mão, e que satisfaz todas as exigências de uma
tal coisa, e bem melhor do que suas engraçadas figuras de nuvens:
trata-se da matéria. Esta é incriada e imperecível, portanto
verdadeiramente independente e quod per se est et per se
concipitur. Tudo provém de seu seio e para ele retorna
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 603).
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E, contra o materialismo fisicalista de seu tempo, o filósofo
aponta “a insensatez inacreditável dos primeiros princípios, que
desmentem até mesmo a força vital, rebaixando a natureza orgânica
a um jogo aleatório de forças químicas” (SCHOPENHAUER, 2013, p.
24), ressaltando que, quando se trata das obras da natureza, “a
Vontade e a obra não se distinguem por nenhuma representação
intermediária: elas são um. E até mesmo o material é um com elas,
pois a matéria é a mera visibilidade da vontade” (SCHOPENHAUER,
2013, p. 108).
Ora, diante disso, se quisermos aplainar a contradição de
admitir ao mesmo tempo que o mundo é representação e que há
uma matéria que “existe por si”, o máximo que podemos dizer é que
nossa faculdade de conhecimento é intrinsecamente antinômica, o
que significaria reconhecer a contradição sem desfazê-la, optando
por entender idealismo e materialismo como pontos de vista
necessariamente complementares, como quer Schopenhauer. Em
outras palavras, significa defender a ideia de que “o idealismo
transcendental nos permite ver que materialismo científico e
idealismo filosófico operam em dois níveis diferentes, e então, na
verdade, não há contradição entre eles” (BARBERA, 2009, p. 10) 8.
Nessa perspectiva, a ciência e seu materialismo seriam incapazes de
ir além da representação, deixando inapreensível uma outra
dimensão da realidade, a qual só se alcançaria pela metafísica, que,
por sua vez, exige o idealismo transcendental como meio.
Inobstante, temos a segunda questão e, com ela, mais um
obstáculo para o idealismo transcendental de Schopenhauer, o qual
parte do pressuposto de que nada é acessível ao conhecimento que
não esteja circunscrito na representação, com exceção da vontade
(que, ainda assim, é dada na autoconsciência por intermédio do
tempo). Na medida em que avança na especulação sobre a Vontade,
o filósofo leva adiante algumas teses que vão de encontro ao
idealismo. Com efeito, Barbera salienta que “se o idealismo
8

As traduções do texto de Barbera citadas neste artigo são nossas.
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transcendental fosse verdadeiro, deveríamos ser incapazes de saber
qualquer coisa a respeito da natureza da coisa-em-si” (BARBERA,
2009, p. 51). Mas, tanto o realismo das Ideias, nas quais a Vontade
se objetiva, quanto a afirmação de que as forças básicas da natureza
são o que “primeiro dá às causas sua causalidade, isto é, a habilidade
para agir, e, consequentemente, aquilo pelo que as causas mantém
essa habilidade em taxa”, nos mostram Schopenhauer “admitindo
que o poder de agir é uma característica da coisa-em-si, não imposta
ao mundo pela mente” (BARBERA, 2009, p 51).
É certo que tanto as representações intuitivas, quanto as
Ideias e a própria percepção interna da vontade remetem
necessariamente ao sujeito, e enquanto objetos do conhecimento,
todos eles se relacionam à mente. No entanto, isto não é o mesmo
que garantir que a existência das coisas dependa da mente. O
argumento de inspiração berkeleyana que sustenta ser inconcebível
um mundo sem um sujeito que o perceba é um argumento falacioso,
pois, de acordo com Barbera, “ele confunde o ato de imaginar um
mundo sem uma consciência com o objeto daquele ato (com o que é
imaginado). Pode ser verdadeiro que o ato de imaginar requer um
sujeito, mas isso implica que deva haver um sujeito presente no
mundo imaginado dessa forma? Não obviamente” (BARBERA,
2009, p. 11).
Ora, temos então duas noções que fazem fronteira entre os
domínios da representação e da Vontade: matéria e sujeito. A
primeira, como vimos, articula idealismo e metafísica através do
jogo entre Stoff e Materie, constituindo uma espécie de idealmaterialismo que tanto se confirma na ciência como a complementa
(cabe ressaltar que para Schopenhauer o conhecimento é uma
modificação da matéria). A segunda constitui o ponto de partida da
investigação transcendental que, por sua vez, leva à descoberta da
vontade como coisa-em-si, comprovando que “só o outro lado do
nosso próprio ser pode nos dar esclarecimento sobre o outro lado
do ser em si das coisas” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 626).
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Como bem observa Brandão, Schopenhauer “embaralha a
correlação entre sujeito e objeto através da correlação entre sujeito
e matéria” (BRANDÃO, 2008, p. 153). De fato, o filósofo postula
intelecto e matéria como correlatos, e usa o termo Intellekt
(intelecto), e não Verstand (entendimento), indicando que não se
trata mais de uma mera oposição entre sujeito e objeto. Nesta
correlação, ambos “são absolutamente incognoscíveis: o sujeito,
porque é ele quem conhece; a matéria [Materie] porque ela, sem
forma e qualidade, não pode ser intuída” (SCHOPENHAUER, 2015,
p. 18).
A incognoscibilidade, como sabemos, é uma característica
também da Vontade, o que levanta, ainda que timidamente, a
possibilidade de uma aproximação entre sujeito, matéria e Vontade
numa perspectiva metafísica, isto é, no sentido de que a eles não
dizem respeito espaço, tempo e causalidade. Para Brandão, a posição
final de Schopenhauer a respeito desta problemática é a de que
materialismo e idealismo têm ambos pretensões verdadeiras e de
igual direito. De fato, o filósofo declara que: “à afirmação de que ‘eu
sou uma mera modificação da matéria’ tem de ser contraposta e
tornada válida a de que ‘toda matéria existe meramente em minha
representação’” (SCHOPENHAUER, 2015, p. 16). Para Brandão,
Schopenhauer é um idealista que adapta para si o materialismo,
modificando para isso sua teoria da representação em função de
uma matéria que possui tanto realidade empírica quanto idealidade
transcendental, de modo que “no terreno da ciência, Schopenhauer
é a priori idealista e a posteriori materialista”. E argumenta que,
“Seguindo a lição de Lebrun, talvez fosse então mais correto
enxergar na noção de matéria de Schopenhauer uma estrutura
aporética, em que cada lado é realçado conforme o inimigo a ser
combatido” (BRANDÃO, 2008, pp. 329-330).
Concordamos que a teoria do conhecimento de
Schopenhauer, de fato, não é materialista; contudo, sua metafísica é
um tipo de realismo, e um realismo que se confirma na matéria.
Claro está que a matéria possui idealidade transcendental e, ao
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mesmo tempo, realidade empírica, Stoff. No entanto, a doutrina da
matéria enquanto visibilidade da Vontade nos leva à hipótese de que
não há matéria sem Vontade, e nem Vontade sem matéria, uma vez
que é nesta que a primeira se objetiva, necessariamente.
Considerações finais
No fundo, a crítica de Schopenhauer ao materialismo se
dirige ao mecanicismo, que reduz todos os fenômenos a relações
mecânicas. Por outro lado, um materialismo como o de Bichat, que
não reduz as qualidades orgânicas às físicas, é considerado como
verdadeiro pelo filósofo. O alvo, portanto, a ser combatido é o
materialismo fisicalista pois, como comenta Brandão:
O problema maior do materialismo surge na medida em que ele
busca explicitar tudo a partir de uma física absoluta (esclarecendo
até mesmo os fenômenos fisiológicos a partir de relações
mecânicas, desconhecendo a especificidade dos graus de
objetivação da Vontade): eis porque é sobretudo na física que
Schopenhauer precisa estabelecer a necessidade de uma explicação
metafísica (BRANDÃO, 2008, p. 284).

Considerando que o materialismo “consequente” de
Schopenhauer posiciona-se em pé de igualdade com o idealismo, e
diante da dificuldade de pensarmos a Vontade sem a matéria, faz-se
legítimo questionar os limites desta relação entre matéria e Vontade.
Destarte, uma vez que a investigação sobre a matéria requer agora
como aporte necessário o sujeito, que constitui o ponto de
cruzamento entre as dimensões física e metafísica do real, talvez
devêssemos considerar o problema buscando reconhecer o que pode
haver de comum entre essas dimensões diferentes da realidade, sem
desconsiderar suas propriedades específicas. Em outros termos, já
que pontos de vista opostos (idealismo e materialismo) apontam
para uma fronteira em comum, é possível que haja um modo
conceitualmente consistente de compatibilizar os dois planos de
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explicação, sem prejuízo para ambos. Encontramos uma proposta
com esse direcionamento teórico na obra de Michael Lockwood:
Mind Brain and the Quantum.
Na ampla gama de assuntos que o livro interpela
(neurociência, funcionalismo, mecânica quântica, entre outros)
podemos ler, no capítulo “Physicalism and Materialism”, a defesa de
que é preciso diferenciar “fisicalismo”, em sentido estrito, de
materialismo. A questão à qual esta diferença diz respeito é se é
possível reduzir, por exemplo, a fisiologia à física. Lockwood
argumenta que, em sentido forte (strongly), um reducionismo da
fisiologia à física seria equivocado, mas que, em um sentido fraco
(weakly), tal redução é admissível. Afirmar que um reducionismo
forte não se sustenta, segundo ele, “é como dizer que a fisiologia
emprega seu próprio e autônomo conjunto de conceitos e modos de
explicação” (LOCKWOOD, 1989, pp. 18-19)9. Por outro lado, em um
sentido fraco, é possível compreendermos uma redução da fisiologia
à física:
Suponha que a alguém fosse dado (a) um relato suficientemente
detalhado do que ocorreu, digamos, no cérebro, expresso
puramente nos termos (ou na linguagem) da física, (b) uma
compreensão suficiente do vocabulário ou dos conceitos
fisiológicos relevantes (c) suficiente poder raciocinativo (o que na
prática provavelmente estaria além da capacidade de qualquer ser
humano real). Então, alguém poderia, eu imagino, estar em
posição de deduzir o que ocorreu no cérebro em termos
fisiológicos: saber se qualquer declaração dada sobre ele, expressa
na linguagem da fisiologia, era verdadeira. A fisiologia poderia
então ser dita fracamente redutível à física (LOCKWOOD, 1989, p.
18)

