
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista do Seminário dos Alunos do 

PPGLM/UFRJ 

Revista de Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2014 



 
 

 
 
 

 

REVISTA DO SEMINÁRIO DOS ALUNOS DO PPGLM/UFRJ 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 

seminarioppglm@yahoo.com.br 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto de Filosofia e Ciências Sociais/Departamento de 

Filosofia/Programa de Pós-graduação Lógica e Metafísica 

Largo São Francisco de Paulo, No 1, Sala 320-B 

 

 

Editores Responsáveis 

Juliana Abuzaglo Elias Martins 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes 

 

Revisor 

Diego Soffritti Cardoso 

 

 

 

 

 

Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ 

Revista de Filosofia Anual 

Volume 5, 2014, 200p. 

Publicação digital 

ISSN: 2236-0204 

 

1. Filosofia – Periódicos. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação 

Lógica e Metafísica (PPGLM) 2.  Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ.                                                                                                                                                                                            

 

Agradecemos ao PPGLM pela ajuda e divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Sumário 

 

Editorial.......................................................................................................         05 

 

Algumas abordagens nominalistas da matemática 

Daniela Moura Soares.................................................................................          06 

 

O percurso do lógos em Górgias de Platão: do diálogo ao análogo 

Edmilson Carvalho Barbosa.........................................................................         21 

 

Natura naturans e Naturphilosophie: a natureza como produtividade em 

Schelling 

Gabriel Almeida Assumpção.........................................................................         37 

 

O realismo modal lewisiano: uma apresentação e algumas objeções 

Gustavo Emmanuel Alves Vianna de Lyra....................................................         48 

 

Sobre as duas utilizações do termo res no quodlibet 7, q. 1-2, de Henrique de 

Gand 

Gustavo Barreto Vilhena de Paiva...............................................................         62 

 

A crise da idéia de autoridade política no mundo moderno: o diagnóstico de 

Hannah Arendt 

Eduardo Valory..............................................................................................        79 

 

Sobre um problema na interpretação de “eînai” e “ousía”  

No símile do sol de Platão (República vi 509b) 

André Luiz Braga da Silva..............................................................................       99 

 

Observações sobre vida estudantil em Benjamin e Heiddeger: breve análise 

dos textos “a vida dos estudantes” e “o discurso do reitorado” 

Juliana Abuzaglo Elias Martins.....................................................................      122 



 
 

 
 
 

 

Juízos: Kant e Frege 

Pablo Barbosa Santana da Silva....................................................................      128 

 

Problemas de mereologia: o que é um todo? 

Rhamon de Oliveira Nunes.........................................................................         145 

 

Síntese, imaginação e categorias no §10 da Dedução Metafísica 

Danillo Leite.................................................................................................        156 

 

Uma leitura do prólogo do Sofista de Platão 

Nelson de Aguiar Menezes Neto.................................................................         165 

 

Conhecimento e Governo em Trasímaco 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes....................................................        177 

 

A visão semantista da linguagem de Chateaubriand 

Ana Clara Polakof........................................................................................        191 

 

 

 

 

 

 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

5 

Editorial 

 

É com grande prazer que apresentamos o volume 5 da Revista do Seminário dos 

Alunos do PPGLM/UFRJ. O Seminário ocorrido entre 01 e 05 de dezembro de 2014 têm 

agora publicados os artigos submetidos à revista. Neste volume temos como primeiro artigo 

um debate entre o platonismo e o antiplatonismo na matemática, tentando entender os 

pressupostos ontológicos da matemática. Em seguida, temos um artigo sobre o papel do 

diálogo e do análogo no Górgias de Platão. O terceiro artigo trata da filosofia da natureza de 

Schelling e o conceito de natura naturans, estudando produtividade da natureza em si. O 

quarto artigo faz uma análise do realismo modal lewisiano e as aplicações da teoria dos 

mundos possíveis. O próximo artigo, fala sobre a noção de ‘coisa’ (‘res’) em Henrique de 

Gand. O sexto artigo analisa a perspectiva de Hannah Arendt sobre as causas que teriam 

ocasionado o desvanecimento da idéia de autoridade no mundo ocidental durante a 

modernidade. O sétimo artigo aponta para um problema na história da interpretação do símile 

do Sol da República de Platão (VI, 509b). O oitavo artigo expõe algumas idéias de Walter 

Benjamin e Martin Heidegger sobre os estudantes alemães. O artigo seguinte aborda de forma 

comparativa as teorias do juízo de Kant e de Frege. O décimo artigo tem o intuito de clarificar 

o conceito de ‘todo’ tal como é entendido pela mereologia clássica e compará-lo com as 

nossas intuições do senso comum. O décimo primeiro artigo explora a diferenciação entre o 

uso puramente lógico e o uso real do entendimento no §10 da Dedução Metafísica de Kant. O 

décimo segundo artigo trata da dramatização dos diálogos de Platão, mas especificamente do 

Sofista. O décimo terceiro artigo explora da relação entre governo e conhecimento no discurso 

de Trasímaco na República de Platão. O último artigo Apresenta algumas críticas feitas por 

Chateaubriand em Logical Forms ao programa linguístico de Chomsky. 

Gostaríamos de agradecer a todos os autores pela participação no Seminário e pelo 

envio dos textos para publicação. Por fim, nossos agradecimentos ao leitor que é sempre bem 

vindo a nossa composição filosófica. 

 

 

Juliana Martins 

Luiz Maurício Menezes 
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ALGUMAS ABORDAGENS NOMINALISTAS DA MATEMÁTICA 

Daniela Moura Soares
1
 

 

RESUMO: Neste artigo, apresento o debate entre os defensores do platonismo matemático – por um 

lado – e os defensores do antiplatonismo matemático, por outro lado. Tal debate surge ao formularmos 

o problema de saber se as asserções matemáticas obrigam-nos a postular a existência de certo de tipo 

de objetos abstratos, tais como números, conjuntos e funções. Discutirei, em especial, duas formas de 

antiplatonismo matemático, quais sejam, o fisicalismo e o ficcionalismo quanto à matemática. Ambos 

podem ser classificados como formas de nominalismo, visto que rejeitam a existência de objetos 

matemáticos abstratos. Primeiramente, discutirei as objeções de Frege ao fisicalismo matemático de 

Mill. Apresento, a seguir, duas formas de responder ao principal argumento contra a visão platonista 

da matemática – o argumento da indispensabilidade –, nomeadamente, a resposta dos defensores do 

hard-road nominalism e a resposta dos defensores do easy-road nominalism. 

 

PALAVRAS-CHAVE: platonismo; antiplatonismo; compromisso ontológico; nominalismo. 

 

ABSTRACT: In this paper, I present the discussion between platonism and anti-platonism in 

mathematics. This discussion arises when we ask whether the mathematical assertions constrain us to 

postulate the existence of some kind of abstract objects, such as numbers, sets and functions. In 

particular, I will discuss two forms of anti-platonist views, namely, physicalism and fictionalism in 

mathematics. Both can be classified as forms of nominalism, since there are no mathematical abstracts 

objects from the physicalist’s or fictionalist’s point of view. Firstly, I present Frege’s objections to 

Mill’s physicalist view about mathematics and also some possible ways to reject these objections. 

Secondly, I present two kinds of answers to the main argument against the platonist view of 

mathematics – the indispensability argument – namely, the hard-road nominalism answer and the 

easy-road nominalism answer. 

 

KEYWORDS: platonism; anti-platonism; ontological commitment; nominalism. 

 

 

1. Introdução 

 

Que 3 é um número ímpar é uma verdade elementar da aritmética, tal como que 2+ 2 = 

4. Em virtude do quê, no entanto, são as proposições expressas pelas frases “3 é um número 

ímpar” e “2 + 2 = 4” verdadeiras? Podemos responder adequadamente a esta pergunta sem 

postular a existência de certo tipo de objetos abstratos, nomeadamente, números? O problema 

filosófico que está em disputa consiste, pois, em saber qual é o compromisso ontológico da 

matemática, especificamente da aritmética. O compromisso ontológico de uma dada teoria 

corresponde às entidades com as quais esta teoria está comprometida. O modelo atômico de 

Rutherford-Bohr, por exemplo, está comprometido com a existência de partículas 

subatômicas, a saber, nêutrons, elétrons e prótons. Tais partículas são, porém, entidades 

                                                                 
1
 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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concretas, visto que se existem, estão localizadas no espaço e no tempo. 

Estará, pois, a aritmética ontologicamente comprometida com a existência de 

entidades abstratas? Isto é, podemos explicar as suas verdades sem postularmos a existência 

deste tipo de entidades? 

As teorias que pretendem responder a este problema dividem-se adequadamente em 

teorias platonistas e teorias nominalistas. Os defensores do platonismo respondem 

positivamente à primeira pergunta e negativamente à segunda. Os defensores do nominalismo, 

por outro lado, respondem negativamente à primeira pergunta, mas positivamente à segunda. 

O platonismo matemático pode ser caracterizado como a conjunção das seguintes quatro 

teses
2
: 

 

(A) Há objetos matemáticos 

(B) Tais objetos são abstratos 

(C) Tais objetos existem necessariamente e independentemente de quaisquer agentes 

cognitivos capazes de os conceber 

(D) As verdades da matemática são acerca destes objetos 

 

Deste ponto de vista, proposições simples da aritmética – tal como a proposição 

expressa pela frase “3 é ímpar” – são acerca de objetos abstratos, isto é, objetos que não têm 

localização espaciotemporal. Assim, tal como a expressão “Sócrates” na frase “Sócrates é 

mortal” refere a pessoa Sócrates, a expressão “3” na frase “3 é ímpar” refere o número 3. Os 

referentes dos termos “Sócrates” e “3” têm, contudo, naturezas distintas; no primeiro caso 

trata-se de um objeto concreto – isto é, um objeto que existe no espaço e no tempo –, mas no 

segundo caso trata-se de um objeto abstrato – isto é, um objeto que existe fora do espaço e do 

tempo. Alguns proponentes desta visão são: Frege (1884), Gödel (1964) e Shapiro (1967).  

Contrariamente, a tese central defendida pelos defensores do nominalismo matemático 

é a de que não há entidades matemáticas abstratas e, portanto, somos obrigados a aceitar o 

seguinte trilema: (a) a matemática é acerca de entidades concretas, ou (b) as verdades da 

matemática não devem ser interpretadas literalmente, ou (c) não há verdades matemáticas. Os 

defensores daquilo a que podemos chamar nominalismo fisicalista rejeitam (b) e (c) e, por 

silogismo disjuntivo, aceitam (a). De acordo com esta visão, as verdades da matemática – em 

                                                                 
2
 Esta caracterização daquilo a que chamamos visão platonista da matemática encontra-se em Linnebo (2013) 
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especial da aritmética – são acerca de objetos físicos comuns (objetos contáveis). Esta teoria 

foi defendida por Mill (1843) e, mais recentemente, por Phillip Kitcher (1984).  

Se rejeitarmos (a) e (c), por outro lado, estamos obrigados a aceitar (b). Isto é, estamos 

obrigados a aceitar a tese segundo a qual as verdades da matemática não devem ser 

interpretadas literalmente. Deste ponto de vista, a proposição expressa pela frase “3 é ímpar”, 

por exemplo, não deve ser entendida como uma afirmação simples acerca de um objeto (o 

número 3) que exemplifica uma propriedade (a propriedade ser ímpar). A forma lógica de 

uma proposição deste tipo não é Fn, mas sim ∃x x = n → Fn, onde “n” representa o número 3 

e “Fx” representa a propriedade ser ímpar. Assim, as verdades da matemática devem ser 

interpretadas como condicionais contrafactuais cujas antecedentes são sempre falsas, pois 

asseveram a existência de objetos matemáticos abstratos os quais não existem. A idéia de um 

defensor desta teoria – a qual chamamos if-thenism – é a de que as verdades da matemática 

são verdades vácuas. Alguns proponentes desta tese são: Chihara (1990) e Hellman (1989).  

De igual modo, se rejeitarmos a idéia de que a matemática é acerca de entidades 

concretas e aceitarmos a tese de que as verdades matemáticas devem ser interpretadas 

literalmente, estaremos comprometidos com (c), isto é, com a tese segundo a qual não há 

verdades matemáticas. Chamamos ficcionalismo a esta visão. Nesta perspectiva, a forma 

lógica de proposições expressas por frases tais como “3 é ímpar” é de fato Fn; a referência de 

n é, contudo, vazia, pelo que tal proposição não é verdadeira. Evidentemente, um defensor do 

ficcionalismo não tem de estar comprometido com a tese mais forte segundo a qual 

proposições matemáticas tais como as de que 3 é ímpar e 2 + 2 = 4 são falsas; são apenas não-

verdadeiras. Hartry Field (1980), Balaguer (1998) e Leng (2010) são alguns dos defensores 

desta visão. 

O objetivo deste artigo é tentar mostrar que tanto o nominalismo fisicalista como o 

ficcionalismo não respondem adequadamente ao problema de saber se a matemática obriga-

nos a postular a existência de entidades abstratas. 

 

2. Primeiro argumento a favor do platonismo matemático 

 

Porque não há argumentos diretos a favor da visão platonista da matemática, o modo 

mais promissor de defender esta visão consiste em dizer que não podemos explicar 

adequadamente o fato de que muitas proposições da matemática são verdadeiras, sem 
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recorrermos à existência de entidades abstratas. A estratégia de um defensor do platonismo 

matemático consistirá, pois, em refutar todas as teorias que pretendem explicar a natureza das 

verdades matemáticas sem recorrer à existência de uma realidade  não-espaciotemporal. 