A ideia que Lockwood defende é a de que o fisicalismo
implica em materialismo, mas este não implica no primeiro.
Haveria, portanto, uma espécie de materialismo não-reducionista
9

As traduções do texto de Lockwood citadas neste artigo são nossas.
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(ou reducionismo fraco), que admitiria que “pode haver mais para
a matéria do que pode ser capturado na linguagem da física”
(LOCKWOOD, 1989, p. 20). O problema que serve como pano de
fundo para o desenvolvimento de tal concepção é o da dificuldade de
explicar a relação entre eventos mentais e eventos físicos, e a teoria
de Schopenhauer reaparece no debate justamente porque o filósofo
considerava o intelecto um efeito físico do cérebro.
No capítulo “Berkeley, Russel and the Inscrutability of
matter”, Lockwood propõe que “As qualidades do que nós estamos
imediatamente cientes, na consciência, precisamente são ao menos
algumas das qualidades intrínsecas dos estados e processos que
compõem o mundo material – mais especificamente, estados e
processos no interior de nossos próprios cérebros” (LOCKWOOD,
1989, p. 159). A despeito de elaborar essa concepção a partir dos
posicionamentos de Russel, Lockwood reconhece que não foi o
britânico o primeiro filósofo a formulá-la, tendo sido Schopenhauer
“talvez o primeiro escritor” (LOCKWOOD, 1989, p. 169). Além disso,
no mesmo texto, comenta que:
Schopenhauer, com efeito – surpreendentemente antecipando a
moderna física – concebe o mundo físico, em seu aspecto
fenomênico, como consistindo, em sua totalidade, em um fluxo de
energia. E o que nós conhecemos através da introspecção como
vontade, pensa ele, é uma manifestação parcial da realidade
noumênica que subjaz a esse fluxo fenomênico (LOCKWOOD,
1989, p. 170).

Não temos ainda a pretensão de oferecer afirmações
conclusivas sobre a questão trabalhada aqui. Nossa intenção foi
somente a de apontar como a filosofia schopenhaueriana ainda
guarda aspectos a serem analisados, não só pela variedade de
assuntos que aborda, mas também pelo choque e cruzamento de
influências. Do idealismo transcendental kantiano às ciências
naturais de sua época, Schopenhauer se situou entre a queda da
metafísica dogmática racionalista e o amadurecimento das ciências

III – Filosofia Alemã | 261

positivas, o que o levou a formular uma interessante e controversa
tentativa de compatibilizar física e metafísica.
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Kant e pré-cognição: perspectivas no debate
com o empirismo

Gabriel Cunha Hickmann1
Nosso objetivo é desenvolver a articulação da filosofia
teórica kantiana relativamente ao empirismo clássico. Para isso
abordaremos discussões na bibliografia sobre a estrutura e o sucesso
da Dedução Transcendental das categorias (daqui por diante
“Dedução”), na Crítica da Razão Pura (daqui por diante “Crítica”).
Estaremos também envolvidos com a questão da relação entre a
teoria kantiana da síntese e essa Dedução.
Ameriks
Mesmo a questão sobre se a Dedução teria como objetivo
responder ao empirismo já não tem resposta única na bibliografia.
Para Ameriks, as tentativas de ler em Kant semelhante
empreendimento pedem muito da Dedução e falham em encontrar
nela um argumento válido (AMERIKS, 1978, pp. 276-77). Colocando
Strawson, Bennett e Wolff no mesmo barco, Ameriks descreve uma
tradição que se propõe a interpretar a Dedução como um argumento
1
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progressivo que partiria de uma representação não cognitiva como
premissa (a “auto-consciência”) para estabelecer a existência
necessária de um mundo objetivo (externo e pelo menos
parcialmente dirigido por regras). Sua própria alternativa é ler o
argumento como estabelecendo, a partir de uma premissa já
cognitiva (o fato de haver conhecimento empírico), a necessidade
das categorias. A proposta é semelhante a de Walsh, que entende o
argumento como partindo de uma premissa empírica para buscar
suas condições de possibilidade, sem com isso ter a pretensão de
reclamar acesso pré-cognitivo a nenhuma dessas representações
(WALSH, 1966).
Ameriks nos oferece uma multiplicidade de razões para esse
entendimento do texto. A primeira explora a caracterização de Kant
do argumento da Estética como uma dedução transcendental, o que
sugeriria pensar em uma estrutura análoga entre a dedução da
Estética e a da Analítica. Seu ponto é que a dedução na Estética não
apresenta uma estrutura progressiva, em vez disso partindo da
geometria como conhecimento sintético a priori e chegando no
espaço como intuição a priori, no que seria uma estrutura regressiva
(AMERIKS, 1978, p. 275). Trata, em seguida, de duas objeções: a
primeira toma como referência o texto dos Prolegômenos, em que
Kant indica que a forma do argumento da Crítica é a de um
raciocínio progressivo, e a segunda relativa às passagens da própria
obra em questão, em que Kant se refere às “muitas consequências”
que se seguem da unidade da apercepção (o exemplo é de B132-133).
À primeira objeção, Ameriks responde que a caracterização da
forma do argumento como progressiva diz respeito a sua conclusão
(estabelecimento de princípios sintéticos a priori) e não a sua
premissa (AMERIKS, 1978, p. 282). À segunda, que essas passagens
sobre apercepção se referem à apercepção empírica, a qual seria
tomada por Kant como não tendo quaisquer implicações
relativamente à validade objetiva de conceitos (AMERIKS, 1978, p.
283). A unidade de que Kant trata na Dedução seria, portanto, não
aquela dada com o “fato da consciência”, mas aquela envolvida no
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conhecimento objetivo ou “experiência” no (forte) sentido kantiano.
A avaliação que Ameriks propõe do resultado é a seguinte: embora
o argumento não sirva como Strawson e outros gostariam, ainda
assim não é um argumento trivial, porque a premissa kantiana é
relativamente fraca, a da existência de algum conhecimento
empírico (AMERIKS, 1978, p. 282).
Strawson
Entender a premissa da Dedução como uma representação
não-cognitiva de fato não parece muito promissor, dadas as críticas
aos paralogismos na Dialética Transcendental. Comumente se
entende que, nessa seção da Crítica, Kant estabelece problemas
definitivos na tentativa de se derivar qualquer conhecimento
positivo da representação “Eu penso”, como, p. ex., a unidade
numérica da alma no decorrer do tempo. Mas Strawson parece
entender bem as conclusões de Kant a esse respeito (STRAWSON,
1966, p. 38), e em nenhum momento se compromete com uma
noção de representação pré-cognitiva. Com efeito, esse autor é bem
claro ao afirmar que não entende a unidade da apercepção como
“algum tipo especial de consciência do eu”, mas apenas como um
título para as “condições gerais do emprego de conceitos”
(STRAWSON, 1966, p. 26, minha tradução), numa passagem que
parece legitimar uma aproximação de sua interpretação com a do
próprio Ameriks. É verdade que existiria ainda a diferença que em
Strawson a apercepção é considerada a premissa do argumento, em
vez do conhecimento empírico. A razão para isso não nos é clara.
Numa passagem, Strawson afirma que, para a auto-consciência ser
possível, “deve ser possível distinguir a ordem e o arranjo de nossas
experiências, por um lado, e por outro a ordem e o arranjo que esses
objetos apresentam independentemente” (STRAWSON, 1966, p. 27,
minha tradução), o que parece conceber a auto-consciência como
conceitualmente distinta dessa prática discriminativa. A diferença,
no entanto, permanece indefinida, e quando Strawson nos fala da