Evidentemente, mostrar que não há alternativas plausíveis ao platonismo matemático não é 

suficiente para que possamos fornecer uma defesa integral desta tese. Assim, os proponentes 

da visão platonista da matemática terão igualmente de responder  a todas as objeções feitas a 

esta visão. 

Consideremos, portanto, o seguinte argumento indireto a favor do platonismo 

matemático: 

  

(1) Se há verdades matemáticas, então há entidades abstratas em virtude das quais estas 

verdades existem. 

(2) Há  verdades matemáticas. 

(3) Logo, há entidades abstratas em virtude das quais estas verdades existem. 

 

A conclusão deste argumento corresponde à tese platonista, isto é, à idéia segundo a 

qual as verdades da matemática são acerca de entidades não-espaciotemporais. Este, contudo, 

não é um argumento direto a favor da visão platonista da matemática, pois a estratégia aqui 

usada consiste apenas em ressaltar a idéia de que a melhor explicação para o fato de que há 

verdades matemáticas é a existência de entidades abstratas. Deste ponto de vista, a existência 

de entidades abstratas é condição necessária para haver verdades matemáticas; isto é 

precisamente o que é expresso por (1). 

Embora tanto (1) como (2) sejam disputáveis, parece-nos mais razoável rejeitar (1) se 

quisermos defender uma tese antiplatonista, porém realista. Há dois modos de ser 

antiplatonista no que diz respeito à natureza das verdades matemáticas. Podemos endossar 

uma teoria antiplatonista moderada cuja idéia central seja a de que a existência de entidades 

abstratas não é condição necessária para a existência de verdades matemáticas. Deste ponto de 

vista, aquilo que faz uma proposição tal como 2 + 2 = 4 – ou 3 é ímpar – ser  verdadeira não é 

a existência de entidades abstratas, mas sim a existência de objetos concretos, isto é, objetos 

que existem no espaço e no tempo. Dizemos que uma teoria deste gênero é realista,  pois 

ajusta-se à idéia de que as nossas teorias matemáticas são descrições verdadeiras da realidade. 

Trata-se, porém, de uma realidade espaciotemporal. Por outro lado, podemos defender uma 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

10 

teoria antiplatonista mais controversa segundo a qual não há verdades matemáticas. O 

argumento dos proponentes desta teoria é que todas as proposições matemáticas as quais nos 

parecem trivialmente verdadeiras – tais como 3 é ímpar e 2 + 2 = 4 – são falsas precisamente 

porque são acerca de objetos que não existem, nomeadamente, objetos abstratos. Tal como é 

defensável que  a proposição expressa pela frase "Pégaso é alado" é falsa porque  a referência 

do termo "Pégaso" é vazia, também é defensável que a proposição expressa pela frase "3 é 

ímpar" é falsa caso a referência do termo "3" seja vazia. Ambos os tipos de teorias podem, 

contudo, ser caracterizados como formas de nominalismo, posto que rejeitam a idéia 

platonista segundo a qual a existência de objetos abstratos é aquilo que torna as proposições 

da matemática verdadeiras. 

 

3. O antiplatonismo realista de John Stuart Mill 

 

[...] Todos os números têm de ser números de algo. Não há coisas tais como números 

em abstrato. Dez deve significar dez corpos, ou dez ruídos, ou dez batimentos de um pulso. 

Embora os números tenham de ser números de algo, podem, contudo, ser números de 

qualquer coisa. [...] 

                                                                                (John Stuart Mill,1843, pg. 243-244) 

 

Jonh Stuart Mill (1843) defendeu uma tese nominalista e realista segundo a qual 

conjuntos de objetos concretos são aquilo em virtude do quê as proposições mais elementares 

da matemática, tal como 2 + 2 = 4, são verdadeiras. Dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer 

que se somarmos qualquer conjunto de quaisquer dois objetos a qualquer outro conjunto de 

quaisquer outros dois objetos, obteremos um conjunto de quatro objetos. Mill, entretanto, 

parece pensar que os conjuntos de objetos concretos que tornam verdadeiras as proposições 

mais simples da aritmética  são apenas aqueles conjuntos de objetos os quais nos causam 

impressões sensoriais e os quais podem ser divididos em partes que também nos causam 

impressões sensoriais. Assim, o que torna a proposição expressa pela frase “2 + 1 = 3” 

verdadeira é o fato de haver conjuntos de três objetos que nos causam a seguinte impressão 

sensorial ∴, e os quais podem ser separados em duas outras partes que nos causam a seguinte 

outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅. A idéia central de Mill, portanto, é a de que as verdades mais 

elementares da matemática são acerca de coisas que podem ser sensorialmente percebidas.  
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Portanto, à questão de como podemos explicar a existência de verdades matemáticas 

sem recorrer a objetos abstratos, Mill responde do seguinte modo:  posto que aquilo que faz 

uma proposição da matemática – tal como 2 + 2 = 4 – ser verdadeira é qualquer conjunto de 

objetos concretos o qual nos causa algum tipo de impressão sensorial e o qual pode ser divido 

em partes de diferentes modos – as quais também nos causam algum tipo de impressão 

sensorial –,  segue-se que os numerais não devem ser entendidos como nomes de objetos 

abstratos; devemos antes entendê-los como termos gerais que se aplicam a conjuntos de 

coisas. O numeral "3", por exemplo, é um termo geral que se aplica a qualquer conjunto de 

três objetos concretos que nos causa alguma impressão sensorial e que pode ser separado em 

partes de diferentes modos as quais também nos causam impressões sensoriais: aplica-se por 

exemplo a um conjunto de três pedras, o qual nos causa a seguinte impressão sensorial ∴, e 

que pode ser separado em outras três partes, as quais nos causam a seguinte outra impressão 

sensorial . . ., e o qual também pode ser separado em duas partes, as quais nos causam a 

seguinte outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅. O numeral “4”, de igual modo, é um termo geral que se 

aplica a qualquer conjunto de quatro objetos concretos, que nos causa algum tipo de 

impressão sensorial e que também pode ser separado em partes de diferentes modos, partes as 

quais também nos causam impressões sensoriais: aplica-se a um conjunto de quatro pedras 

(ou de quatro maçãs), o qual pode ser separado em partes que nos causam a seguinte 

impressão sensorial . . . ., ou em partes que nos causam a seguinte outra impressão sensorial ... 

., ou em partes que nos causam a seguinte impressão sensorial (.. ..). 

Deste modo, o que torna a proposição expressa pela frase "2 + 2 = 4" verdadeira é 

qualquer conjunto de quatro objetos concretos que possa ser separado em dois outros 

conjuntos de dois objetos que somados resultam num conjunto de quatro objetos. Neste 

sentido, dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer que se somarmos um conjunto de dois 

objetos concretos a outro conjunto de dois outros objetos concretos obteremos um conjunto de 

quatro objetos concretos. Logo, é perfeitamente possível explicar a existência de verdades 

matemáticas sem recorrer a entidades abstratas. Mill rejeitaria, portanto, (1); isto é, rejeitaria a 

tese segundo a qual se há verdades matemáticas, então há entidades abstratas em virtude das 

quais estas verdades existem.  

Será a proposta de Mill razoável? Frege (1884) levantou uma série de objeções a esta 

proposta. Consideremos a idéia defendida por Mill segundo a qual aquilo que torna a 

proposição expressa pela frase “2 + 1 = 3” verdadeira é qualquer conjunto de três objetos 
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concretos o qual nos causa a seguinte impressão sensorial ∴ , e o qual pode ser separado em 

partes que nos causam a seguinte outra impressão sensorial ⋅⋅ ⋅. A primeira objeção de Frege 

consiste em dizer que, se o que torna a proposição expressa pela frase “2 + 1 = 3” verdadeira é 

um conjunto de objetos que pode ser separado em partes, então a proposição de que 2 + 1 = 3 

é contingentemente verdadeira. Caso todos os objetos concretos existentes no mundo 

estivessem atados uns aos outros de modo a não poderem ser separados, então não haveria 

conjuntos de objetos concretos os quais pudessem ser separados em partes. Assim, aquilo que 

torna a proposição 2 + 1 = 3 verdadeira não existiria, pelo que esta proposição não seria 

verdadeira. Entretanto, afirmar que verdades elementares da aritmética – tais como 2 + 2 = 4 e 

2 + 1 = 3 – são contingentemente verdadeiras parece-nos algo pouco razoável. Logo, a teoria 

nominalista de Mill é implausível, dado que implica que as verdades mais elementares da 

aritmética não são verdades necessárias.  

A segunda objeção apresentada por Frege consiste em dizer que se a tese milliana 

segundo a qual os numerais são termos gerais que se aplicam apenas a conjuntos de objetos 

concretos que nos causam impressões sensoriais e que podem ser separados em partes for uma 

tese verdadeira, então o termo “0” não seria um numeral, posto que não faz sentido dizer que 

este termo se aplica a algum conjunto de objetos concretos que possa ser separado em partes. 

De igual modo, não haveria verdades matemáticas tais como 0 = 0, ou 0 + 0 = 0, pois não faz 

sentido dizer que tais verdades são acerca de conjuntos de objetos concretos que nos causam 

algum tipo de impressão sensorial e que podem ser separados em partes de diferentes modos, 

partes as quais também nos causam algum tipo de impressão sensorial.  

A terceira objeção apresentada por Frege consiste em atacar a idéia de Mill segundo a 

qual a definição de qualquer número afirma a existência de um conjunto de objetos concretos 

o qual nos causa algum tipo de impressão sensorial. Se esta idéia estiver correta, então o 

numeral “3”, por exemplo, nada mais é do que um termo geral que se aplica apenas a 

conjuntos de objetos concretos que nos causam algum tipo de impressão sensorial. Deste 

ponto de vista, portanto, o termo geral “3” não se aplica a uma coleção de três badaladas, pois 

embora uma badalada seja uma entidade concreta – dado que existe no espaço e no tempo –, 

um conjunto de três badaladas não parece ser um conjunto que possa ser separado em partes 

as quais nos causam a seguinte impressão sensorial ⋅⋅ ⋅ . Ao usarmos a expressão “As últimas 

três badaladas do sino” estaríamos, portanto, a cometer um erro categorial, visto que 

estaríamos comprometidos com o falso pressuposto de que um conjunto de três badaladas 
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pertence à classe dos conjuntos de objetos concretos que podem ser separados em partes que 

nos causam algum tipo de impressão sensorial. De igual modo, o uso das expressões “três 

cores” e “três métodos diferentes de resolver uma equação” constituiriam também erros 

categoriais.  

Um defensor da teoria de Mill poderia, contudo, simplesmente não fazer qualquer 

apelo a conjuntos de objetos concretos que nos provocam impressões sensoriais. Bastaria 

dizer que aquilo que torna as proposições mais elementares da aritmética verdadeiras são 

conjuntos de objetos concretos, independentemente de serem conjuntos que nos causam 

algum tipo de impressão visual. Neste sentido, a terceira objeção de Frege poderia ser 

respondida, pois os numerais são agora entendidos não como termos gerais que se aplicam 

apenas a conjunto de objetos concretos os quais podem ser divididos em partes que nos 

causam algum tipo de impressão sensorial, mas sim como termos gerais aplicáveis a qualquer 

conjunto de objetos concretos, sem restrições. O numeral “3” aplica-se a qualquer conjunto de 

três objetos concretos, o numeral “4” aplica-se a qualquer conjunto de quatro objetos 

concretos, e assim por diante. 

Uma maneira de responder à primeira objeção de Frege consiste em dizer que o 

nominalismo de Mill não implica que as verdades elementares da aritmética são verdades 

contingentes; se interpretarmos estas verdades como verdades condicionais – e esta parece ser 

a estratégia de Mill –, podemos conservar a idéia de que as verdades elementares da 

aritmética são verdades necessárias. Assim, dizer que 2 + 2 = 4 significa apenas dizer que se 

juntarmos um conjunto de dois objetos a qualquer outro conjunto de dois objetos, ficamos 

com um conjunto de quatro objetos, e é apenas isto que torna a proposição expressa pela frase 

“2 + 2 = 4” verdadeira. No entanto, mesmo que não houvesse quaisquer objetos, esta 

proposição seria ainda assim verdadeira, posto que a sua antecedente seria falsa; se não há 

quaisquer objetos, então não podemos juntar um conjunto de dois objetos a outro conjunto de 

dois objetos. Dizemos, pois, que não há circunstâncias possíveis nas quais a proposição 

expressa pela frase “Se juntarmos um conjunto de dois objetos a outro conjunto de dois 

objetos, ficamos com um conjunto de quatro objetos” não seja verdadeira. Logo, esta 

proposição é uma verdade necessária. 

Outra objeção que podemos levantar ao nominalismo de Mill – a qual está relacionada 

à segunda objeção de Frege – consiste em dizer que, embora a teoria de Mill permita-nos 

explicar a verdade das proposições elementares da aritmética sem recorrer a entidades 
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abstratas, estaremos comprometidos com a existência de conjuntos, se a aceitarmos. Em 

primeiro lugar, a única maneira de explicar a verdade das proposições de que 0 = 0 e de que 0 

+ 0 = 0 sem recorrer a objetos abstratos é admitir a existência de conjuntos vazios aos quais o 

termo “0” se aplica. Em segundo lugar, ao afirmarmos que aquilo que explica a verdade das 

proposições elementares da aritmética – tal como 2 + 2 = 4 – é o fato de haver conjuntos de 

objetos concretos que podem ser somados uns aos outros, estamos comprometidos com a 

existência de conjuntos.  