266 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume I

auto-consciência como uma “definição standard-setting para o que
deve contar como 'experiência'” que “até o mais econômico dos
empiristas” concederia (STRAWSON, 1966, p. 25), não é claro ao quê
ele se refere. Caso a auto-consciência se refira aqui à distinção entre
duas ordens temporais, uma subjetiva e outra objetiva, não vemos
razão para tomar como garantida qualquer concessão empirista.
Kitcher
Kitcher parece concordar conosco. Abordando a questão da
premissa da Dedução, essa autora considera Strawson como
representante da “interpretação da auto-atribuição”, segundo a qual
Kant não ofereceria uma fundamentação per se das categorias, mas
apenas uma condicionada a um acordo de intersubjetividade
(portanto a um dogma que o empirista não compraria) (KITCHER,
1990, pp. 92-93). Comprometida com a ideia da Dedução como
resposta a Hume, e não convencida pela leitura de Strawson, sua
alternativa é compreender o argumento como partindo de um fato
empírico estabelecido, por oposição à apercepção como premissa
dogmática. Esse fato empírico é a “representação de objetos”, cuja
condição, a síntese de representações, provaria a existência das
conexões “reais” entre estados cognitivos que Hume “negava”
(KITCHER, 1990, p. 97). Não é claro, no entanto, que o
procedimento de Hume fosse o de “negar” essas conexões, o ponto
de empirismo parecendo muito mais relativo ao direito do que ao
fato. É por isso que, quando a autora vai adiante e afirma que a
contração do hábito pressupõe uma “mesma mente” ocupada com
os diferentes elementos contraídos (KITCHER, 1990, p. 101), nos
perguntamos se essa unidade seria independente da aquisição do
hábito da qual ela é dita condição, se portanto ela não dependeria
exatamente do que pretende legitimar. Se nossa suspeita é certa, a
reconstrução oferecida por Kitcher falha em mostrar na Dedução o
estabelecimento de princípios transcendentais, oferecendo
princípios psicológicos no lugar.
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No entanto, a tentativa dessa autora nos parece de algum
mérito. Recusando-se a entender a apercepção como premissa do
argumento, entende a teoria da síntese como necessária para o
estabelecimento da conclusão, na medida em que a síntese seria
condição da prova da unidade da apercepção. É possível que seja a
recusa da teoria da síntese que faz Strawson, como vimos,
estabelecer a apercepção como “definição standard-setting” para o
argumento kantiano. Ora, como Kitcher afirma (KITCHER, 1990, p.
4), é difícil ver o que sobra da Crítica no momento em que nos
esforçamos por ignorar a “psicologia transcendental” presente na
obra. Se em ambos os autores temos uma Dedução que dificilmente
convenceria o empirista, pelo menos em Kitcher temos intactos os
processos envolvidos na configuração de um mundo objetivo: o
dado empírico partes-extra-partes, a síntese da imaginação. São
exatamente esses processos que nos permitem contemplar o que
seria uma mais promissora investigação transcendental da
experiência, a saber, a pesquisa sobre as condições transcendentais
do hábito, na medida em que os objetos da experiência são
entendidos, na psicologia transcendental, como resultados de uma
gênese. Reconhecemos a dificuldade em determinar o estatuto da
síntese dentro do quadro de distinções oferecidos por Kant, mas não
trataremos disso agora. Podemos arriscar um comentário, no
entanto, sobre uma outra razão que Strawson oferece para
acreditarmos que podemos passar sem a noção de um processo de
síntese no estabelecimento das condições da objetividade. Segundo
ele, a crença na ocorrência de um processo de síntese se torna
desnecessária no momento em que abandonamos a crença na
ocorrência antecedente de impressões desconectadas, e como a
experiência não embasa nenhuma dessas crenças, devemos
abandonar ambas (STRAWSON, 1966, p. 32). Em primeiro lugar, é
questionável que a experiência não embase essas crenças: de acordo
com minha orientação, posso perceber as partes de um conjunto ou
o conjunto enquanto tal. Igualmente, posso distinguir a minha
lembrança de um objeto de minha percepção atual dele, ou me
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dispensar da distinção. Em segundo lugar, é difícil pensar em como
um sujeito daria conta de uma ordem temporal objetiva sem o
recurso de recusar certas percepções como falsas, ou seja, como
resultados de sínteses inadequadas (como no caso de alguém que se
surpreende com um encontro entre avenidas ou cumprimenta um
estranho pensando ser seu amigo). Não é para dizer que deve
realmente ter havido um processo de síntese aí, mas sugerir que ele
deve necessariamente ser suposto, como condição de toda correção
empírica. Ou como Strawson explicaria o hábito, senão como
contração? A sugestão é que dispensar o conceito de hábito seria
fazer de qualquer frustração de expectativa um evento inexplicável,
e que portanto a psicologia transcendental faria parte do “pacote”
kantiano. É de se investigar se Strawson oferece uma alternativa em
algum lugar.
Bennett
Além de Strawson, vimos Ameriks citar Bennett como
representante da tradição a qual se opõe. É possível que aqui sua
leitura seja mais precisa, embora a letra de Bennett dificulte a
avaliação. Por um lado, esse autor nos convida a considerar a autoconsciência como necessária relativamente ao âmbito do inquérito
kantiano, no que parecem preparativos para uma leitura fraca da
Dedução (BENNETT, 1966, p. 105). Em seguida, no entanto, afirma
como impossível que auto-consciência seja o resultado de qualquer
atividade intelectual (pp. 109-110), o que parece o comprometer com
noção de apercepção como representação pré-cognitiva. Assim,
quando afirma que “não digo que uma dor de cabeça é minha por
conta de (…) uma relação dela com meus outros estados mentais”
(BENNETT, 1966, p. 109, tradução minha), entendemos que se
compromete com uma noção carregada de subjetividade anterior a
toda convenção. Que noção seria essa, não nos é claro: o que é dizer
que a dor é minha, senão dizer que ela não é de outro? É verdade
que Bennett tem uma resposta: é dizer que ela de fato aconteceu,
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por oposição a não ter acontecido. Sua conclusão é a de que a autoconsciência envolve a habilidade do sujeito de discriminar o
verdadeiro do falso com respeito a “sua” história (BENNETT, 1966,
p. 118). No entanto, não é claro por quê isso não seria apenas fazer
equivaler auto-consciência e conhecimento empírico, em vez de
mostrar o segundo como decorrência da primeira (ou como
decorrente de uma premissa compartilhada com o empirismo).
Entendemos que falar em uma discriminação pré-cognitiva do
verdadeiro e do falso é uma contradição em termos.
Guyer
Distinguindo duas possíveis estratégias abertas a Kant para
a Dedução, ambas ditas presentes em alguma versão do texto
kantiano, Guyer procura avaliar o impacto do argumento em relação
ao empirismo ao qual normalmente é entendido como resposta. A
primeira estratégia, considerada menos interessante, seria mostrar
que tomar um conhecimento como objetivo depende de um
conhecimento a priori das categorias (GUYER, 1987, p. 67).
Entendemos que ela descreve, mais ou menos, as interpretações que
viemos considerando até aqui, apesar das diferentes formulações e
dos desacordos nas avaliações do resultado. Uma estratégia mais
interessante, diz Guyer, seria examinar a auto-consciência pelas
suas condições, que seriam necessariamente transmitidas aos
objetos (GUYER, 1987, p. 68). A diferença está em que a primeira
pede ao empirista que conceda conhecimento objetivo como um
fato, ao passo que a segunda deveria partir de premissa comum
(entendemos que pré-cognitiva). Essa estratégia, segundo Guyer, é
levada a cabo na segunda versão da Dedução, mas sem sucesso,
porquanto Kant ali identificaria a unidade transcendental da
apercepção (auto-consciência) com conhecimento de objetos, o que
é dito transformar a segunda estratégia na primeira (GUYER, 1987,
p. 68). O que Guyer exige, para uma fundamentação compartilhada
das categorias, é que Kant demonstre que a síntese transcendental
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da imaginação, anterior à apercepção, necessariamente obedece a
certas regras específicas, demonstração da qual, diz, permanecemos
carentes.
Dos autores analisados, Guyer é de especial interesse, por
tentar encontrar no texto kantiano um argumento mais forte que o
identificado por Ameriks, mas sem se contentar com o
estabelecimento da apercepção a partir de princípios psicológicos,
como vimos em Kitcher. Não é a tarefa mais simples, no entanto,
identificar o que esse autor percebe de insuficiente na estratégia
kantiana. Retornemos ao caso de Kitcher. Poder-se-ia argumentar
que, por mais que em sua leitura os princípios do entendimento
permaneçam psicológicos, ainda assim teríamos na Crítica o
estabelecimento das condições necessárias da contração do hábito e,
a contração sendo condição da experiência, também a prova de que
esses princípios não são abstraídos empiricamente, sendo portanto
de origem a priori. Guyer questiona a legitimidade dessa última
inferência, levantando a hipótese da apercepção (e seus princípios)
como noção “arbitrária ou inventada” (GUYER, 1987, p. 75)
(portanto nem a priori nem a posteriori), e vai então sugerir que
uma alternativa óbvia para Kant nesse ponto seria afirmar a
necessidade apenas condicional de que “se a experiência deve
ocorrer, ou seja, se deve ocorrer combinação de representações, ela
deve tomar a forma do juízo” (GUYER, 1987, p. 75, tradução minha).
Não é claro se Guyer consideraria essa uma estratégia apta a
enfrentar o desafio empirista (é referida como a estratégia da
dedução metafísica). Presumimos que não, por conta das questões
que esse autor levanta sobre a síntese: por quê qualquer
representação de unidade deve precedê-la?, por quê o ato de
combinação pressuporia quaisquer regras a priori? (GUYER, 1987,
p. 73), por quê a mera reprodução das representações não é
suficiente? (GUYER, 1987, p. 78). Nossa hipótese é a seguinte: o que
esse autor exige de Kant são princípios transcendentais, não no
sentido de “não podemos fazer melhor”, mas no sentido que
anteriormente definimos como as condições mais profundas do
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hábito (ou da auto-consciência, na medida em que uma noção
estaria implicada na outra). Isso é sugerido quando esse autor se
refere à promessa (não cumprida) da Dedução como o
estabelecimento de princípios objetivos a partir de uma unidade da
consciência “independente de seu conteúdo empírico” (GUYER,
1987, p. 80), portanto independente de (e anterior a) qualquer
hábito contraído. Fica ainda mais claro, aqui, por quê Ameriks
estreitava tanto a relação entre uma refutação do empirismo com a
noção de uma auto-consciência “pré-cognitiva”, a diferença entre os
dois autores permanecendo no nível da concepção do objetivo
kantiano, e não no das condições de um diálogo com Hume e outros.
Conclusão
Dos intérpretes analisados, oferecemos uma aproximação,
embora qualificada, entre Ameriks e Guyer, opondo suas concepções
do diálogo com o empirismo àquelas de Strawson, Bennett e Kitcher,
a última entendida como a mais promissora dentre as avaliações
positivas do argumento kantiano. Guyer nos ofereceu
esclarecimento sobre a necessidade de uma premissa pré-cognitiva
numa refutação ao empirismo, já indicada no texto de Ameriks, e,
se nenhum desses autores nos dá muitas pistas sobre o que essa
premissa seria, pudemos já esboçar a proposta do verdadeiro
transcendental como condição da aquisição do hábito e da autoconsciência da qual parece ser indistintamente causa e efeito. Nesse
sentido, se a filosofia kantiana é de fato insuficiente para o
estabelecimento de princípios transcendentais em um sentido forte,
parece ao mesmo tempo dar a pista sobre o que seria a correção
dessa carência, com o método transcendental dessa vez dirigido não
tanto às condições da experiência possível, mas à gênese “précognitiva” dessa matéria que se presta às contrações atuais do
hábito.
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A “morte de deus” e o rompimento com a
transcendência na filosofia de Nietzsche.
Hellen Maria de Oliveira Lopes1
1.0. O “homem louco” e o anúncio da “morte de Deus”.
A expressão “Deus está morto” 2 traz para a filosofia de
Nietzsche interpretações tais como um ateísmo radical - pelo qual o
filósofo acabou sendo visto - como um inimigo da fé – no qual
suscitou várias críticas por parte de teólogos e filósofos cristãos.
Nietzsche faz uma ilustração do seu pensamento a respeito
da “morte de Deus” para mostrar os significados do seu anúncio. Ao
entrar no mercado gritando “Deus está morto” (NIETZSCHE, 2001,
p. 147) o homem louco anuncia uma passagem que alcança vários
aspectos relevantes para a compreensão da filosofia de Nietzsche
como o rompimento com a tradição socrático-platônica de tentar
explicar o mundo, as ações da imanência a partir de uma suposta
existência de um mundo transcendente. Além de apontar para uma
nova perspectiva sobre as regras morais que conduzem a vida dos
1
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indivíduos, assim como preparar os indivíduos para o que, depois,
Nietzsche chamou de Grande saúde. Observamos na passagem 125
da obra “Gaia Ciência” a angústia do “homem louco” à procura de
Deus,
Procuro Deus! Procuro Deus! – E como lá se encontrassem muitos
daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma
grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles.
Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro (...) O homem
louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar.
“Para onde foi Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos –
você e eu. Somos todos seus assassinos! (NIETZSCHE, 2001, p.
147).

Com essa passagem, percebemos a aflição presente na
atitude do “homem louco” ao procurar por Deus entre os indivíduos.
O que nos chama a atenção nessa passagem é o tom sarcástico que
os indivíduos no mercado demonstram a respeito da procura de
Deus. Notamos que essa preocupação é exclusiva do “homem louco”.
As atitudes dos indivíduos do mercado nos levam a crer que eles: ou
não se deram conta da importância do “desaparecimento” de Deus
ou, simplesmente, ignoravam a existência de tal divindade.
Porém, ao ouvirem o anúncio que “Deus está morto” e
ficarem sabendo que os responsáveis por esta ação somos todos nós,
os indivíduos presentes naquele mercado parecem começar a
perceber que as palavras daquele homem, aparentemente louco e
que fora motivo de chacota, tinham uma preocupação relevante ao
anunciar tal acontecimento. Vejamos como Nietzsche, ao proclamar
pela boca do “homem louco” algumas interrogações, faz com que
nós, “assassinos de Deus” nos questionemos a respeito da
profundidade de tal acontecimento assim como suas consequências
para a vida de cada indivíduo:
Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos
nós, ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora?
Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não
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caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em
todas as direções? Existem ainda “em cima” e “embaixo”? Não
vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na
pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoiteceu
eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não
ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o
cheiro da putrefação divina? – também deuses apodrecem!
(NIETZSCHE, 2001, p. 148).

Como podemos interpretar a fala do “homem louco” que faz
o seguinte questionamento: “Que fizemos nós, ao desatar a terra de
seu sol?” Este questionamento nos leva a assinalar como relevante
para o acontecimento da “morte de Deus”, o rompimento com a
ideia metafísica de mundo transcendente, que na filosofia de
Nietzsche é assunto capital, assim como apontar para os indivíduos
caminhos tais que eles, crentes em um deus transcendente, não se
deram conta que poderia existir.
2.0. O rompimento com a transcendência na filosofia
nietzschiana – “Deus está morto”.
Para a filosofia nietzschiana, a “morte de Deus” deve
encerrar de vez a dualidade entre mundo sensível e mundo
metafísico que tem como maior propagadora a tradição socráticoplatônica e encontra forças consolidadoras com a tradição cristã.
Como nos mostra Araldi,
Ao anunciar a morte do deus cristão transcendente, Nietzsche está
criticando a divisão feita pela tradição metafísica e religiosa entre
o mundo supra-sensível e o mundo sensível. (...) Com a morte de
Deus, a separação entre mundo sensível e supra-sensível não tem
mais sentido, o que acarreta a insustentabilidade das ideias
metafísicas e dos valores que subordinavam o mundo sensível.
(ARALDI, 1998, p. 77)
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O trato com os valores metafísicos, valores que condicionam
a vida dos indivíduos, é outro aspecto importante que Nietzsche
trouxe com a “morte de Deus”. Ao criticar os valores cristãos, o
filósofo nos mostra que eles direcionam a vida dos indivíduos para
um ideal de mundo no qual a verdade aparente dava sustentação
para a existência de um supra-mundo. Com a “morte de Deus” e o
desmascaramento de um falso mundo, o indivíduo é levado a
repensar sua própria vida e, principalmente, seus valores.
Esse desnorteamento causado pelo anúncio do “homem
louco” e, principalmente, no seu questionamento: “Para onde nos
movemos agora”? É para mostrar aos indivíduos crentes no mundo
e nos valores transcendentes que os valores de origem cristã não
valem mais como parâmetros; eles não servem mais para guiar a
vida dos indivíduos.
Esse mundo verdadeiro no qual os valores cristãos
buscavam conforto e por ele abandonavam a vida de fato é, para
Nietzsche, “uma ideia que não é mais útil para mais nada, que não é
mais se quer obrigatória – uma Ideia que se tornou inútil, supérflua,
consequentemente uma Ideia refutada: expulsemo-la!”
(NIETZSCHE, 1987, p, 112). Assim como toda essa noção de mundo
verdadeiro se tornou inútil com o advento da “morte de Deus”,
também seus valores tornaram-se inúteis. Não deve ser mais por
meio deles que os indivíduos devem pautar suas escolhas e atitudes.
Apesar da consciência de que os valores morais oriundos do
cristianismo terem sido vistos como inúteis, por Nietzsche, existe
um tipo de indivíduo que conseguiu dar um novo sentido a essa
moralidade decadente, que é o sacerdote asceta. Diferentemente da
ideia nietzschiana de romper com a distinção entre o mundo
imanente o e transcendente a partir da proclamação da “morte de
Deus”, o sacerdote asceta tomou esse episódio como uma
oportunidade de agregar o maior número possível de indivíduos
para reforçar a noção de mundo transcendente verdadeiro como
único caminho para a salvação e felicidade.
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Para o sacerdote asceta a vida, tal qual a entendemos, isto é,
de busca pela felicidade e realização imanente, é entendida por ele
como um erro, como nos mostra Nietzsche, “o asceta trata a vida
como um caminho errado, que se deve enfim desandar até o ponto
onde começa; ou como um erro que se refuta” (NIETZSCHE, 1997,
p. 106).
Qual é, então, o ponto onde a vida começa? Para o sacerdote
asceta, a vida tem origem onde, para Nietzsche, ela tem um fim: na
noção de um mundo transcendente, na noção do Deus salvador.
Quando o indivíduo persegue essa “verdade” transcendente ele
renega, refuta e percebe como um erro toda sua trajetória de vida
na Terra. Esse indivíduo encontra no sacerdote asceta a força, o
encorajamento que necessitava para, de maneira veemente,
hostilizar a vida.
O sacerdote asceta não é, porém, um simples negador da
vida. Ele se põe acima dos indivíduos e se torna uma espécie de
pastor que conduz suas ovelhas para um caminho seguro, pastor de
um rebanho adoecido, como nos mostra Nietzsche: “precisamente
com este poder ele mantém apegado à vida todo rebanho de
malogrados, desgraçados, frustrados, deformados, sofredores de
toda espécie, ao colocar-se instintivamente à sua frente como
pastor” (NIETZSCHE, 1997, p. 110).
Assim como o pastor que conduz suas ovelhas tem por
intuito também sua domesticação, o sacerdote asceta conduz e
domestica os indivíduos e a consequência dessa domesticação é um
adoecimento do indivíduo que, ao seu redor, só consegue perceber
vontades que negam a vida. Nietzsche nos mostra, referindo-se ao
asceta,
Que ele tinha podido dispor e apoderar-se dos homens da maneira
como a história ensina, em especial onde se impôs a civilização e
domesticação do homem, nisso se expressa uma grande realidade:
a “condição doentia” do tipo homem até agora existente, ao menos
do homem domesticado; a luta fisiológica do homem com a morte
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(mais precisamente com o desgosto da vida, com a exaustão, com
o desejo do fim) (NIETZSCHE, 1997, p. 110).