Entretanto, podemos rejeitar a idéia de que um conjunto de objetos concretos seja uma 

entidade abstrata, isto é, uma entidade sem localização espaciotemporal. Um defensor do 

nominalismo de Mill poderá dizer que um conjunto de objetos concretos nada mais é do que  

a matéria a qual constitui os seus elementos. Assim, o conjunto de três ovos, por exemplo, 

nada mais é do que a matéria que constitui os três ovos. Porém, se aceitarmos esta explicação 

acerca da natureza dos conjuntos de objetos concretos, estaremos obrigados a dizer que o 

conjunto formado pela Torre Eiffel e pelo Monte Everest, por exemplo, é idêntico ao conjunto 

do conjunto formado pela Torre Eiffel e pelo Monte Everest, pois ambos são constituídos 

pelos mesmos objetos concretos e, portanto, pela mesma matéria. Logo, não nos seria 

permitido aceitar a existência de conjuntos de ordem maior que um; não conseguiríamos, pois, 

explicar a verdade de algumas teorias hierárquicas dos conjuntos, como a teoria dos conjuntos 

de Zermelo-Fraenkel
3
. 

A resposta a esta objeção consiste em dizer que pelo menos  a verdade das proposições 

elementares da aritmética – tais como 2 + 2 = 4  – pode sim ser explicada sem que se  recorra 

a qualquer noção de conjunto. Deste ponto de vista, o que explica estas verdades é a 

existência de objetos concretos que podem ser divididos em partes iguais, as quais constituem 

na verdade outros objetos. Assim, o que torna a proposição expressa pela frase “2 + 2 = 4” 

verdadeira é qualquer objeto que possa ser divido em quatro partes iguais; dizer que 2 + 2 = 4 

significa apenas dizer que se há algum objeto o qual possa ser dividido em quatro partes 

iguais, então se somarmos duas partes deste objeto às outras duas partes, obteremos quatro 

partes; nenhuma noção de conjunto de objetos concretos é usada aqui.  

Outra forma bastante mais simples de explicar o que torna as proposições mais 

elementares da aritmética verdadeiras sem recorrer a objetos abstratos consiste em dizer que 

tais proposições são verdadeiras em virtude de haver objetos concretos, independentemente de 

                                                                 
3
 Esta objeção à tese de que conjuntos de objetos concretos possam  ser identificados com agregados de matéria 

está em Balaguer (1998, pg. 106). 
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serem objetos concretos que podem ser divididos em partes. Neste sentido, o que torna a 

proposição 2 + 2 = 4 verdadeira é o fato de que se juntarmos quaisquer dois objetos, 

obteremos quatro objetos. A desvantagem de adotar esta alternativa mais simples, na qual 

explicamos a verdade de proposições do tipo 2 + 2 = 4 não em termos de objetos concretos 

que podem ser divididos em partes iguais, mas em termos de objetos concretos apenas – 

independentemente de serem objetos que podem ser divididos em partes iguais –, é que não se 

consegue explicar a verdade de outras proposições elementares da aritmética sem que se 

recorra novamente à existência de conjuntos. Não conseguimos explicar, por exemplo, a 

verdade da proposições de que 3 é impar, visto que não faz sentido dizer que um objeto 

tomado isoladamente tem a propriedade de ser ímpar (ou par). O que faz algum sentido dizer 

– se quisermos explicar a verdade deste tipo de proposições sem postular a existência de 

objetos abstratos os quais exemplificam as propriedades de ser ímpar e de ser par, 

respectivamente – é que tais proposições são verdadeiras em virtude de haver conjuntos de 

objetos concretos os quais ou têm a propriedade de ser ímpar, ou a propriedade de ser par. 

Assim, um conjunto é ímpar se não pode ser divido em partes iguais; todos os conjuntos de 

três objetos concretos são, portanto, ímpares, assim como também o são todos os conjuntos de 

cinco objetos, de sete objetos e assim por diante. Por outro lado, um conjunto de objetos 

concretos é par, se pode ser dividido em partes iguais, pelo que todos os conjuntos de dois 

objetos têm a propriedade de ser par, assim como todos os conjuntos de quatro objetos, seis 

objetos e assim sucessivamente. Nesta perspectiva, o que torna a proposição expressa pela 

frase “3 é ímpar” verdadeira é qualquer conjunto de três objetos concretos e o que torna a 

proposição expressa pela frase “4 é par” verdadeira é qualquer conjunto de quatro objetos 

concretos. Esta alternativa, contudo, pressupõe a existência de conjuntos, pois o que 

exemplifica as propriedade ser ímpar e ser par não são objetos, mas sim conjuntos de objetos. 

Todavia, se explicarmos a existência de verdades matemáticas em termos de objetos 

que podem ser divididos em partes iguais, conseguimos explicar o que torna proposições do 

tipo 3 é ímpar e 4 é par verdadeiras, sem usar a noção de conjunto e, portanto, sem nos 

comprometermos com a existência deste tipo de  entidade. Uma maneira à partida promissora 

de formular tal explicação consiste em dizer que aquilo que exemplifica a propriedade ser 

ímpar é qualquer objeto concreto que pode ser divido em três partes iguais, ou em cinco 

partes iguais, ou em sete partes iguais; isto é, qualquer objeto que possa ser dividido em um 

número ímpar de partes é um objeto ímpar. De igual modo, aquilo que exemplifica a 
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propriedade ser par é qualquer objeto que possa ser divido em quatro, ou em seis partes, ou 

em oito partes: isto é, qualquer objeto que possa ser dividido em um número par de partes é 

um objeto par. Segue-se desta explicação, contudo, que duas coisas podem ser 

simultaneamente par e ímpar. Um objeto cujo comprimento seja 10 centímetros, por exemplo, 

tanto pode ser divido em cinco partes iguais (de 2 centímetros cada uma), como pode ser 

dividido em quatro partes iguais (de 2,5 centímetros cada uma), pelo que de acordo com esta 

visão, um objeto cujo comprimento seja 10 centímetro é simultaneamente par e ímpar. 

 

4. O nominalismo antirrealista de Hartry Field 

 

[...] Há bons argumentos para considerarmos a matemática padrão como um corpo de 

verdades? [...] 

                                                                                                 Hartry Field (1980, pg. 7) 

 

Visto que não podemos explicar facilmente a existência de verdades matemáticas sem 

recorrer a entidades abstratas, parece não haver boas razões para rejeitarmos (1). Resta-nos 

saber, portanto, se a negação de (2) é plausível. 

A idéia central dos defensores daquilo a que chamamos ficcionalismo é a de que as 

nossas teorias matemáticas não são verdadeiras precisamente porque são acerca de entidades 

que não existem, nomeadamente, entidades abstratas. Tal como é defensável que a proposição 

de que Pégaso é alado não é verdadeira – caso a referência do termo “Pégaso” seja vazia –, 

também é defensável que a proposição de que 3 é ímpar não é verdadeira, caso a referência do 

termo “3” seja vazia. Assim, dado que não podemos explicar a existência de verdades 

matemáticas sem postular a existência de entidades abstratas, estamos obrigados a aceitar a 

visão plantonista da matemática, ou a rejeitar a existência de verdades matemáticas. Um 

defensor do ficcionalismo argumentará, portanto, que a inexistência de verdades matemáticas 

é mais plausível do que a visão plantonista da matemática, visto que se aceitarmos o 

platonismo matemático, seremos incapazes de explicar como é possível haver conhecimento 

de proposições que são acerca de objetos com os quais não temos qualquer tipo de contato
4
. O 

                                                                 
4
 Esta é uma objeção epistêmica contra a visão platonista da matemática, proposta originalmente por Benacerraf 

(1973). Muito sucintamente pode ser formulada do seguinte modo: (1) Se as verdades da matemática fossem 

acerca de objetos sem localização espaciotemporal (objetos abstratos), então seriam acerca de objetos com os 

quais não poderíamos ter qualquer tipo de contato – uma vez que nós, agentes cognitivos, estamos localizados no 

espaço e no tempo. (2) E se fossem acerca de objetos com os quais não podemos ter qualquer tipo de contato, 
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problema com este tipo de alternativa, parece-nos, contudo, óbvio. Em primeiro lugar, a idéia 

segundo a qual não há verdades matemáticas é bastante implausível. Se as proposições as 

quais constituem as nossas teorias matemáticas fossem falsas, a matemática não teria qualquer 

tipo de poder explicativo. Em segundo lugar, a atitude de um defensor do ficcionalismo de 

rejeitar o platonismo matemático com base nos argumentos epistêmicos é incoerente, visto 

que a premissa central destes argumentos é a tese –  quase indisputável – de que há 

conhecimento matemático. Ora, se há conhecimento matemático, então há verdades 

matemáticas. Mas se há verdades matemáticas, então o ficcionalismo é falso. 

Ademais, consideremos o seguinte argumento contra o ficcionalismo
5
: 

 

(4) Algumas proposições matemáticas formam uma parte indispensável das nossas teorias 

empíricas – das teorias da física, por exemplo. 

(5) Muitas dessas teorias são verdadeiras. 

(6) Mas se algumas proposições matemáticas formam uma parte indispensável das nossas 

teorias empíricas e se muitas dessas teorias são verdadeiras, então há verdades matemáticas. 

(7) Logo, há verdades matemáticas. 

 

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

rejeitar (4). Field pretende mostrar que todos os usos de noções matemáticas nas ciências 

empíricas podem ser explicados de um ponto de vista nominalista. Ao usarmos proposições 

que envolvem noções matemáticas, tal como a de número, podemos sempre interpretá-las de 

modo a eliminar tais noções. Consideremos, por exemplo, a seguinte proposição: o corpo X 

tem 10 metros. Do ponto de vista de um defensor do platonismo, a forma lógica desta 

proposição envolverá alguma quantificação sobre objetos abstratos. Field, por outro lado, 

interpreta-a do seguinte modo: existe um particular concreto a o qual tem a propriedade de ter 

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

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

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

b * b * b * b * b, onde “*” representa a relação de concatenação. Não é claro, porém, se todas 

                                                                                                                                                                                                        
então seriam acerca de objetos incognoscíveis. (3) Mas se as verdade da matemática fossem acerca de objetos 

incognoscíveis, então não haveria conhecimento matemático. (4) Evidentemente, porém, há conhecimento 

matemático. (5) Logo, as verdades da matemáticas não são acerca de objetos incognoscíveis, pelo que não são 

acerca de objetos abstratos.  
5
 Esta é uma das formulações daquilo a que chamamos argumento da indispensabilidade. 
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as aplicações da matemática às ciências empíricas poderiam ser explicadas de um ponto de 

vista nominalista (considere-se, por exemplo, proposições tais como (d) a pressão exercida 

por X sobre Y  é de 10N/m2, ou (e) a temperatura de Z é de 50 ºC.) Uma série de objeções 

foram levantadas ao programa nominalista de Field, dentre as quais a de que a sua estratégia 

de tentar eliminar as noções matemáticas das nossas teorias empíricas não pode ser estendida 

à mecânica quântica, muito embora talvez funcione para a mecânica clássica. Tal objeção foi 

proposta por Malament (1982). 

Outra estratégia para resistir ao argumento da indispensabilidade consiste em rejeitar 

(6). Esta é a estratégia de Balaguer (2011). Do seu ponto de vista, (6) é falsa, dado que 

podemos explicar o fato de que a matemática é indispensavelmente aplicável às ciências 

empíricas sem nos comprometermos com a tese de que há verdades matemáticas. Tal 

explicação consiste no seguinte: imaginemos que W é uma teoria empírica qualquer, a qual 

pode ser expressa como a conjunção das seguintes proposições: P, Q, R. P é uma proposição 

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

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

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

W fornecer-nos-á ainda assim uma descrição adequada da realidade empírica, visto que o 

mundo físico é tal como deveria ser para que W fosse verdadeira. A idéia de Balaguer é que 

uma teoria pode ser estritamente falsa, mas ainda assim descrever adequadamente algum 

aspecto da realidade.  

Outra objeção ao ficcionalismo, por outro lado, consiste em dizer que não seríamos 

capazes de explicar a objetividade da matemática, se aceitarmos a tese ficcionalista de que 

não há verdades matemáticas. Se não há verdades matemáticas, o que faz 2 + 2 = 4 ser correta 

e 2 + 2 = 5 não o ser? Field responde a esta objeção apelando à idéia de que uma proposição é 

matematicamente aceitável se pode ser derivada de um conjunto de axiomas, os quais também 

devem ser matematicamente aceitáveis. Esta resposta, contudo, não funciona, pois a mesma 

objeção aplica-se à aceitabilidade dos axiomas matemáticos. O que faz com que o axioma de 

Peano segundo o qual 0 não é o sucessor de qualquer número natural seja matematicamente 

aceitável, mas a sua negação não? 

 

5. Conclusões 

Concluímos que a tarefa de explicar a existência de verdades matemáticas sem 
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recorrer a entidades abstratas dificilmente será bem-sucedida. Se aceitarmos o nominalismo 

defendido por John Stuart Mill, ficamos com o problema de explicar como é possível que as 

verdades matemáticas sejam verdades necessárias. Por outro lado, se entendermos as verdades 

matemáticas como verdades condicionais, poderemos conservar a idéia de que todas as 

verdades matemáticas são verdades necessárias, mas estaremos comprometidos com a tese 

bastante controversa de que algumas verdades matemáticas são vacuamente verdadeiras. 