É o “desejo do fim” presente em cada um desses indivíduos
adoecidos que direciona suas vidas. Essa “domesticação” e
“civilização” do homem trouxe para o indivíduo saudável a mais
terrível das doenças, a negação da vida e de todos os valores que dão
um significado nobre a ela.
Nietzsche diagnostica uma predominância do ressentimento
nos indivíduos modernos e um adoecimento cada vez maior
daqueles que são saudáveis. O filósofo nos mostra que, ao contrário
do que se pensa, o indivíduo forte, saudável deve temer àquele que
se encontra em posição inferior à sua, pois o que se percebe é uma
verdadeira “epidemia”, na modernidade, de fraqueza e doença nos
indivíduos. Por isso, Nietzsche afirma que: “os doentes são o maior
perigo para os sãos; não é dos mais fortes que vem o infortúnio dos
fortes, e sim dos mais fracos” (NIETZSCHE, 1997, p. 111).
Para o pensador, o perigo a que o indivíduo moderno está
sujeito não é a força, a temeridade que o homem nobre pode causar,
o perigo reside no fato do homem moderno não ver mais sentido no
homem, desprezar o homem enquanto indivíduo forte. Além do
sentimento que surge no seio do homem adoecido – a compaixão do
homem pelo homem. O perigo, na perpetuação desses sentimentos,
reside, para o filósofo, no direcionamento que ambos levam. Esses
sentimentos levam a uma vontade que nega qualquer vontade
criadora; levam a uma vontade de nada. Por isso os doentes se
mostram como o grande perigo para o homem são.
Com o intuito de provocar sempre mais o adoecimento do
homem sadio, os indivíduos doentes têm, como afirma Nietzsche,
como maior triunfo,
Indubitavelmente, quando lograssem introduzir na consciência
dos felizes sua própria miséria, toda a miséria, de modo que estes
um dia começassem a se envergonhar da sua felicidade, e
dissessem talvez uns aos outros: “é uma vergonha ser feliz! Existe
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muita miséria!...” Mas não poderia haver erro maior e mais fatal
do que os felizes, os bem logrados, os poderosos de corpo e alma
começarem a duvidar assim do seu direito à felicidade
(NIETZSCHE, 1997, p. 114).

Para o filósofo o mundo que assim se mostra com o
indivíduo doente comemorando a sua grande vitória contra tudo
aquilo, ou todos aqueles que representam força e vontade de vida; é
um “mundo ao avesso!”.
O que o texto de Nietzsche nos deixa transparecer é que o
indivíduo sadio deve travar diariamente uma luta contra tudo aquilo
que venha a prejudicá-lo. O homem sadio precisa, para manter sua
condição de sadio, afastar-se ao máximo dos indivíduos doentes.
Afastar-se de todos os atos, sentimentos e lugares que possam
remeter ao indivíduo e sua grande doença para que os indivíduos
saudáveis possam defender-se do “grande nojo do homem e a
grande compaixão pelo homem!...” (NIETZSCHE, 1997, p. 111).
O homem sadio, e aqui nos remetemos ao conceito
nietzschiano de grande saúde, jamais poderá ter como tarefa cuidar
do homem adoecido. Para esta função temos o tipo ideal, aquele que
entende como nenhum outro da doença – o sacerdote asceta – que
no posicionamento de Nietzsche aparece aqui com a função de
médico e enfermeiro, além da já conhecida função de pastor de um
rebanho adoecido. “A ele”, afirma Nietzsche, “devemos considerar o
salvador, pastor e defensor predestinado do rebanho doente:
somente então entenderemos a sua tremenda missão histórica”
(NIETZSCHE, 1997, p. 115).
O sacerdote asceta mostra-se como aquele indivíduo
adoecido, mas que deve possuir força suficiente para guiar o seu
rebanho. Precisamente aqui ele encontra sua felicidade e realiza sua
missão. É importante que o sacerdote asceta exerça um poder sobre
os doentes, não o poder de amedrontá-los, mas o poder de manter
a ordem e o direcionamento para com os adoecidos. O sacerdote
asceta deve ser forte, mas também deve demonstrar mansidão para
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que o doente se sinta confortável, assim o sacerdote asceta cria seu
reino, como nos mostra Nietzsche,
A dominação sobre os que sofrem é o seu reino, para ela o dirige
seu instinto, nela encontra ele sua arte mais própria, sua mestria,
sua espécie de felicidade. Ele próprio tem de ser doente, tem de ser
aparentado aos doentes malogrados desde a raiz, para entendê-los
(NIETZSCHE, 1997, p. 115).

O reino do sacerdote asceta é o reino da negação. Negação
do mundo, da natureza, negação desta realidade imanente e,
consequentemente, negação da possibilidade de se alcançar a grande
saúde. A lei que orienta o reino do sacerdote é a obediência a um
reino maior, ao supremo reino de Deus. O pastor do supremo reino
de Deus precisa que seu rebanho mire seu pensamento e direcione
suas ações para a existência desse reino dos céus. Ao sacerdote cabe
o papel de reafirmar constantemente a existência do reino de Deus.
É importante ressaltar que a credibilidade do sacerdote reside no
uso da fé do povo que sofre, pela grande prova de amor dada por
Deus de entregar sua vida para redimir os pecadores, para mostrar
que tudo o que existe e acontece neste mundo, só acontece quando
da vontade do Deus ressuscitado.
O sacerdote é, nesse sentido, o propagador da vontade de
Deus. Deus esse que pune os pecadores, aqueles que não obedecem
à sua vontade e gratifica os submissos às suas designações. Os
desígnios de Deus surgem, para o pastor asceta e seu rebanho, como
uma “ordem moral”. Essa ordem moral serve exatamente para que
todos saibam que as ações morais devem ser seguidas por serem
consideradas corretas, divinas e merecedoras do reconhecimento de
Deus. A ordem moral sacerdotal afasta do pecado e tem como
recompensa o “reino de Deus”. Ao se questionar sobre o significado
da “ordem moral do mundo”, Nietzsche nos mostra,
Que existe, de uma vez por todas, uma vontade de Deus quanto ao
que o homem tem e não tem de fazer; que o valor de um povo, de
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um indivíduo, mede-se pelo tanto que a vontade de Deus é
obedecida; que nas vicissitudes de um povo, de um indivíduo, a
vontade de Deus mostra ser dominante, isto é, punitiva e
recompensadora, segundo o grau de obediência. (NIETZSCHE,
2007, p. 32).

A existência do sacerdote depende da crença dos indivíduos
adoecidos nessa ordem divina, nessa propagada vontade de Deus. O
poder do sacerdote está na verdade revelada por Deus por meio de
toda literatura existente que trata da vida e pregação de Deus (como
a Bíblia sagrada). O sacerdote é aquele que melhor interpretará essa
verdade; a ele foi dado esse poder e essa missão. Por esse motivo,
em todos os momentos da vida dos indivíduos o sacerdote se faz
presente, quer na morte, no nascimento ou em qualquer outra
ocasião em que se acredite na presença de Deus. “Permite-se à Igreja
intrometer-se sempre em todas as experiências essenciais e nos
pontos capitais da vida do indivíduo, para lhes conferir consagração,
sentido mais elevado: temos também um ‘Estado cristão’, o
‘casamento cristão’ –” (NIETZSCHE, 2008, p. 39).
Como escolhido para proclamar a palavra e os ensinamentos
divinos, o sacerdote consegue acalmar o indivíduo, consegue domar
sua vontade criadora e tornar mansos todos aqueles à sua volta:
“esse feiticeiro”, aponta Nietzsche, “e domador de animais de rapina,
em volta do qual tudo o que é são torna-se necessariamente manso”
(NIETZSCHE, 1997, p. 116).
Quando Nietzsche nos mostra todo esse poder de adoecer,
de levar aos indivíduos a noção de culpa, pecado, sofrimento; papel
do sacerdote; essas características nos levam a crer que esse enviado
divino possui força suficiente para ser outro, para estar em outra
posição que não a de mestre dos doentes, como Nietzsche já havia
afirmado: “o sacerdote asceta é a encarnação do desejo de ser outro,
de ser-estar em outro lugar” (NIETZSCHE, 1997, p. 110). Por que,
então, ele não consegue ser outro, estar em outra posição que não a
de mestre dos doentes?
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O sacerdote asceta talvez tenha percebido que em meio a
uma cultura que retrocede em seus valores morais, na qual o valor
do forte, do guerreiro, do espírito superior não seja mais motivo de
glória e honra, sua posição como mestre, como escolhido por Deus
para divulgar sua boa nova conseguindo uma posição de destaque
nessa sociedade que se corrompe, seja seu melhor lugar, pois, até
mesmo os mais nobres acabaram por se curvar a esses senhores
cultivadores do pecado.
Por ser um cultivador do pecado e da culpa, o sacerdote
jamais poderá ser encarado como aquele que cura da dor e do
sofrimento; ele dá um sentido a essa dor e a esse sofrimento. O
sacerdote é um “reforçador” do sofrimento, “apenas o sofrimento
mesmo”, nos mostra Nietzsche, “o desprazer do sofredor, é por ele
combatido, não a sua causa, não a doença propriamente”
(NIETZSCHE, 1997, p. 119). Ele não combate a doença porque, se
assim o fizer, perde sua posição de pastor dos fracos, e sua missão
de propagador da bem aventurança e missionário de Deus; perde o
sentido de ser. O que ele deve fazer, e o faz com maestria, é mostrar
o prazer e a gratificação que o sofrimento traz, “a mitigação do
sofrimento, o ‘consolo’ de toda espécie – isto se revela como o seu
gênio mesmo” (NIETZSCHE, 1997, p. 119).
Ao sacerdote cabe a função de alívio da dor dos doentes. O
problema é o quanto de dor é necessário incutir na vida desses
indivíduos para que eles se sintam bastante doentes e procurem no
sacerdote asceta sua cura, o caminho de sua salvação. Essa doença,
que é inserida na vida dos indivíduos, começa com a mais inocente
noção de amor ao próximo pregada pela religião cristã e reforçada
pelos sacerdotes – e aqui percebemos como o sacerdote faz com
distinção sua missão de propagador da palavra de Deus – reforçada
na noção de comunidade. Nesse ponto, Nietzsche nos mostra que ao
reforçar a noção de comunidade, o sacerdote consegue fazer com
que “o desgosto do indivíduo consigo mesmo” seja “abafado por seu
prazer no florescimento da comunidade” (NIETZSCHE, 1997, p.
126). O que deve valer para a vida do indivíduo é aquilo que a
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comunidade considera bom para a harmonia de cada membro dessa
comunidade. Nesse sentido, a vontade individual deve ser dissipada
em prol do bem comum.
Viver em prol do bem comum, dos interesses da coletividade
significa o mesmo que perder a direção do bem individual. E esse se
torna um ponto forte do sacerdote asceta - fazer com que os
indivíduos percam a direção no projetar suas próprias escolhas, sua
própria vida. Se os indivíduos não agissem guiados por esses
preceitos, não haveria mais rebanho e doença. Mas, com muita
astúcia e “sempre sob a coberta de uma interpretação e ‘justificação’
religiosa” (NIETZSCHE, 1997, p. 129), diz Nietzsche, o sacerdote
consegue convencer a todos de suas culpas e da importância e
segurança que somente o rebanho, a coletividade, o temor a Deus
proporcionará. Assim, é disseminada a doença e consolidado o
poder de líder dos ressentidos, tornando “o doente mais doente”
(NIETZSCHE, 1997, p. 129).
O indivíduo não consegue, em meio ao bando de adoecidos,
trazer à tona sua força, sua vontade de se libertar, pois, o sacerdote,
não tendo como objetivo curar, mas sim tornar mais adoecido, traz
a noção de culpa para o íntimo de cada indivíduo. Como nos mostra
Nietzsche, “o grande estratagema de que se utilizou o sacerdote
ascético para fazer ressoar na alma humana toda espécie de música
pungente e arrebatada, consistiu – todos sabem – em aproveitar-se
do sentimento de culpa” (NIETZSCHE, 1997, p. 129).
O sacerdote asceta, como podemos notar, não está
preocupado na cura de seus enfermos, pelo contrário, sua força de
convencimento a respeito da culpa e do pecado do indivíduo é
tamanha que ele consegue fazer com que esses indivíduos rejeitem
os valores e o modo de ver a vida de maneira natural. Esses
indivíduos foram moralizados, civilizados, de tal forma que não
conseguem interpretar a vida como algo naturalmente posto sem
subterfugio transcendente. E essa falha na interpretação da vida se
torna um forte ponto de apoio para a implantação das convicções
dos sacerdotes. Nesse sentido, percebemos que a persuasão do
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sacerdote é tão forte que mesmo os indivíduos que esboçam alguma
força não conseguem superar essa condição de ovelha perante um
rebanho de pecadores.
Vemos que em meio a esse rebanho de pecadores o qual não
conseguem fazer valer suas vontades, seus impulsos e interesses,
prevalece a vontade de nada e a completa falta de sentido em seguir
a direção ditada pelo sacerdote e seus preceitos negadores da vida.
Hatab nos mostra dois posicionamentos a respeito dessa vontade de
nada presentes nos indivíduos que os impedem de observar a sua
verdadeira realidade de adoecidos.
Nietzsche adverte contra a ameaça da ‘vontade de nada’ que pode
crescer a partir de duas posições correlacionadas: (1) ‘compaixão’
pelo sofrimento humano, usada para aliviar ou evitar as dores da
vida, mas que, portanto, diminui ou suprime a vitalidade produtiva
tornada possível pelo sofrimento; e (2) ‘náusea da existência
humana’, seja por meio de repulsa a um mundo finito de
sofrimento, seja como consequência dos efeitos ‘esgotantes’ de um
refúgio hipercompassivo do sofrimento produtivo. O perigo, como
Nietzsche vê, é que essa compaixão e essa náusea ‘podem algum
dia acasalar’, o que ampliaria o perigo do ascetismo para uma força
total de depleção das energias e um amortecimento do espírito
humano (HATAB, 2010, p. 161).