Ademais, um defensor do nominalismo milliano estará inevitavelmente comprometido com a 

existência de conjuntos, pois embora seja possível explicar a verdade de proposições tais 

como 2 + 2 = 4 e 3 é ímpar sem usar a noção de conjunto, não é fácil explicar a verdade da 

proposição de que 0 não é o sucessor imediato de qualquer número natural sem fazer 

referência ao conjunto vazio. Por outro lado, a alternativa ao nominalismo de Mill, 

nomeadamente, o ficcionalismo de Hartry Field também enfrenta várias dificuldades. Em 

primeiro lugar, a idéia segundo a qual não há verdades matemáticas é extremamente 

implausível. Em segundo lugar, a atitude dos defensores do ficcionalismo de rejeitar a tese 

platonista com base nos argumentos epistêmicos é uma atitude incoerente, dado que uma das 

premissas centrais destes argumentos afirma que há conhecimento matemático. Mas se há 

conhecimento matemático, então a tese ficcionalista segundo a qual não há verdades 

matemáticas é falsa. 

        Deste modo, concluímos que não podemos explicar a existência de verdades 

matemáticas sem recorrer à existência de entidades abstratas. A visão platonista da 

matemática é, pois, a tese mais plausível. 
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O PERCURSO DO LÓGOS EM GÓRGIAS DE PLATÃO:  

DO DIÁLOGO AO ANÁLOGO 

Edmilson Carvalho Barbosa
1
 

 

RESUMO: Em Górgias, Platão descreve Sócrates dialogando com o personagem homônimo na 

expectativa de que este defina e delimite bem a atividade que ele exerce: a retórica. Para que esta 

definição seja obtida, Sócrates dialoga. No entanto, ao longo do diálogo, o filósofo insistentemente 

compara a retórica com diversas outras atividades até que toda esta comparação realizada se consagra 

na “fala dos geômetras”: uma fala cuja natureza é explicitamente analógica.  Procedendo assim, 

através de um diálogo comparativo que por fim se consolida sob a forma do que é análogo, o filósofo 

consegue definir a natureza de cada atividade pelos limites que elas mesmas possuem e compartilham 

em comum, demonstrando o perímetro e o lugar muito próprio que cada uma exerce e ocupa dentro 

deste campo que é o território próprio do λόγος, onde os diversos discursos emergem e se diferenciam. 

Estando a demonstrar através da fala analógica dos geômetras os limites e as fronteiras que estas 

atividades compartilham em comum, o filósofo está, nada mais, nada menos do que agindo como um 

legítimo geômetra, já que a geometria desde a sua origem é aquela arte que por excelência se ocupa 

em estabelecer limites e fronteiras.   

Portanto, no diálogo Górgias, Sócrates procede como um geômetra: ao dialogar, compara; ao 

comparar, estabelece analogias; ao estabelecer analogias, demonstra os limites que as atividades têm 

entre si e que ao mesmo tempo as definem mutuamente. Eis o propósito deste artigo: descrever como 

este procedimento se realiza ao longo desta obra, particularmente no que tange ao modo como o λόγος 

caminha e avança na forma do diálogo até se constituir na forma do análogo.  
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ABSTRACT: At Gorgias, Plato describes Socrates dialoguing with the eponymous character with the 

expectation that he define and well delimit the activity that he exercises: the rhetoric. For this 

definition be obtained, Socrates dialogues. However, during the dialogue, the philosopher repeatedly 

compares the rhetoric with various other activities until all this made comparison is consecrated in the 

"speech of geometers": a speech whose nature is explicitly analogical. By doing so, through a 

comparative dialogue that finally is consolidated in the form of what is analogical, the philosopher 

can define the nature of each activity by the limits that they themselves have and share in common, 

demonstrating the perimeter and the very own place that each exercises and occupies within this field 

that is the own λόγος’s territory, where the various discourses emerge and differ. Being to demonstrate 

through the analogical speak of geometers the limits and boundaries that these activities share in 

common, the philosopher is no more and no less than acting as an authentic geometer, since the 

geometry from its origin is that art par excellence engaged in setting limits and boundaries. 

Therefore, in the Gorgias dialogue, Socrates proceeds as a geometrician: dialoguing, he compares; 

comparing, he establishes analogies; establishing analogies, he demonstrates the limits that the 

activities have each other and that at the same time define them mutually. This is the purpose of this 

article: to describe how this procedure is made along this work, particularly with respect to way how 

the λόγος walks and advances in the form of dialogue until to be constituted in the form of analogy. 
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Desde o início da obra, Sócrates impõe uma condição às respostas que espera obter 

através das perguntas feitas ao longo do diálogo que entabula com seus interlocutores: elas 

deverão ter concisão (βραχύς), pois com tal concisão se consegue dizer qual a arte de 

Górgias e como se pode chamá-lo: ela, de retórica; ele, de retórico (448e-449a). A concisão, 

portanto, figura desde o primeiro momento como uma exigência que procura delimitar o 

discurso até que uma coisa possa ser chamada e assim definida: quanto maior for a 

delimitação, melhor será a definição. É, aliás, o que se vê logo depois de Górgias ter definido 

concisamente o objeto específico da retórica, quando Sócrates admite que sobre o que parece 

evidente há de se perguntar e se perguntar, tendo perguntado para que se pudesse delimitar 

(περαίνεσθαι) o discurso (λόγον) passo a passo (454b-c). 

Como se vê, a definição que Sócrates almeja obter da retórica depende do ato de 

delimitar (περαίνω), em impor limites (πέρας). Aliás, em grego, o próprio verbo empregado 

para designar o ato de definir é ὁρίζω que advém do substantivo ὅρος que significa termo, 

fronteira, confim ou limite, traduzindo assim a ação de fixar um limite, através do qual a 

própria coisa é delimitada e diferenciada. E aqui, a concisão (βραχύς) aparece como uma 

exigência explícita para realizar uma delimitação. Aliás, assim Olimpiodoro já compreendia 

esta exigência, ao analisar este diálogo no século VI da nossa era. Ao investigar o modo como 

o filósofo particularmente compara os discursos grandes com os concisos nesta obra, ele dirá 

que “na verdade, é espantoso abarcar muitas (πολλὰ) coisas com poucas (ὀλίγων)”, 

“agraciando com poucas (ὀλίγων) respostas” (OLYMPIODORUS, Commentary on Plato’s 

Gorgias, 3.12, 4-5 e 3.13, 11-12), deixando a entender assim o quão surpreendente é poder 

reduzir o muito ao pouco e que o discurso conciso é exatamente aquele que justifica sua 

surpresa: ele se limita a pouco, ou seja, ao menor número de termos possíveis. Portanto, para 

este comentador antigo, a concisão implica uma delimitação que é obtida através do uso de 

poucos termos, poucas palavras. Um discurso conciso seria, sob este ponto de vista, um 

discurso curto, enxuto, como habitualmente dizemos.  

É o que se percebe quando se considera justamente a passagem 449b-c que 

Olimpiodoro estava a analisar, quando Sócrates pergunta a Górgias se ele não estaria disposto 

a dar cabo das perguntas com respostas tal como agora dialogavam, reservando para mais 

tarde os discursos extensos (μῆκος) com a qualidade que Pólo empregou, se dispondo a 

responder com concisão (βραχὺ) o que lhe fosse perguntado. Górgias responde então que, 

apesar de algumas respostas necessitarem de discursos grandes (μακρῶν), não há como deixar 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=perai%2Fnesqai&la=greek&can=perai%2Fnesqai0&prior=e(/neka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgon&la=greek&can=lo%2Fgon0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Fras&la=greek&can=pe%2Fras0&prior=dikai/wn
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de experimentar maior concisão (βραχυτάτων), pois isto é uma das coisas de que ele se 

vangloria, já que ninguém faz o mesmo com mais concisão (βραχυτέροις) do que ele. 

Sócrates diz então que é disto que ele necessita e pede para Górgias fazer uma exibição da 

breviloquência (βραχυλογίας), deixando a grandiloquência (μακρολογίας) para mais tarde, o 

que Górgias confirma que irá fazer, para que o filósofo viesse a afirmar que não havia ouvido 

ninguém discursar mais concisamente (βραχυλογωτέρου). Como se vê, nesta passagem em 

que os interlocutores entram num acordo sobre o tamanho e a extensão do discurso que 

deverão empregar, a contraposição dos termos é notória e revela que a concisão é justamente 

o atributo que se opõe ao que é extenso (μῆκος) e grande (μακρός), sendo portanto sinônima 

ou equivalente daquilo que é curto e pequeno, vindo a caracterizar assim os discursos 

enxutos, aqueles que se delimitam a poucos termos e cuja delimitação tanto espantou 

Olimpiodoro.   

Já para Dodds (DODDS, 1990, pp. 195-196, 198, 200 e 203), a exigência de concisão 

implica também uma delimitação. Porém, uma delimitação que acaba levando Górgias a ver 

aquilo que diz respeito especificamente à retórica dentre todas as artes exemplificadas: afinal, 

quando Górgias dá sua primeira definição formal de retórica, dizendo que ela “diz respeito a 

discursos” (449e), tal descrição se mostra ainda muito “ampla” para este comentador, visto 

que ela se aplica também a outras artes como o próprio Sócrates irá demonstrar. O mesmo 

ocorre, aliás, com as definições subsequentes que Górgias irá fornecer: quando ele afirma por 

uma segunda vez que a retórica “diz respeito à maior das atividades humanas e à mais 

excelente” (451d-e), o filósofo precisa demonstrar que outras artes também creem que 

procedem deste modo. E antes mesmo de alcançar a definição concisa do objeto próprio da 

retórica e em razão dele ter dito que sua arte diz respeito “ao ato de persuadir, por meio do 

discurso, os juízes no tribunal, os senadores no conselho, os cidadãos nas assembléias ou em 

toda outra reunião que seja uma reunião política”
 
(452e), o filósofo tentará sintetizar tudo que 

este interlocutor dissera, observando que ele parecia ter esclarecido mais aproximadamente 

aquilo que acreditava ser a arte da retórica mas que, se o compreendera bem, ele estava a dizer 

que a retórica era uma artesã da persuasão  e que toda sua atividade tinha, como principal, este 

fim (452e-453a). 

Percebe-se assim que, se a exigência de concisão, sob a perspectiva de Olimpiodoro, 

implica somente em reduzir o discurso a poucos elementos, tornando-o enxuto, já sob a 

perspectiva deste comentador moderno tal exigência permite que se passe de um discurso 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

24 

mais amplo e genérico para outro que é mais específico, traduzindo de modo conciso 

justamente aquilo que é próprio da coisa que se pretende definir. Sob este ponto de vista, um 

discurso conciso seria aquele que se reduz na medida em que traduz as características 

próprias e essenciais da coisa que se pretende definir. Um discurso desta natureza seria 

aquele que talvez pudéssemos chamar de essencial, de modo que uma definição não seria 

outra coisa senão isso: um discurso que traduz e diz aquilo que uma coisa propriamente é. 

Assim pelo menos já a compreendia Aristóteles, para quem “uma definição é um discurso que 

designa o que uma coisa é” (ARISTÓTELES, Tópicos, 101b38). 

E talvez não possa ser mesmo de outro modo. Afinal, uma definição não pode ser feita 

por quaisquer termos, por mínimos que sejam: tais termos devem ser capazes de traduzir 

aquilo que a coisa é. A concisão, portanto, não pode implicar somente uma delimitação feita 

com poucas palavras: ela tem que se delimitar ao essencial, àquilo que é próprio da coisa que 

se pretende definir; senão, não temos uma boa definição. Como Irwin observa (IRWIN, 1995, 

pp. 112-113), a busca de Sócrates por uma definição implica dizer o que uma coisa 

propriamente é, sendo para isso necessário se reportar a uma propriedade sua que seja ao 

mesmo tempo fundamental e explicativa: fundamental na medida em que abarca todos os seus 

casos e explicativa na medida em que explica todas as outras propriedades suas. A concisão, 

portanto, exige que se delimite e reduza o discurso àquilo que é próprio da coisa e que por fim 

irá defini-la, vindo a caracterizar o procedimento que desde o início do diálogo o filósofo 

impõe a cada resposta dada. Com tal procedimento, ele espera vir a alcançar no fim uma 

definição concisa, reduzindo assim tudo o que foi conversado anteriormente com o 

interlocutor a um mínimo essencial. 

A concisão está presente assim na última resposta dada e traduz aquilo que Górgias 

acredita que a retórica tem de mais específico, sendo alcançada por uma delimitação que se 

subordina fundamentalmente àquilo que uma coisa tem de mais próprio e essencial, como 

Dodds e Irwin observam. Todavia, apesar da concisão vir a caracterizar mais apropriadamente 

o resultado final que se obtém através deste procedimento, há de se observar que ela 

caracteriza também suas etapas anteriores, garantindo assim sua consecução. E, de fato, as 

etapas anteriores deste procedimento são compostas justamente por perguntas e respostas 

elaboradas com poucos termos – com concisão, como havia dito Olimpiodoro. Tal concisão 

de termos é quem acaba por indicar desde o início que o interlocutor terá que proceder 

inevitavelmente a uma redução do próprio discurso, estando por isso presente em algumas 
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perguntas que o filósofo elabora, bem como em algumas respostas dadas pelo seu interlocutor, 

sejam na forma de um simples sim, sejam na forma de frases que expressam concordância em 

relação ao que foi dito. 

É, aliás, o que se pode ver desde o no início do diálogo, na passagem 449a, quando 

Sócrates pergunta a Górgias: “de que você deve ser chamado e qual a arte de que tem 

conhecimento?”, ao que Górgias responde de forma concisa: “de retórica, oh Sócrates”. O 

filósofo então lhe endereça uma pergunta menor e mais concisa, para que ele complete a 

pergunta anterior: “então deve-se chamar-te de retórico?”. Pergunta que, no entanto, é 

respondida quase concisamente, já que seu interlocutor se estende, acrescentando algumas 

observações que parecem mais apêndices: “e de bom retórico, oh Sócrates, se deseja me 

chamar ‘do que de fato me gabo’, como disse Homero”. Tal procedimento é o que se repete e 

se reafirma através das perguntas e respostas que se sucedem ao longo do diálogo, quando o 

filósofo volta a tomar as artes como exemplos – exemplos que, cabe lembrar, ajudam ao 

interlocutor a delimitar suas respostas. Na passagem 449d, Sócrates pergunta: “ocorre à 

retórica dizer respeito de que coisas? Por exemplo, a tecelagem diz respeito à manufatura de 

roupas, não diz?”. Comparação com que o professor de retórica concorda, já que responde de 

forma concisa com um simples “sim”, dando oportunidade para Sócrates seguir mais adiante 

com outro exemplo expresso de modo conciso: “e a música não diz respeito à composição de 

melodias?”. Pergunta que Górgias responde novamente com um conciso “sim”, a ponto de o 

filósofo exclamar: “por Hera, Górgias! Tuas respostas me agradam, pois responde de um 

modo muito conciso (βραχυτάτων).” 

Mas além da concisão caracterizar algumas perguntas e respostas afirmativas ao longo 

do diálogo, ela caracteriza também algumas sínteses que o filósofo elabora a meio caminho e 

que passam a servir como um exemplo a ser seguido e tomado pelo seu interlocutor para 

alcançar a concisão final. Como vimos, depois de Górgias ter dito que a retórica diz respeito 

“ao ato de persuadir, por meio do discurso, os juízes no tribunal, os senadores no conselho, os 

cidadãos nas assembléias ou em toda outra reunião que seja uma reunião política” (452e), 

acrescentando logo em seguida que “com tal tipo de poder, fará escravo o médico e 

escravizará o ginasta, tornando-se manifesto para os outros que o financista acumula riquezas 

não para si, mas para aquele que tem o poder de falar e persuadir a multidão”
 
(452e), o 

filósofo dirá que  ele parecia ter esclarecido mais aproximadamente aquilo que acreditava ser 

a arte da retórica mas que, se o compreendera bem, ele estava a dizer que a retórica era uma 
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artesã da persuasão  e que toda sua atividade tinha, como principal, este fim (452e-453a). Ao 

se expressar assim, empregando o advérbio próximo no grau superlativo (ἐγγύτατος), o 

filósofo admite que a resposta dada se aproxima da definição concisa que espera obter – 

proximidade que no entanto poderá ser mais estreitada se o seu interlocutor vier a proceder tal 

como ele próprio procedeu ao reduzir todo o discurso anterior a uma expressão mais sintética 

que inclusive passa a servir de exemplo para o interlocutor se expressar do modo mais conciso 

possível. É o que se percebe pela resposta dada por Górgias ao afirmar que lhe parecia que 

Sócrates definira (ὁρίζεσθαι) suficiententemente (ἱκανῶς), pois isto era o que ela, a retórica, 

tinha mesmo por principal (453a). Ao se expressar assim, o professor de retórica concorda 

com a síntese que o filósofo fez sobre o que ele próprio havia dito anteriormente, indicando 

que ela conseguiu definir suficientemente o que pretendiam.  

Entretanto, nem sempre o interlocutor concorda com o que filósofo diz e tal 

discordância será expressa também de forma concisa, seja na forma de um simples não ou 

através de uma curta expressão que indica negação. É o que vemos acontecer quando Sócrates 

decide saber a respeito de quê o indivíduo considerado melhor terá que ficar com mais, 

retomando os exemplos das artes para que o seu interlocutor pudesse delimitar suas próprias 

respostas a ponto de alcançar maior concisão. Na passagem 490d-e do diálogo, Sócrates 

pergunta a Cálicles: “de um modo ou de outro, você não disse que o mais entendido é melhor? 

Afirmaste ou não?”. Neste momento, Cálicles concorda, dizendo concisamente: “da minha 

parte, sim”. Porém, na sequência do diálogo, quando Sócrates pergunta se ele não havia 

afirmado que é necessário ao melhor ter mais, Cálicles nega concisamente e se reexplica, 

dizendo: “não de comida, nem de bebidas”. O filósofo então insiste em manter seus exemplos, 

na expectativa de que seu interlocutor viesse a dizer, de modo conciso, a respeito de quê o 

homem considerado melhor deve ter mais. Ele pergunta: “mas então de roupas, já que é 

necessário ao maior tecelão ter a maior roupa e andar vestido com as mais variadas e as mais 

belas?”. Cálicles, porém, nega mais uma vez de forma concisa e enfática o exemplo que o 

filósofo reiterou ao dizer: “que roupa o quê!”. Sócrates, no entanto, não abandona seu 

procedimento e insiste em levar o seu interlocutor por este caminho até alcançar a definição 

desejada, dizendo: “mas então de sapatos, pois é claro que o mais entendido e melhor tenha 

mais. E assim o sapateiro necessita dos maiores sapatos e caminha calçado com os mais 

variados”. Contudo, por mais uma vez, seu interlocutor resiste e nega concisamente o 

exemplo proposto pelo filósofo ao dizer “que sapato o quê, dizes besteiras!”, obrigando-o a 
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empregar outro exemplo de arte - agora a do lavrador com suas sementes - para que Cálicles 

viesse pelo menos a dizer, de forma concisa e bem definida, quem é afinal o indivíduo por ele 

considerado melhor: os que entendem das atividades públicas e têm um modo próprio de bem 

administrá-las.  

Vemos assim que a concisão, apesar de caracterizar o resultado final que se obtém 

através deste procedimento comparativo, caracteriza também suas etapas anteriores que são 

compostas de algumas perguntas e respostas concisas, algumas sínteses, vindo a constituir os 

passos com que o diálogo propriamente caminha, o próprio ato de dialogar.  Como diz Kahn, 

“Sócrates foi o mestre da arte da conversação filosófica por pergunta e resposta, como 

ilustrado nos diálogos” (KAHN, 1999, p. 302). Dixsaut subscreve tal comentário: “o espaço 

platônico do διαλέγεσθαι é aquele dinâmico do perguntar e responder” (DIXSAUT, 2012, 

p.73), acrescentando que ele virá a se transformar na dialética tal como apresentada na 

República.  Olimpiodoro mesmo já havia deixado entender situação semelhante ao analisar 

especificamente o diálogo Górgias e dizer que, nele, “algumas perguntas são dialéticas e tem 

somente um sim ou não como resposta” (OLYMPIODORUS, Commentary on Plato’s 

Gorgias, 3.11, 1-2). Kahn e Benson (KAHN, 1999, pp. 294-296, 300-304; BENSON, 2011, p. 

93) serão, no entanto, mais cautelosos do que Dixsaut e Olimpiodoro ao atribuir às perguntas 

deste diálogo um caráter eminentemente dialético, já que o ato de dialogar não é apresentado 

aqui com toda a especificidade técnica com que a dialética será caracterizada na República, 

vindo a constituir somente o modo muito próprio como o filósofo emprega o discurso por 

oposição ao modo como o retórico o emprega e que são inicialmente distinguidos por sua 

extensão, caracterizados respectivamente por sua breviloquência (βραχυλογία) e por sua 

grandiloquência (μακρολογία). De fato, é o que vemos ocorrer na passagem 448d, quando 

Sócrates admite que “é evidente, pelo quê Pólo falou, que este tem se dedicado mais à 

chamada retórica do que a dialogar (διαλέγεσθαι)”, bem como na passagem 449b-c, quando 

pergunta a Górgias se ele não estaria disposto a dar cabo das perguntas com respostas tal 

como agora dialogavam (διαλεγόμεθα), reservando para mais tarde os discursos extensos com 

a qualidade que Pólo empregou, se dispondo a responder com concisão (βραχὺ) o que lhe 

fosse perguntado, solicitando-o na sequência a fazer “uma exibição da breviloquência 

(βραχυλογίας), deixando a grandiloquência (μακρολογίας) para mais tarde.” 

Contudo, por mais que o ato de dialogar não tenha aqui toda a especificidade técnica 

com que a dialética será caracterizada na República, há de se observar que isto não significa 
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que ele não tenha qualquer tipo de atributo técnico. Aliás, é exatamente o contrário: ele possui 

atributos altamente técnicos, mesmo não tendo sido explicitados formalmente por Sócrates. 

Afinal, como vimos, é esta mesma breviloquência ou concisão que ele impõe às suas 

perguntas para que, de passo a passo (ἑξῆς), se possa delimitar o discurso (454b-c) a ponto de 

alcançar uma definição. E tais perguntas sempre tomam uma arte como um exemplo a ser 

seguido; procedimento que, cabe lembrar, Górgias chega a adotar, dizendo que fora conduzido 

(ὑφηγήσω) belamente (455d-e), o que indica quão metódico este procedimento é, sobretudo 

se considerarmos que a palavra método (μέθοδος) significa através de um caminho (μετά + 

ὁδός): palavra que implica a rota que se toma em uma investigação, como bem observa Gill 

(GILL, 2010, p. 172). Tais condições demonstram claramente o quanto o ato de dialogar, 

descrito nesta obra, se desenvolve atendendo a exigências bastantes técnicas, mesmo que estas 

não tenham toda a especificidade técnica com que a dialética será caracterizada na República.  

Irwin (IRWIN, 1995, pp. 110-111) chega a observar que o termo διαλέγεσθαι é muito 

pouco especializado para ter uma tradução precisa, uma vez que ele tem um alcance muito 

geral, podendo por isso mesmo ser traduzido como conversação ou discussão. Contudo, 

acrescenta acertadamente que o termo tem um uso bastante especializado em Górgias, pois se 

refere a um tipo de discussão que segue regras bastante definidas por Sócrates e que não são 

válidas para qualquer tipo de conversa, dentre as quais a exigência de se dizer o que uma 

coisa é e que, como vimos, leva o professor de retórica a buscar e encontrar uma definição 

concisa sobre aquilo que diz respeito a sua arte, passo a passo e por condução. Robinson, 

aliás, chega a lembrar que um método consiste exatamente nisso: “o método ocorre só na 

busca e a busca só por meio do método” (ROBINSON, 1953, p. 71). No entanto, não faz tal 

observação sem acrescentar mais adiante que o procedimento baseado em “pergunta-e-

resposta é essencial para a descoberta filosófica” (ROBINSON, 1953, p. 80), já que as 

perguntas são feitas justamente pelo filósofo e não pelo seu interlocutor, servindo-lhe assim 

de guia. E isto ocorre porque os parceiros neste empreendimento não são idênticos em função: 

um lidera e outro segue; o líder questiona e o seguidor responde – exceto ou pelo menos em 

certa medida nos casos em que um homem desempenha ambos papéis de uma única vez, 

indicando justamente como exemplo deste caso uma passagem de Górgias (ROBINSON, 

1953, p. 77-78). 

Nesta passagem, em que Cálicles resiste em concordar com as conclusões a que fora 

levado, ele pergunta a Sócrates: “você mesmo não pode percorrer o discurso, tanto falando 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ch%3Ds&la=greek&can=e%28ch%3Ds0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28fhgh%2Fsw&la=greek&can=u%28fhgh%2Fsw0&prior=kalw=s
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por si mesmo quanto respondendo por si mesmo?” (505d). Sócrates faz então alguns 

comentários e atende ao pedido do seu interlocutor, executando exatamente o que ele havia 

pedido. Ele diz: 

 

“Escuta então o discurso que é revisado desde a origem. O prazer e o bem são a 

mesma coisa? Não são idênticos, como eu e Cálicles concordamos. Dos dois, é o 

prazer realizado por causa do bem ou o bem por causa do prazer? O prazer por 

causa do bem. E o prazer não é isto cuja presença nos dá prazer, e o bem não é isto 

cuja presença nos faz bons? Totalmente. Mas não somos bons, nós e todas as outras 

coisas que são boas, pela presença de alguma excelência? É o que me parece 

necessário, oh Cálicles” (506c-d). 

  

Tal passagem, sem sombra de dúvida, levanta questões importantes sobre um diálogo 

realizado entre duas pessoas e um diálogo que uma pessoa trava consigo própria, sobretudo 

porque o primeiro tem um cunho iminentemente social e o segundo, individual, sendo o 

segundo o recurso de que o filósofo se viu forçado a lançar mão para chegar a alguma 

conclusão em função de tudo o que fora perguntado e respondido anteriormente, levando por 

fim o seu interlocutor a reconhecê-la e admiti-la, mesmo que a contragosto. Contudo, desta 

passagem indicada por Robinson, gostaria de me apropriar particularmente do modo como o 

diálogo foi representado, sobretudo porque a etimologia do termo grego διάλογος implica o 

fato de que o discurso, o λόγος, tanto se divide quanto é atravessado de um lado a outro - 

movimentos expressos pela preposição διά, como esclarece Chantraine (CHANTRAINE, 

1977, pp. 275-276) e que se encontram devidamente representados nesta passagem.  