Esses dois aspectos, a saber, a compaixão e a náusea
humana, impedem a cura do ressentimento – impedindo com isso a
manifestação da grande saúde - e reforçam o poder do sacerdote
sobre seu rebanho. Pois é dessa maneira que Nietzsche percebe o
poder do sacerdote asceta, aquele que, em nome de um ideal
supremo, de uma vontade de disseminação da negação da vida, foi
hábil o bastante para se tornar “pastor” de um grande rebanho e o
principal corrompedor da saúde dos indivíduos. O sacerdote, para
Nietzsche, conseguiu corromper “a saúde da alma em toda parte
onde conseguiu poder” (NIETZSCHE, 1997, p. 133). Podemos,
então, com essa afirmação do filósofo, corroborar o que já havíamos
afirmado anteriormente a respeito da disseminação cada vez maior
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na modernidade da doença do ressentimento, já que também
percebemos uma carência cada vez maior do indivíduo moderno de
buscar alento para suas aflições em algo transcendente; para se
chegar a esse “conforto transcendental”, o sacerdote asceta é aquele
que melhor pode direcionar o caminho desses indivíduos.
Vemos que é graças a essa força que o papel do Deus cristão
e tudo aquilo que se refere a essa divindade metafísica tem se
propagado e adquirido cada vez mais um papel de destaque na vida
dos indivíduos e no meio cultural do qual fazem parte. E, retomando
o anúncio da “morte de Deus”, podemos dizer que isso acabou sendo
usado pelas instituições cristãs e por seus colaboradores como algo
para atrair cada vez mais adeptos culpados pelo sacrifício de Deus
em prol dos pecadores. O homem ainda não conseguiu perceber na
“morte de Deus” sua real implicação, por isso, afirma o “homem
louco” ao fazer tal anúncio: “eu venho cedo demais, não é ainda meu
tempo” (NIETZSCHE, 2001, p. 148). O tempo que vivemos é aquele
em que a cultura da frustração da força reativa ainda predomina.
Essa é a cultura da negação, a cultura do niilismo.
Por esta razão, todos os conceitos que trazem em seu bojo
expectativas de superação apontados na filosofia nietzschiana, são
postos por muitos críticos, como improváveis e como bestiários3. É
o caso da grande saúde que é, na filosofia de Nietzsche, um momento
de transvalorar os valores considerados por ele decadentes,
oriundos de uma cultura decadente. O papel da grande saúde é a
afirmação da vida e, para nossa época ainda são poucos os que
manifestam alguma característica de possuí-la, até porque, para
Nietzsche, os indivíduos possuidores da grande saúde ainda estão
por vir.