Na primeira passagem, Cálicles solicita o filósofo a percorrer (διελθεῖν) o discurso 

(λόγον), tanto falando quanto respondendo por si mesmo, tal como os dois vinham fazendo 

juntos anteriormente: em um diálogo composto por perguntas e respostas concisas. Sob esta 

condição, percebe-se que ato de dialogar consiste em um movimento que percorre e atravessa 

todo um discurso que parte de uma pergunta e alcança uma resposta que, por sua vez, gera 

outra pergunta que leva à outra resposta e assim sucessivamente, demarcando todo um 

compasso que divide o próprio discurso em perguntas e respostas concisas. Noção, aliás, que 

se reitera na passagem seguinte, quando o filósofo atende à solicitação do seu interlocutor, 

pedindo para que ele ouvisse o discurso (λόγον) que vai ser revisado (ἀναλαβόντος) desde a 

origem (ἀρχῆς), passando a recapitular e resumir justamente em seguida as perguntas e 

respostas anteriormente formuladas. Sob esta condição, percebe-se que o diálogo compõe um 
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discurso que tem uma origem e um fim: ele se origina com uma pergunta e conclui-se com 

uma resposta, ressurgindo até mesmo a cada pergunta feita e a cada resposta dada, visto que 

se manifesta reincidentemente através de cada pergunta que procura se concluir com uma 

resposta que lhe satisfaça. Contudo, como o discurso volta pra trás, procurando revisar tudo o 

que foi conversado ao longo das perguntas e respostas anteriores, há de se compreender 

também que o diálogo consiste em movimento cruzado que, depois de ter ido inicialmente de 

cá para lá, retorna de lá pra cá, buscando relembrar e sintetizar tudo o que foi a cada passo 

admitido e atando assim a origem à conclusão, mostrando que o λόγος se completa e se 

realiza na medida em que atravessa as partes que o constituem. Neste sentido, entende-se que 

o ato de dialogar compõe-se de um λόγος que se encontra dividido entre a pergunta do 

inquiridor e a resposta do interlocutor e que, por sua vez, é levado de cá para lá e de lá pra cá, 

entrecruzando o que cada um diz e dando um curso muito próprio ao que se diz, já que as 

perguntas e respostas concisas de que se compõe o diálogo constituem propriamente os passos 

com que o λόγος avança e caminha até alcançar uma definição e, mais adiante, a fala dos 

geômetras, na qual as atividades se definem mutuamente em função de sua fórmula analógica 

e à qual o filósofo atribui também concisão.  

Afinal, antes de Sócrates demonstrar resumidamente tudo o que dissera através desta 

fórmula analógica, ele observará: “para não discursar de modo prolixo (μακρολογῶ), quero 

falar como os geômetras, pois a partir de agora talvez possa acompanhar.” (465c). Ao se 

expressar assim, entendemos que o filósofo veio discursando de modo prolixo ou 

grandiloquente – prolixidade ou grandiloquência pela qual inclusive virá a se desculpar ao 

encerrar sua fala geométrica, dizendo que talvez não seja um procedimento descabido, “não 

ter te permitido falar através de grandes discursos (μακροὺς λόγους), quando eu mesmo me 

estendi em discursos longos (συχνός). Mas veja se não tenho uma desculpa de valor: quando 

falei com concisão (βραχέα), não me compreendeu” (465d-e). Ao introduzir e encerrar a fala 

típica dos geômetras deste modo, conseguimos compreender que ela é concisa por não ter 

justamente o atributo a que se opõe, uma longa extensão, tal como Olimpiodoro já havia 

deixado entender o que é a concisão ao analisar a passagem desta obra em que o discurso 

grande se antepõe ao conciso e que, como vimos, é aquele que se limita ao menor número de 

termos. 

Bicudo muito provavelmente subscreveria tal interpretação: ao comentar sua tradução 

dos Elementos de Euclides, observa que a prática deste matemático contempla com frequência 
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a concisão, pois ao invés dele dizer “o quadrado sobre a AB” para se referir ao quadrado que 

tem por lado a reta AB, diz, na maioria das vezes, “o sobre a AB”, de modo que a concisão 

implica claramente um “encurtamento das expressões” (BICUDO, 2009, p. 12). E para 

fundamentar sua posição, este tradutor se utiliza de uma passagem em que Proclo comenta a 

obra do matemático: “é preciso a tal obra desembaraçar-se de todo o supérfluo, pois isso é um 

obstáculo à instrução... Muita preocupação deve ter sido efetuada em relação às clarezas e, ao 

mesmo tempo, às concisões (συντομίας), pois os contrários destas turvam nossa inteligência” 

(PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 73.25 a 74.5). No 

entanto, como se vê, o termo grego no qual Bicudo baseia sua interpretação é συντομία. 

Porém, ele pode ser tomado, sim, como um significador de concisão, já que deriva do verbo 

συντέμνω que indica o ato de cortar em pequenos pedaços e reduzir, abreviar o tamanho, mas 

que Platão não emprega em Górgias, nem mesmo para se referir à concisão do discurso. No 

entanto, o filósofo emprega tal verbo na passagem 334d do diálogo Protágoras para se referir 

justamente ao diálogo conciso, quando Sócrates pede ao interlocutor para reduzir (σύντεμνέ) 

as respostas, tornando-as mais concisas (βραχυτέρας): um indício expressivo de que o 

discurso que possui tal atributo é aquele que se reduz a poucos termos. Proclo mesmo 

emprega o termo βραχύς para se referir a um discurso desta natureza ao propor ao leitor que 

“revisassem, por agora, com concisão (βραχὺ) os discursos sobre teoremas e problemas e 

como eles próprios se diferenciam” (PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s 

Elements, 200, 6-8). 

Contudo, este comentador antigo também emprega este termo num âmbito 

exclusivamente matemático ao se reportar ao conhecimento da geometria, estereometria, 

aritmética e astronomia:  

 

“é difícil, para cada conhecimento, escolher e arranjar os elementos de acordo com 

uma direção, já que uns conduzem ao todo enquanto outros deste retornam. E há os 

que operam com muitos e com poder de juntar-se; outros, com poucos. Há os que 

empregam demonstrações mais concisas; outros estendem suas teorias em uma 

extensão ilimitada” (PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s 

Elements,73.15-22). 

 

Sob a perspectiva deste comentador da obra euclidiana, vemos que certos 

conhecimentos matemáticos possuem mais concisão (βραχυτέραις) quando não estendem 

(ἐξέτειναν) suas demonstrações e suas teorias em uma extensão (μῆκος) ilimitada (ἀπέραντον), 
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ou seja, quando estas são curtas, compostas com poucos termos e, por consequência, que a 

concisão típica da fala dos geômetras caracteriza uma demonstração feita com poucos termos. 

E de fato ela o é: ao dizer, justamente na sequência da fala que “a indumentária está para a 

ginástica como a sofística está para a legislação e a culinária para a medicina como a retórica 

para a justiça” (465b-c), percebe-se que a demonstração feita constitui-se de termos que se 

reduzem à nomenclatura de certas artes, já que não há qualquer tipo de discurso, ao longo da 

sua sintaxe, que explique a natureza da relação existente entre elas. Contudo, como algumas 

destas artes já haviam sido tomadas anteriormente como exemplo ao serem comparadas com a 

retórica - a saber, a medicina e a ginástica - e como estas passam a fazer parte desta fórmula 

analógica com que toda esta comparação por fim se estrutura e se consagra, há de se entender 

que a analogia acaba por resumir – de maneira bastante concisa – tudo o que foi discutido 

longamente desde o início do diálogo, quando já se procurava aquilatar toda semelhança e 

diferença que há entre elas. Neste sentido, percebe-se que a concisão, característica da 

demonstração propriamente analógica dos geômetras, não se refere somente aos poucos 

termos de que ela é constituída, já que a analogia formulada passa a sintetizar e traduzir 

também todas as relações que se dão entre estes. A concisão, portanto, atribuída à fala 

analógica dos geômetras se refere substancialmente ao que aqui vou chamar de condição 

estrutural, já que ela não caracteriza somente as suas partes, mas também um todo que abarca 

e delimita um certo número de termos e como estes estão a se relacionar.  

Termos e relações, aliás, que já se encontram expressos no sentido próprio da palavra 

ἀναλογία, sobretudo se considerarmos que ela foi definida por Aristóteles como “uma 

igualdade de razões” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1131a 31), por Euclides como 

“grandezas que tem a mesma razão” (EUCLIDES, Elementos, Livro V, definição 6) e por 

Theon de Smirna como “a maior semelhança e identidade de razões” (THEON DE SMIRNA, 

Da Utilidade Matemática, 82.6), demonstrando o sentido profundamente matemático da 

palavra e que ela já era entendida como proporção, onde se percebe claramente a relação que 

se dá entre termos. Mas uma relação salvaguardada pelo λόγος, por uma razão, tal como 

figura no fragmento DK A2 do filósofo-matemático Arquitas e que constitui o testemunho 

mais antigo que temos do emprego desta palavra com tal significado. Ao analisar a natureza 

dos três tipos de médias existentes na música, Arquitas observa que a média é aritmética 

“quando três termos se excedem por uma razão (ἀνὰ λόγον) de tal modo: o primeiro excede o 

segundo como esse segundo excede o terceiro. Nessa proporção (ἀναλογίᾳ), ocorre que o 
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intervalo dos maiores termos seja menor e o dos menores, maior”. Neste fragmento, como se 

vê, a palavra ἀναλογία aparece associada à expressão ἀνὰ λόγον, indicando explicitamente o 

que se entendia por analogia: a razão que certos termos compartilham em comum quando são 

comparados, sendo todos evidenciados – termos e razão – simultaneamente e em conjunto de 

maneira bastante concisa. 

Do ponto visto etimológico, é possível chegar também à mesma conclusão, já que o 

prefixo ἀνά implica um movimento de completude, como indica o verbo ἀνακρίνω (examinar 

profunda e completamente), usado como exemplo por Liddell e Scott em seu dicionário 

(LIDDELL, SCOTT, 1888, pp. 214-215). Chantraine (CHANTRAINE, 1977, p. 82) também 

lembra que este prefixo implica uma noção de completude, tal como ocorre em ἀνάμεστος 

(completamente cheio), ἀνάπλεος (quase cheio) e ἀνάπηρος (muito ferido). Contudo, se 

considerarmos, como Liddell e Scott fazem, os movimentos de repetição e de retorno que este 

prefixo implica, tal como ocorre respectivamente nos verbos ἀναβλαστάνω (crescer ou surgir 

gradualmente), ἀναγινώσκω (reconhecer) e ἀναχωρέω (voltar-se, retirar-se, reverter) e se 

atentarmos para o seu sentido acentuadamente ascensional que por várias vezes Chantreine 

observa e que acaba por indicar como uma coisa se coloca sobre a outra, tal como ocorre na 

expressão ἀνὰ ὤμῳ, (sobre o ombro) e se aplicarmos todos estes movimentos ao termo λόγος, 

poderíamos supor o movimento de um discurso que se volta sobre si mesmo de modo 

completo e que acaba demarcando intervalos - uma razão com que o próprio λόγος se 

manifesta. Tal sentido, aliás, fica mais claro se considerarmos em particular o significado 

propriamente distributivo desta preposição como estes dois autores salientam, tal como ocorre 

na expressão ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν (dia a dia) e ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας (a cada cem homens) que 

denotam uma proporção, onde as relações existentes entre os termos através de uma razão se 

estruturam e se tornam evidentes por completo.   

Mas se a concisão atribuída à fala dos geômetras se refere a uma condição 

propriamente estrutural, há de se pensar que a concisão atribuída às perguntas e respostas de 

que se compõe o diálogo se refere a uma condição que é de natureza processual, já que 

através de perguntas e respostas reincidentemente concisas o diálogo caminha passo a passo e 

avança até alcançar, por fim, uma definição concisa. Mccabe (MCCABE, 2011, pp. 62-63) 

mesmo deixa a entender isso ao observar que este procedimento implica um processo 

contínuo que avança em virtude de algum tipo de contraste entre dois pontos de vista, entre a 

asserção e a negação, fornecendo sua própria dinâmica. Neste sentido, entende-se que a 
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concisão característica da fala dos geômetras é de ordem estrutural, enquanto a concisão 

característica do diálogo é de ordem processual - um processo onde o próprio λόγος avança na 

forma do διάλογος e por fim se estrutura sob a forma do que é ἀνάλογος. No entanto, isto só é 

possível porque a forma propriamente dialógica do λόγος é diacrônica: afinal, ele procura 

aquilatar, em dois tempos distintos e sucessivos, as diferenças e semelhanças que há entre as 

atividades quando passa a compará-las. Todavia, ao reduzir todas estas comparações a uma 

fórmula analógica, permite com que se perceba – em um único e mesmo momento – tanto as 

atividades quanto as relações que se dão entre elas, delimitando de modo muito conciso toda a 

estrutura deste conjunto. Por isso, se a forma propriamente dialógica do λόγος é diacrônica, já 

sua forma propriamente analógica é sincrônica, visto que dispõe os termos pelas relações que 

estes estabelecem entre si - termos e relações que são percebidos com um único golpe de 

visão, simultaneamente. 

Mas se o diálogo é composto de perguntas e respostas concisas que visam uma 

definição concisa de retórica e se este abandona a sua forma propriamente diacrônica para 

assumir a forma sincrônica e concisa do que é análogo tendo o mesmo objetivo, é porque o 

filósofo concebe que a analogia tem também por papel definir. Contudo, neste último caso, as 

definições só podem ser dadas aos seus termos em função de atributos que compartilham em 

comum, de modo que a definição e a delimitação própria de um termo permite que se 

delimite e se defina o outro. É esta condição própria da analogia que permitirá ao filósofo dar 

sua definição clássica da justiça neste diálogo: a justiça é a medicina da maldade (478d), já 

que a arte da justiça corresponde à arte da medicina (464b). E é assim que Platão responderá 

ao que o próprio Górgias histórico disse em seu Elogio de Helena: “a mesma razão que o 

poder do discurso tem em relação à disposição da alma, a disposição das drogas tem em 

relação à natureza dos corpos” (GÓRGIAS, Elogio a Helena, 11, 14). Para Platão, não: a 

retórica não pode ter a mesma razão (τὸν αὐτὸν δὲ λόγον) que as drogas aplicadas pela 

medicina, pois quem realmente trata e cura a alma humana é a arte da justiça e não a retórica 

como este professor de retórica crê, o que o filósofo se esforça por demonstrar ao longo de 

toda esta obra.  

É este poder que a analogia tem de delimitar e definir as atividades pelos limites que 

elas mesmas têm em comum e que por sua vez podem defini-las que está em jogo aqui, no 

diálogo Górgias. Tudo o que Platão quer, aos dispor estas ocupações sob a forma de uma 

analogia, é descobrir os limites que estas atividades tangenciam entre si, o perímetro muito 
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próprio de cada uma ao se confrontarem e se esbarrarem neste campo que é o território 

próprio do λόγος, onde os diversos discursos emergem e se diferenciam. Tudo o que Platão 

quer, nesta comparação entre vários gêneros de discursos – entre vários gêneros do λόγος – é 

definir e delimitar o lugar de cada um, tal como são exercidos dentro da cidade. Como 

Nightingale observa, ao dialogar com outros gêneros de discurso, tais como a tragédia, a 

comédia e a lírica, o filósofo vai esculpindo e moldando o próprio discurso filosófico como 

outro gênero, se mostrando bastante preocupado em delimitar fronteiras e, por sua vez, com 

“as fronteiras do único modo de pensar e de se viver”: a filosofia (NIGHTINGALE, 1996, pp. 

1-12). Portanto, se considerarmos que no diálogo Górgias esta preocupação em definir as 

atividades através de limites e fronteiras é levado ao extremo e se observarmos que é 

exatamente isto que se encontra em jogo na fala propriamente analógica dos geômetras, 

somos obrigados a considerar que o filósofo está agindo como um verdadeiro representante 

desta arte: uma arte que, como o próprio Proclo lembra, “chama de fronteira (ὅρον) o que 

circunda limitando cada área, e limite (πέρας) é definido desta maneira. E o nome [da 

atividade] é próprio à geometria desde o começo, segundo a qual [os homens] mediam as 

áreas e conservavam as suas fronteiras (ὅρους) não-confundidas, e a partir da qual vieram a 

conceber o pensamento dessa ciência” (PROCLUS, A Commentary on the First Book of 

Euclid’s Elements, 136, 4-6 e 8-12). 

Ao definir e delimitar as atividades pelos limites que elas tangenciam e compartilham 

em comum por uma fórmula analógica que se constela através da forma propriamente 

comparativa do diálogo, o filósofo demonstra todo o percurso que faz o λόγος e um interesse 

profundo pelos seus mais diversos gêneros e, em particular, como se vê, pelo λόγος próprio da 

geometria. 
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NATURA NATURANS E NATURPHILOSOPHIE: A NATUREZA COMO 

PRODUTIVIDADE EM SCHELLING 

Gabriel Almeida Assumpção
1
 

 

RESUMO: Schelling apresenta múltiplas influências em seus projetos filosóficos. No caso da 

filosofia da natureza, Manfred Durner aponta que há influências dignas de nota, como Platão, Kant, 

Leibniz, Spinoza e os pietistas suábios, além das ciências da época, entre as quais a química, a 

matemática e a mineralogia. O contato de Schelling com Spinoza já se dera nos anos de estudo de 

teologia em Tübingen, onde já admira o filósofo holandês por ter pensado o “incondicionado” como 

ponto de partida de seu sistema – o erro de Spinoza teria sido tentar objetivá-lo na forma de 

substância. Não obstante essa crítica, o recurso à noção espinozana de natura naturans, ou natureza 

naturante, será interpretado por Schelling como natureza dotada de autoprodutividade, o que virá a ser 

um importante recurso para o empreendimento de uma filosofia da natureza, que tenta compreender 

justamente como é possível a natureza, ou o todo da experiência. Enquanto as ciências naturais 

estudam os produtos da natureza (natura naturata ou natureza naturada), a filosofia da natureza estuda 

a produtividade em si (natura naturans), mas sem deixar de lado a importância do estudo dos 

produtos.  

Some-se a isso o elogio de Schelling à visão monista de mundo proposta por Spinoza, que permite ao 

filósofo de Leonberg romper com os dualismos que encontrara em Kant. A unidade entre corpo e 

mente, natureza e espírito, é de capital importância para o projeto filosófico schellinguiano. Trata-se, 

assim como nos anos de Tübingen, de uma tentativa de se conciliar Kant com Spinoza, liberdade com 

necessidade, compreensão dos fenômenos e compreensão da gênese dos fenômenos. Serão 

consultados os textos Ideias para uma filosofia da natureza (1797), As Cartas Filosóficas (1795-6), 

Do Eu como princípio da filosofia (1795) e algumas cartas de Schelling, bem como a Ética de 

Spinoza, com destaque para os livros I e II. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Natureza, natura naturans; produtividade; Schelling; Spinoza. 

 

ABSTRACT: Schelling has many influences throughout his philosophical projects. Regarding the 

philosophy of nature, Manfred Durner argues that Plato, Kant, Leibniz, Spinoza and the Swabian 

pietism are philosophical influences. Besides the confrontation with philosophy, Schelling has studied 

the natural sciences of his time, among which chemistry, mathematics and mineralogy. Schelling’s 

contact with Spinoza had already happened in the years of the Tübingen Theology Seminar, when he 

had already shown that he admired the Dutch philosopher for having thought the ‘unconditioned’ as a 

starting point for his system – Spinoza’s mistake was the attempt to objectivate the unconditioned as a 

substance. Despite the criticism, Schelling will recur to Spinoza’s conception of natura naturans, 

interpreting it as nature qua endowed with self-productivity, what will become an important resource 

for the entrepreneurship of a philosophy of nature, that tries to understand precisely how is nature – or 

the whole of experience – possible. While the natural sciences study the products of nature (natura 

naturata), the philosophy of nature studies the productivity itself (natura naturans), but without 

leaving aside the importance of the study of the products.  

It can be added that Schelling is sympathetic towards the monistic world view proposed by Spinoza, 

what allows the Leonberg philosopher to break with the dualisms that he met in Kantian philosophy. 

The unity between body and mind, nature and spirit is of capital importance for the Schellinguian 

philosophical project. It is, as in the Tübingen years, an attempt to reconcile Kant with Spinoza, 

freedom with necessity, understanding of phenomena with understanding of the genesis of the 

phenomena. The texts studied are Ideas for a philosophy of nature (1797), Philosophical Letters 

                                                                 
1
  Mestrando em Filosofia (UFMG). Bolsista CNPq 
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(1795-6), On the I as principle of philosophy (1795) and some letters of Schelling, as well as 

Spinoza’s Ethics, particularly books I and II. 

 

KEYWORDS: Nature, natura naturans; productivity; Schelling; Spinoza. 

 

 INTRODUÇÃO – SCHELLING, SEMINARISTA E LEITOR DE SPINOZA 

Em um dos primeiros registros que temos de correspondência entre Schelling e Hegel, 

uma carta enviada de Schelling a Hegel de Tübingen, em quatro de fevereiro de 1795, o 

filósofo afirma ter se tornado espinosista
2
. Afirma, em outra carta, de um de janeiro do 

mesmo ano, que trabalha em uma ética no estilo de Spinoza (HKA 1, III, p. 17). Seu 

entusiasmo por Spinoza estará presente em vários de seus escritos, bem como suas críticas ao 

filósofo. Afinal, para o filósofo de Leonberg, “o alfa e o ômega de toda filosofia é a 

liberdade
3
” (HKA 1, III, p. 22), e ele viu em Spinoza um sistema que não teria conferido o 

devido espaço para a liberdade e para a subjetividade, uma vez que, para o filósofo holandês, 

nada existe, na natureza das coisas, que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado, 

pela necessidade da natureza divina, a existir e a operar de uma maneira definida
4
, e é da 

natureza da razão considerar as coisas como necessárias (E2P44). 

 Segundo Bicca (1989, p. 72), “Em seus primeiros escritos, Schelling permite-nos 

encarar seu pensamento como direcionado a ser uma retomada dos empreendimentos 

filosóficos de Spinoza e de Leibniz, só que agora sobre a base de pressupostos gerais da 

crítica kantiana, segundo um procedimento transcendental-filosófico”. Para Schelling, mesmo 

que Spinoza tenha sido refutado em seus fundamentos, o seu sistema, com todos seus erros, 

ainda é o mais digno de respeito do mundo culto (HKA 2, I, p. 69s). Segundo Pieper: 

 

Basicamente, não é chocante que Schelling se sentisse atraído por Spinoza, devido 

a sua situação pessoal no seminário, e ele conhecia muito bem sua Obra Póstuma. 

Particularmente, quando se consulta o Tratado Teológico-Político, saltam aos 

olhos paralelos entre a vida de Spinoza e a de Schelling, e o Tratado lida com a 

liberdade de filosofar, a qual Spinoza reivindica como um direito fundamental 

                                                                 
2
 SCHELLING, F. W. J. Historisch-Kritische Ausgabe, vol. 1, III,  p. 22, doravante citada como HKA, seguida 

do volume, série e número da página. A série III é de correspondência, e a série I, das obras publicadas em vida 

por Schelling. 
3
 No original: “Das A und O aller Philosophie ist Freiheit”. (todas as traduções são de nossa responsabilidade). 

4
 SPINOZA, B.  Ética, Livro I, Proposição 29, doravante citada segundo a legenda: E = Ética; P = Proposição; D 

= Demonstração; S = Escólio, etc. Assim por exemplo, E1P29 = Ética, Livro I, proposição 29.   
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contra a Igreja e o Estado. Marcante, todavia, é a concordância da crítica de 

Spinoza e a de Schelling à Teologia (Pieper, 1977, p. 547)5
. 

 

 Schelling e Spinoza criticaram a superstição religiosa. Spinoza separou rigidamente a 

teologia da filosofia, e fé de razão, para combater os teólogos na filosofia, e Schelling criticou 

alguns de seus professores no seminário de Tübingen por tentar fazer dos postulados práticos 

kantianos uma espécie de nova teologia. De acordo com Pieper (1977, pp. 547-549), em Do 

eu como Princípio da Filosofia (1795) e nas Cartas Filosóficas sobre Dogmatismo e 

Criticismo (1795), o filósofo mostra a admiração por Spinoza, ainda que o chame 

repetidamente de dogmático, opondo a filosofia deste ao criticismo de Fichte.  

Dois extremos na investigação filosófica são, para Schelling (HKA 2, I, p. 94), o 

dogmatismo e o criticismo. Para o dogmatismo, o princípio da filosofia é o objeto (não-eu) 

posto como antecedente ao sujeito (eu). Para o criticismo, o seu princípio é a subjetividade 

como condição de possibilidade da constituição do objeto. O erro de Spinoza não estaria na 

ideia da totalidade, mas em colocá-la fora de todo eu (ausserhalb alles Ich) (HKA 2, I, p. 95), 

por seu peso maior à necessidade do que à liberdade, sendo necessário aquilo que é em razão 

de sua essência ou em razão de sua causa. Para Spinoza, as coisas não poderiam ter sido 

produzidas por Deus de nenhuma outra forma ou outra ordem que não aquelas nas quais 

foram produzidas (E1P33).  

 A substância absoluta de Spinoza é pensada, por Schelling, como um não-eu. 

Schelling, adota, de Spinoza, o que considera a ideia mais sublime do sistema dele (i.e., a 

ideia de causalidade imanente), e a transporta para seu sistema crítico do eu absoluto (Pieper, 

1977, p. 550). 

Um seguinte trecho da argumentação do filósofo holandês nos permite compreender 

porque Schelling vê que aquele teria conferido maior peso à substância do que à 

subjetividade: Para Spinoza, tudo o que existe, existe em Deus (E1P15). Não se pode, por 

outro lado, dizer que Deus é contingente, pois ele existe necessariamente (E1P11). Também é 

necessariamente que os modos da natureza se seguem (E1P16); quer se considere a natureza 

                                                                 
5
 No original: “Es ist im Grunde nicht verwunderlich, dass sich Schelling  aufgrund seiner  persönlichen  

Situation  im Stift  zu Spinoza  hingezogen  fühlte, dessen Opera posthuma  er  sehr genau  kannte. Vor  allem  

wenn  man den  ,,Theologisch-Politischen Traktat" heranzieht,  fallen  gewisse  Parallelen  zwischen  Spinozas  

und  Schellings  Leben in die Augen, handelt doch  der Tractatus  von  der  Freiheit  zu philosophieren,  die 

Spinoza als ein Grundrecht gegen Kirche  und  Staat  geltend macht.  Am  auffällig sten  ist jedoch die  

Übereinstimmung  Schellings  mit  Spinoza  in  der  Kritik  an  der  Theologie”. 
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divina absolutamente, quer se lhe considere como determinada a operar de forma definida. 