3

Aqui faço referência a Alasdair MacItyre que em sua obra After Virtue, descreve o Além-do-homem
(Übermensch) como um bestiário filosófico e como uma “construção absurda e perigosa”.
(MacINTYRE, A. 2010, p113).
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O conceito de experiência entre as filosofias de
G. W. Hegel e Nishida Kitarō
Leonardo Marques Kussler1
Introdução
O que condiz com uma experiência significativamente
filosófica? O que, de fato, proporciona sabedoria e faz com que o
sujeito filosofante repense seu próprio ser-no-mundo? São
questionamentos como esses que fazem com que, neste artigo,
procuremos dar argumentos e boas razões para se perceber aspectos
existencialmente transformadores presentes no conceito de
experiência. Assim, o objetivo, aqui, é mostrar como o conceito pode
ser compreendido para além das óbvias incursões filosóficas,
passando tanto da perspectiva do conceito desenvolvido por Hegel
quanto por aquela explorada por Nishida. A relevância se justifica
pelo fato de que há pouquíssimos estudos que exploram o diálogo
Ocidente-Oriente para além das reflexões pós-heideggerianas,
especialmente no que se refere a elucubrações que fogem à
dimensão da Filosofia Comparativa, da qual transcendemos na
presente proposta.
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Assim, na primeira seção, abordaremos como o conceito de
Erfahrung hegeliano explicita o movimento da consciência do
sujeito que se compreende enquanto tal, ciente de seu
autorreconhecimento, da negação de si mesmo e na procura de uma
nova existência mais consciente das próprias falhas. Para tal,
exploraremos especialmente o modo como Hegel afirma que ocorre
o percurso da consciência, seu fluxo em concomitância ao modo de
vida filosófico almejado e proporcionado por quem busca aventurarse na Filosofia, transcendendo sua própria vida, elevando-a e
qualificando-a.
Já na segunda seção, esclareceremos como o conceito de
experiência pura relaciona-se com a noção de experiência de Hegel.
No momento em que compreendemos a proposta da escola de
Kyoto, promovida por Nishida, a partir da década de 1910, que aliava
os discursos filosóficos à filosofia propriamente dita, torna-se fácil
enxergar que a proposta é justamente repensar o lugar da Filosofia
na vida dos sujeitos que dela se apropriam e nela se envolvem.
Assim, mostraremos como o conceito de experiência advogado pelo
filósofo japonês relaciona-se com a proposta de Erfahrung hegeliana
ao esclarecer que o modo como compreendemos aspectos da vida
cotidiana não se equipara com o modo como processamos estímulos
desta para tomada de decisões, influenciando e impactando
diretamente aspectos éticos e de valoração e disposição de ser de
cada sujeito filosófico.
1 Hegel e o conceito de Erfahrung
Quando se fala em experiência, de acordo com a perspectiva
ocidental da filosofia, o filósofo que desponta no assunto é G. W.
Hegel. Um dos conceitos basilares de Phänomenologie des Geistes
(PhG) é Erfahrung, que pode ser traduzida como experiência. O
termo pode ser interpretado — aqui e em outros livros do autor e na
tradição que sucede seu pensamento — , como o pensar sobre o
movimento da consciência, uma mudança de um lugar a outro — no
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caso, o viajar-/aventurar-se [fahren] da consciência, que, ao final,
mostra-se com o resultado da jornada [das Ergebnis des Fahrts]
(AMENGUAL, 2007). A experiência é, pois, uma forma de estar
presente nas ocorrências e vivências da vida, de modo que todos os
impactos emocionais, cognitivos e existenciais que ocorrem e ser
afetado por eles de modo a modificar o próprio modo de ser.
Quando Hegel propõe a negação da consciência-de-si para
que haja maior identificação, reconhecimento e envolvimento do
sujeito com o mundo, a ideia é que perder a identidade
momentaneamente permite que uma nova subjetividade se forme a
partir de seu próprio movimento que duplamente se nega para se
afirmar. A título de esclarecimento, pensemos em uma forma de
raciocínio lógico simples, quando se nega uma afirmação, obtemos
negação; entretanto, quando negamos uma negação, por obviedade,
retomamos a afirmação. Quando se nega a consciência que
determinado sujeito tem de si mesmo, ocorre a abertura para que se
afaste de si mesmo e promova-se uma suspensão de juízos para
pensar sobre a própria existência, o modo como se vive em
determinado grupo social.
Mas qual o objetivo de se tratar da experiência como forma
de mudança de paradigmas existenciais? Na perspectiva hegeliana,
a meta final do percurso de [autor]reconhecimento da consciência é
um tipo de conhecimento que não necessite mais transcendência ou
correção, visto que, dentro de uma compreensão de um
conhecimento absoluto, o conceito corresponde ao objeto, e este, à
consciência. Levando em consideração o fato de que a mudança pode
ser considerada de uma consciência que habita um corpo, que move
uma vida, podemos entender que o processo de experiência é
também uma caminhada de compreensão — no sentido
gadameriano de compreensão, em que não há descolamento daquilo
que se apreende no intelecto e na alma com aquilo que somos e nos
tornamos (cf. GADAMER, 1999) — de si mesmo e de sua
interconexão com os demais elementos do mundo.
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Logo no início do prefácio da PhG — que não foi escrito como
prefácio/introdução, mas pensado como uma forma de jornada
experiencial —, defende-se que o verdadeiro, o absoluto é alcançado
de forma imediata, isto é, sem mediações, não como algo a ser
compreendido, mas intuído, “Pois o absoluto não deve ser
compreendido, mas, sim, sentido e intuído” (PhG, § 6, prefácio).
Assim, o espírito, assim como o conhecimento, não está completo
em seus prenúncios, visto que necessita de aplicação, elaboração e
conjuga-se a partir do movimento de negação de seus próprios
conceitos reconhecidamente falhos em benefício de outros mais
condizentes à realidade e à sua localização enquanto ser-no-mundo.
Desse modo, a função do espírito, entendido, aqui, enquanto
potência, depreende-se de sua capacidade em expressar seu próprio
percurso evolutivo, que consiste na repetida negação de si mesmo e
expor-se de modo afirmativo. O caráter de verdade e o verdadeiro
encontram-se no espírito — que, do alemão, Geist, traduz o sentido
de Ψυχή [psychḗ], referindo-se não apenas à alma, mas aos
conceitos de espírito, mente, ao que não necessariamente se explicita
pelo corpo. Nesse sentido, Geist, em alemão, com a mesma
amplitude semântica do grego, denota não apenas o espírito de um
ponto de vista teológico — apesar de uma das leituras hegelianas da
PhG ser a theiológica, união entre o aspecto divino e seu discurso —
, mas no sentido de subjetividade humana. Essa subjetividade é que
evolui à medida que se choca com formas de racionalidade e
conhecimentos mais apurados e dialeticamente mais elevados,
tornando-se mais verdadeira, determinada e completa.
Assim, a busca pela constante autodeterminação e
objetificação da subjetividade se justifica pela compreensão de que
“Apenas o que é completamente determinado é imediatamente
exotérico, compreensível e capaz de ser apreendido e apropriado por
todos” (PhG, § 13, prefácio). A unidade/singularidade da
consciência, da subjetividade e do Dasein, pois, encontra-se em seu
próprio processo de autodesenvolvimento, transformação de si, ou,
de forma ainda mais simplificada, o tornar-se. É a alma [Seele] que
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percorre um caminho de mudanças de forma para purificar o
espírito [Geiste läutere], e por meio dessa experiência completa de si
mesma alcançar o conhecimento do que ela é em si mesma [indem
sie durch die vollständige Erfahrung ihrer selbst zur Kenntnis
desjenigen gelangt, was sie an sich selbst ist] (PhG, § 77).
A consciência, no movimento dialético, proposto por Hegel,
na PhG, é consciência do objeto [Bewußtsein des Gegenstandes] e
consciência de si mesmo [Bewußtsein seiner selbst], o que implica
dizer que é uma consciência da relação conceitual e objetual, na
busca pela correspondência de um aspecto pelo outro (Cf. PhG, §
85). No movimento dialético, repleto de diferentes momentos, tratase do conceito de suprassunção [Aufhebung], que significa tanto
negação, quanto conservação e elevação da relação inicial do eu e do
objeto. É por isso que Hegel fala em uma negação produtiva
[produktive Negation], pois, ao negar-se a si mesmo, determina-se
novamente, recompondo-se e readequando-se à realidade. É por
isso, também, que Hegel aborda um ceticismo heterodoxo, que não
se compreende enquanto ceticismo clássico e absolutamente
dubitativo, que é uma forma de interioridade [innerlichkeit] que
pode ser compreendido como um exercício sobre si mesmo,
negando-se a si mesmo e aos pré-juízos [Vorurteile]
reconhecidamente danosos e ultrapassados.
Apenas quem prepara-se para observar e receber, em uma
postura passiva-ativa, de quem deixa que a substância/essência se
mostre, enquanto em-si, intuitivamente, sem tentar interpretar
racionalmente, com pré-juízos e tradições. Trata-se, pois, de um
jogo entre o em-si e o para-si — aspectos conceitual e real/fático —
em que o sujeito que experiencia abre-se para compreender essa
disparidade que se manifesta no próprio movimento dialético da
experiência, em cada mudança de figura e forma desta. Tal como
implica o conceito de fenomenologia — do grego, φαίνεσθαι
[phaínesthai], aquilo que aparece, que brilha, que se faz descoberto,
que se mostra à luz —, trata-se de, no movimento de experiência,
deixar aparecer o fenômeno.
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A experiência, por sua vez, institui-se nesta jornada de
descrever a realidade conceitualmente, visto que conceito [Begriff],
para Hegel, não é algo abstrato, mas a própria realidade descrita
conceitualmente. Ser, portanto, pode ser compreendido como
dialético, na medida em que sua abertura é consolidada por meio
do movimento dialético do pensamento, da tentativa de
compreensão do Dasein. Portanto, na experiência hegeliana,
descrita e estimulada na PhG, a meta é estabelecer, juntamente à
consciência desperta de si, a consciência e adequação do Dasein ao
Ser em sua realidade efetiva [Wirklichkeit], por meio de uma
descrição contemplativa (KOJÈVE, 1980).
A experiência proposta por Hegel — diferentemente do
experimento científico, que separa sujeito e objeto, na tentativa de
mostrar que aquele não está interrelacionado a este e que apenas o
descreve na ânsia por modificá-lo e dominá-lo — busca a elaboração
de si mesmo e a serena descrição conceitual do real, isto é, sem
perturbações. Por fim, o espírito belo ou a alma bela são modos de
expressar, na PhG, a última figura do espírito, a saber, deste que é
capaz de imprimir em seu conteúdo perfeito a forma de si mesmo,
realizando e permanecendo conceito, enquanto conhecimento
absoluto. De certa forma, a figura final de apresentação do espírito
já moldado repetidas vezes, em sua autonegação, torna-se capaz de
compreender-se enquanto potência de uma experiência pura, tal
qual defende Nishida, como veremos a seguir, pois propõe um modo
de compreensão do real e de si mesmo de forma não mediada.
2 Experiência Pura em Nishida
Nesta seção, mostraremos alguns elementos da filosofia de
Nishida, especialmente no que se refere ao conceito de experiência
pura, que, como aqui defendemos, relaciona-se com a proposta
hegeliana de experiência supracitada, uma vez que precede a
dicotomia sujeito-objeto, corpo-mente. Assim como na proposta
hegeliana havia o desejo por experienciar-se a si mesmo e ao mundo
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de forma mais direta, na proposta nishidiana, a lógica é a mesma:
trata-se de buscar um modo de explicação da realidade com base em
experiências puras, isto é, intuitivas, que não necessariamente
passassem
pela
mediação
meramente
racional
e,
consequentemente, por todos os pré-conceitos inerentes a este.
Na visão de Nishida, não é a experiência que existe por conta
do indivíduo, mas o contrário: a existência do indivíduo encapsulase na possibilidade de haver experiência. A experiência é mais
essencial do que as diferenças interindividuais, de modo que se
escapa da cilada do solipsismo. Assim como para Hegel a experiência
do espírito mais absoluto é a experiência filosófica bela, que não mais
precisa de correções de diferentes ordens, para Nishida, a proposta
de experiência pura [純粋経験 = junsui keiken] significa, como na
fenomenologia ocidental, conhecer as coisas mesmas, sem prédeterminações, condicionamento histórico, concepções filosóficas
prévias.
No momento em que se afirma que a experiência sempre
parte de um posicionamento, um lugar no mundo, a proposta de
Nishida é a tentativa de abster-se dos pré-juízos para com os
elementos de si e da realidade, em uma tentativa de propor uma
experiência mais imediata, isto é, sem mediações, sem deliberações
(HEISIG; KASULIS; MARALDO, 2011, p. 647). A ideia é fugir das
concepções de mundo já acordadas, das convenções filosóficas e de
apropriação da realidade, de modo a conduzir-se experiências mais
diretas, sem o hiato entre sujeito e objeto experienciado, além da
extensa e pretensa interpretação da coisa com base no
conhecimento adquirido até então, que sempre pressupõe inúmeros
elementos. O foco, diferentemente da fenomenologia, está no fato de
que o fator determinante, aqui, é a consciência, uma vez que quando
se experiencia o próprio estado de consciência, não há dicotomia
sujeito-objeto, de modo que o conhecimento da coisa e a coisa mesma
estão unificadas, constituindo a forma mais refinada de experiência
filosófica.
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De certo modo, a experiência pura a qual Nishida se refere é
um movimento que não tem significação, pois, no momento em que
há elucubrações sobre a ocasião ou o objeto, ou rememoração de
determinada experiência, deixa de ser experiência tal como o autor
defende. Na visão de Nishida, uma experiência pura não tem
sentido, uma vez que se define como uma consciência efetiva de
coisas tais como são (HEISIG; KASULIS; MARALDO, 2011, p. 647).
Entretanto, a consciência, para Nishida, não é um conjunto de
elementos da mente, mas um sistema único que evolui com o passar
do tempo, uma vez que se modifica a percepção com mais
experiências e exercícios introspectivos.
A própria realidade, na visão de Nishida, é consciência ou
acessível apenas por meio de consciência. E a consciência da
experiência pura ou direta é, também, uma forma de consciência de
si, de elaboração existencial e pessoal no sentido de tornar-se mais
capaz de observar e compreender a realidade desprovidas de seus
pré-conceitos anteriores. É como se, diferentemente do contexto
ocidental, em que experiência e metafísica são coisas distintas e
separadas, pois não se concebe o real como algo conectado ao
metafísico, uma vez que, após a filosofia moderna europeia, não há
transcendente conectado aos elementos da empiria (CARR;
MAHALINGAM, 2005).
Mesmo quando Nishida repensa seu posicionamento acerca
da experiência pura, abre-se para o lugar, enquanto universal
dialético, em que desenvolve uma visão mais hermenêutica de
experiência que se define em um determinado espaço-tempo, com
base no que o sujeito experiencia, isto é, também a partir das
mudanças existenciais próprias deste. Trata-se de compreender a
experiência como intuição ativa, não mais receptiva e passiva, mas
atuante e prática. A cada nova autodeterminação de si e das coisas
por meio de novas experiências no mundo, o sujeito torna-se mais
consciente de si mesmo — como na proposta hegeliana —, o que abre
sua percepção para consigo mesmo e para com o mundo (NISHIDA,
1990; 2012). Nos últimos anos de produção intelectual e filosófica de
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Nishida, o autor trata a vida, as coisas e a consciência de si são
considerados aspectos de um mesmo mundo histórico,
fenomenológico, existencial, de modo que as inúmeras contradições
de diferentes eixos entram em conflito e resolvem-se a caminho de
uma unidade de sujeito e objeto — isto é, aquilo que é conhecido e o
sujeito que conhece (HEISIG, 2013).
Ao propor que a intuição ativa é um modo de conhecer ao
tornar-se, Nishida não propõe necessariamente uma adequação do
ser à realidade, às coisas; não se trata de uma sintonia do sujeito
para com o objeto. Entretanto, Nishida fala de conceitos
oposicionais, tal como no caso da nadidade absoluta, ou seja, o
caráter de uma identidade de si [absolutamente] contraditória [矛
盾的自己同 = mujunteki jikodōitsu], uma vez que a existência é
uma contradição que se encontra em meio vida e morte, bom e mau,
si mesmo e outros (CARR; MAHALINGAM, 2005). Trata-se de um
processo dialético que, assim como no caso de Hegel, envolve a
negação de posições contrárias — mesmo que estas sejam referentes
às vontades e aos modos de ser de determinado sujeito. A relação
com Hegel é explícita desde o início dos primeiros escritos de
Nishida, especialmente no que se refere ao conceito de experiência,
que trata também da dimensão do julgamento [判断 = handan]
enquanto forma de diferenciação de si mesmo de um todo préjudicativo (KRUMMEL, 2015).
O próprio aspecto de autoabnegação e negação de si mesmo
é uma forma de não apenas compreender melhor a si mesmo e,
nesse ínterim, a realidade circundante, em uma espécie de círculo
hermenêutico, como quer Gadamer (1999). Trata-se de um processo
de abertura a outras culturas e à participação no mundo histórico,
uma vez que quando não há uma postura de autonegação, portanto,
de autocontrole — seja individual ou social/institucional —, a
vontade facilmente sobrepõe-se e tenta negar o outro, o diferente,
tornando-se intolerante e autoritária. Ao mesmo tempo em que é a
vontade, o ímpeto que faz com que o sujeito busque mudança e
negue-se a si mesmo na perspectiva de um desenvolvimento de si
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mesmo, também pode ser responsável por negar o diferente,
negando a alteridade.
Outra ponte conceitual claramente traçada de Nishida para
Hegel mostra-se na compreensão do próprio termo conceito
[Begriff], uma vez que a própria abertura espontânea de si naquilo
que chama experiência pura coaduna-se à ideia hegeliana de um
desenvolvimento do conceito concreto, o todo concreto, que
corresponde à elevação da realidade ao conceito de forma absoluta.
Outra ponte conceitual encontra-se no uso dos termos clássicos da
PhG, como o em si, para si e em si e para si ao explicitar a ordem da
absoluteza da diferenciação de si e da confrontação de si que
desemboca no esclarecimento de si, que, por sua vez, corresponde
ao todo originário — se quisermos uma linguagem mais
heideggeriana do que hegeliana. Obviamente, outro conceito-chave
é o de espírito [精神 = seishin], que significa e dá sentido à noção
de universalidade que comporta distintas contradições, como uma
forma de explicar o espírito pleno de experiências e capaz de conter
infinitas oposições (KRUMMEL, 2015).
Por fim, podemos comentar acerca da noção de intuição
ativa de Nishida (1990), entendendo que o autor defende que a
intuição leva à reflexão, que, consequentemente, pode servir como
conteúdo intuído para novas reflexões. Assim, a noção de despertar
de si ou consciência de si — assim como na proposta hegeliana de
processo dialético infindável e sempre capaz de novas alterações no
sujeito que se percebe em sua limitação existencial, cognitiva e
espiritual — acaba por unificar dois momentos, a saber, a intuição e
a reflexão, que correspondem à experiência e à reflexão, em um
movimento que abrange a realização, o conhecimento e o cuidado
de si mesmo.
Considerações finais
Pensando em um contexto de Filosofia multicultural
contemporâneo, em que não faz sentido cindir Ocidente e Oriente,
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partimos, aqui, de mais um pressuposto conceitual, histórico e
reflexivo: há inúmeras pontes filosóficas e complementares em
discursos filosóficos ocidentais e não ocidentais. Ao indicar algumas
relações das muitas tecidas entre Nishida e sua influência de Hegel,
enfatizamos: a) como o conceito de experiência não se reduz apenas
à dimensão conceitual e cognitiva e b) como a experiência pura não
necessariamente significa o momento metafísico que antecede a
cisão sujeito-objeto.
Para tanto, na primeira seção mostramos com o conceito de
Erfahrung é elaborado por Hegel, que o desdobra por meio do
movimento da consciência do sujeito compreendente e que se
autorreconhece neste processo, negando-se a si mesmo e mudando
seu próprio modo de ser-no-mundo. O modo de vida que emerge, a
partir daí, como mostramos, é mais consciente das próprias
limitações no percurso da consciência, o movimento que segue
alterando o fluxo do modo de vida que se propõe por meio da
filosofia, que é o tipo de conhecimento absoluto, capaz de modificar
o modo de vida de quem exerce e age filosoficamente, além de
apenas estudar seus discursos e decorar fórmulas teóricas.
Na segunda seção, por sua vez, discutimos sobre a
reviravolta do conceito de experiência quando este é tomado por
Nishida, em uma perspectiva fenomenológica japonesa, de forte
matiz hegeliano, que compreende o que ele chama de experiência
pura. Destacando a proposta da escola de Kyoto, movimento
filosófico criado por Nishida no Japão no início do século XX, que
tinha por fito unir os discursos filosóficos aos modos de ser
filosófico, exploramos por que a proposta é, de fato, reconduzir a
reflexão do lugar da Filosofia na vida de cada um que se apropria
dela e que se envolve com ela. Por fim, elaboramos como o conceito
de experiência defendido por Nishida dialoga com a proposta de
Erfahrung de Hegel, uma vez que expõe que o meio de entender e
compreender elementos da vida prosaica não se iguala ao modo de
processar estímulos desta para tomar decisões, isto é, promovendo
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influência e o impacto da ética e dos valores presentes no modo de
ser de cada sujeito filosofante.
Ao pensar na experiência, pensamos, aqui, na proposta de
uma forma de filosofar que se direciona e se restringe à mudança
existencial, à transformação do modo de ser do sujeito filosofante.
Assim, especialmente em um cenário sociopolítico e econômico que
é desolador em nosso país, sobretudo após inúmeras
desestabilizações em nossa democracia e por conta dos retrocessos
sociais, pensar no papel da Filosofia como uma proposta de repensar
a postura existencial a partir de um contexto histórico e perceber o
que se pode fazer com isso, dando um foco e aproximando o filosofar
das pessoas, é extremamente salutar e necessário. Por fim,
ressaltamos que recorrer à reflexão filosófica é sempre
imprescindível, mas pensar no que fazer com base naquilo que se
reflete é tão urgente quanto.
Por fim, vale ressaltar que a proposta de uma filosofia que
não apenas compare Ocidente e Oriente foge dos trâmites
discursivos e de discussão de uma filosofia multicultural, uma vez
que é deveras contraproducente restringir uma pesquisa ao
panorama ocidental e não enxergar as pontes conceituais presentes
na Filosofia produzida com afinco no Oriente. No caso ora aventado,
pensar o tema da experiência nos fez refletir sobre o modo como
compreendemos o processo exploratório e analisar como, de fato,
experienciamos a Filosofia e seus inúmeros modos de transformar
a vida de quem a busca por meio de exercícios espirituais filosóficos,
que não se restringem a processos psíquicos/cognitivos, mas que
fazem com que se pense, planeje e reconduza o modo como se existe
e se porta com outros seres no mundo, como requer a etimologia de
meditação, a saber, o processo de medir a ação por meio de
ponderação, de reflexão sobre si mesmo, de cuidado consigo e para
com os outros.
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