Além disso, Deus é causa desses modos não apenas enquanto eles existirem (E1P24C), mas 

também (E1P28) enquanto são determinados a operar de alguma forma. Se não determinam a 

si próprios, é por impossibilidade, e não por contingência. Pela necessidade da natureza 

divina, tudo é determinado a existir e a operar de maneira definida, não havendo contingência 

(E1P29D). Só se diz que algo é contingente por deficiência de nosso conhecimento pois, 

rigorosamente falando, não há contingência (E1P33S1). 

Em seguida, Spinoza introduz a distinção entre natura naturans (natureza naturante) e 

natura naturata (natureza naturada). Natura naturans diz respeito a Deus e a seus atributos, é 

o que existe em si mesmo e aquilo que é por si mesmo concebido (atributos da substância que 

exprimem a essência eterna e infinita) (E1P14C1; E1P17C2). Diz respeito, dessa forma, a 

Deus como causa livre. Já natura naturata se refere a tudo o que segue da necessidade da 

natureza de Deus (os modos dos atributos de Deus, tomados como coisas que existem em 

Deus e que, sem Deus, não podem existir nem ser concebidos) (E1P29S).  Como veremos na 

próxima seção, Schelling aproximará, em sua filosofia da natureza, a ideia de natura naturans 

da sua concepção de natureza como produtividade (Schelling, 2001, p. 136s). 

É digno de nota que Spinoza critica o antropomorfismo: Deus não é composto de 

corpo nem de alma, tampouco sujeito a paixões, sendo um ente absolutamente infinito. 

(E1P15S). À essência do homem não pertence o ser da substância, ou seja: substância não 

constitui a forma humana (E2P10). O ser da substância envolve a existência necessária. Se à 

essência do ser humano pertencesse o ser da substância, da existência da substância se 

seguiria, necessariamente, a existência do homem e, como consequência, o homem existiria 

necessariamente, o que é absurdo (E2P10D), conforme o axioma 1 do livro 2: a existência 

humana não envolve existência necessária – isto é, segundo a ordem da natureza. Pode 

ocorrer que este ou aquele homem exista ou não exista (E2A1). Essa crítica ao 

antropocentrismo será influente na filosofia da natureza de Schelling.  

Ainda que admire elementos da filosofia de Spinoza, como a ideia de natura naturans, 

a crítica ao antropomorfismo na religião e o monismo da substância, Schelling quer 

transportar a substância absoluta para o âmbito subjetivo, de forma a sair do dogmatismo. As 

Cartas Filosóficas apresentam o problema da transição do infinito ao finito, à qual uma 

resposta teórica não é mais possível (Pieper, 1977, p. 552). Tanto o dogmatismo quanto o 
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criticismo falharam teoricamente em apreender o incondicionado, restando a via prática rumo 

ao absoluto: Schelling confere grande mérito a Spinoza na quinta carta e é favorável à 

possibilidade de que, também, um sistema dogmático possa se realizar praticamente, dizendo 

que o sistema não é objeto de saber, mas de ação prático-necessária (HKA 3, I, p. 72s.):  

 

Talvez você se lembre da nossa pergunta: por que Spinoza expôs sua filosofia em 

um sistema de Ética? Certamente, não o fez em vão. Dele, pode-se propriamente 

dizer: ‘ele viveu em seu sistema’. Todavia, também é certo que ele o considerava 

como algo mais que apenas um edifício teórico no ar, no qual um espírito como o 

seu dificilmente teria encontrado o repouso e o ‘céu no entendimento’, no qual ele 

tão visivelmente vivia e se movia (HKA 3, I, p. 73)
6
. (grifos do autor) 

 

Spinoza era, para Schelling, impelido por um enigma (Räthsel), o Räthsel der Welt 

(enigma do mundo): “A pergunta: como o Absoluto pode sair de si mesmo e contrapor a si 

um mundo?”
7
 (HKA 3, I, pp. 77-78). Para Schelling, esse é o mesmo Räthsel que impele o 

filósofo crítico. Só que este pensa o Absoluto em nós.  Isso retornará na filosofia da natureza 

de Schelling.  

 

NATURA NATURANS E A FILOSOFIA DA NATUREZA SCHELLINGUIANA 

Uma carta a J. H Oberreit, enviada de Stuttgart em doze de março de 1796, mostra que 

Schelling continua admirando Spinoza durante seus estudos de ciência natural, rumo à 

formação de seu projeto de uma filosofia da natureza. Nessa carta, o filósofo afirma que a 

ideia mais sagrada e antiga da filosofia foi sem dúvida o ser imutável subjacente a todo 

existente, tò ón (ser), ideia que sobrevive nas obras de Descartes, Spinoza e nas obras imortais 

(unsterblichen Werken) de Platão (HKA 1, III, p. 46).  

                                                                 
6
 No original: “Vielleicht erinnern Sie sich unser Frage: warum Spinoza seine Philosophie in einem System der 

Ethik vorgetragen habe? Umsonst hat er es gewiss nicht gethan. Von ihm kann man eigentlich sagen: ‘er lebte 

in seinem System’. Aber gewiss dacht er sich auch mehr darunter,als nu rein theoretisches Luftgebäude, in dem 

ein Geist wie der seinige wohl schwerlich die Ruhe und den ‘Himmel im Verstande’ gefunden hätte, in dem er 

so sichtbar lebte und webte (grifos do autor)”  
7
 No original: „die Frage: wie das Absolute aus sich selbst herausgehen und eine Welt sich entgegengesetzen 

könne?“.  
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Sobretudo, a ideia de unidade substancial entre natureza e espírito, o fundamento 

monista do espinozismo, é importante para Schelling. Este critica, no entanto, a objetivação 

espinozista desse princípio, a sua determinação como “substância absoluta” (Durner, 1994, p. 

35)
8
.  

A natureza, para Schelling, passa a ser pensada como uma atividade absoluta e 

incondicionada; fluxo infinito que encontra expressão finita em determinado ente da natureza 

(Vieira, 2007, p. 26). A natureza é o não-eu pensado não mais como mero objeto, mas como 

produtividade (Bicca, 1989, p. 82). Nas palavras de Vieira: 

 

A relação entre eu-sujeito e não/eu-objeto – fincada na oposição autonomia versus 

heteronomia, liberdade versus necessidade – é transmutada em uma nova relação 

entre sujeito e objeto, na qual a natureza, como atividade absoluta, representa o 

“sujeito”, a “natura naturans”, a natureza em seu processo de evolução, enquanto 

ela, como produto finitizado de seu fluir incondicionado, expressa o “objeto”, a 

“natura naturata”, a natureza cristalizada em suas etapas de autodesenvolvimento, 

a “empiria” (Vieira, 2007, p. 27). 

  

 Em seu escrito programático de filosofia da natureza
9
, a introdução às Ideias para uma 

filosofia da natureza (1797), a filosofia surgiu com, e deu origem à pergunta: “como é 

possível um mundo fora de nós”?  pergunta que também pode ser lida da seguinte forma: 

“como é possível uma natureza e, com ela, a experiência?”. Antes dessas perguntas, o homem 

era um com a natureza que o cercava (HKA 5, I, p. 70).  

O primeiro a perceber que se poderia separar das coisas exteriores; e que, no processo, 

perceber que podia diferenciar as próprias representações em relação aos objetos, foi o 

primeiro filósofo, que suprimiu o equilíbrio da consciência, na qual sujeito e objeto estão 

intimamente ligados. O filósofo suprime a identidade entre objeto e representação ao 

                                                                 
8
 Jacobi influenciou a leitura que Schelling faz de Leibniz e de Spinoza. Outras referências filosóficas são Kant, 

Fichte, os pietistas suábios (principalmente a Naturmystik de Oetinger e de Hahn) e Platão. 
9
 Schelling já começara a obter conhecimentos de ciências naturais em seus anos de seminário de Tübingen, e 

estudava matemática e magnetismo com Christoph Pfleiderer (1736-1821). Em Leipzig, Schelling aprofunda tais 

conhecimentos mediante busca de preleções e de estudos individuais. A estadia do filósofo em Leipzig data de 

25 de abril de 1796 a agosto de 1798, período em que o filósofo foi preceptor dos dois filhos do barão von 

Riedesel. Entre cientistas de destaque nas leituras de Schelling, temos Carl F. Hindenburg (1741-1808), 

trabalhou a análise combinatória e expandiu o campo; Christian Ludwig (1757-1823), investigador nos campos 

da medicina, história natural e mineralogia; e Eschenbach (1753-1831), que traduziu textos importantes de 

química de outras línguas. Cf. Durner, 1994, pp. 17-23. 
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perguntar: “como surgem, em nós, representações de coisas exteriores?” (HKA 5, I, p. 72). 

Como, em nós, objeto e representação se unem? Antes disso, Schelling se pergunta: por que 

há a separação que não havia originariamente entre objeto e representação? (HKA 5, I, p. 73). 

 “O primeiro que considerou o espírito e a matéria como um só, pensamento e 

extensão como modificações do mesmo princípio, foi Spinoza
10

” (HKA 5, I, p. 76). Spinoza 

conseguiu reconciliar, para consciência filosófica, o que ela mesma havia separado: natureza e 

espírito, corpo e mente (HKA 5, I, p. 77). Spinoza se preocupou, desde cedo, com a conexão 

das nossas ideias com as coisas fora de nós: não podia suportar a separação entre ideias e 

coisas fora de nós. “Ele viu que, na nossa natureza, ideal e real, (pensamento e objeto) estão 

unidos de forma mais íntima”
11

 (HKA 5, I, p. 90). 

Schelling elogia Spinoza e ao monismo (Schelling, 2001, p. 143s), aludindo ao livro II 

da Ética. Spinoza afirma que, sendo pensamento um dos infinitos atributos de Deus, Deus é 

coisa pensante (res cogitans). Quanto mais coisas um ser pensante pode pensar, mais 

realidade e perfeição concebemos que ele contém. Um ser que pode pensar infinitas coisas de 

infinitas maneiras é, necessariamente, infinito em sua capacidade de pensar (E2P1S). Extensão 

também é um atributo de Deus, e Deus é coisa extensa (E2P2).  

 O que pode ser percebido por um intelecto infinito como essência de uma substância 

pertence a uma única substância, apenas. Consequentemente, a substância pensante e a 

substância extensa são uma só e a mesma substância, compreendida ora sob um atributo, ora 

sob o outro. Quer pensemos a natureza sob o atributo de extensão, quer a pensemos sob o 

atributo do pensamento, encontraremos uma só e mesma ordem, conexão das causas e 

sequência de coisas (E2P7S).  Para Spinoza, res extensa e res cogitans são um e o mesmo 

atributo, de modo que Spinoza recusa o dualismo cartesiano. Schelling elogia, em Spinoza, a 

defesa de um ponto de vista monista, mas não fica somente no plano da valorização do 

filósofo, criticando-o: 

  

Todavia, ao invés de descer às profundezas de sua consciência de si e, a partir daí, 

observar o surgimento de dois mundos em nós – o ideal e o real –, ele sobrevoou a 

si mesmo; ao invés de explicar, a partir de nossa natureza, como finito e infinito se 

                                                                 
10

 No original: “Der erste, der Geist und Materie als Eins, Gedanke und Ausdehnung nur als Modifikationen 

desselben Princips ansah, war Spinoza.”  
11

 No original: “Er [Spinoza] sah’ein, dass in unserer Natur Ideales und Reales, (Gedanke und Gegenstand) 

inngst vereignt sind”.  
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unem originariamente em nós e resultam reciprocamente um do outro, perdeu-se 

imediatamente na ideia de um infinito fora de nós (...)
12(HKA 5, I, p. 90) 

 

Essa crítica é análoga à que observamos acima, mencionada por Schelling nas Cartas 

Filosóficas: Spinoza pensou o absoluto, e isso é louvável; o problema foi tê-lo pensado fora 

de nós, fora de uma subjetividade transcendental. Na filosofia da natureza, de forma similar, 

Schelling vê que o problema foi o filósofo holandês ter pensado a unidade entre pensamento e 

matéria em uma substância exterior ao sujeito, e não dentro do âmbito de uma subjetividade. 

O sistema de Spinoza, para ser compreendido, deve ser absorvido em nós mesmos, a 

substância infinita (unendlichen Substanz) deve ser substituída para se saber que infinito e 

finito não se encontram fora de nós, mas em nós (nicht ausser uns, sondern in uns). Não 

surgem em nós, mas estão lá, originariamente e de forma não-cindida. Essa unidade originária 

que é a totalidade de nosso espírito e nossa existência espiritual (geistiges Daseyn). Não posso 

compreender um absoluto fora de mim, mas posso compreender que não possa haver nada 

infinito sem que, simultaneamente, haja algo infinito em mim (HKA 5, I, p. 90s). 

Leibniz seguiu esse caminho, e separou-se de Spinoza na questão da passagem do 

finito para o infinito. Tal passagem não se dá onde finito e infinito estão originariamente 

vinculados, e essa unificação originária só pode estar na essência de uma natureza individual 

(individuellen Natur) (HKA 5, I, p. 91). Schelling irá contrapor Leibniz a Spinoza, chegando a 

considerar Leibniz um filósofo da subjetividade como Kant, mas que, no entanto, havia sido 

mal compreendido ao longo do tempo.  

O dogmático, segundo Schelling, pressupõe que tudo existe originarimente fora de 

nós, e deve explicar o que se encontra fora de nós também devido a causas externas. 

Consegue-o se servindo da conexão de causa e efeito, embora nunca consiga explicar essa 

conexão. Todavia, ao tentar se elevar acima do fenômeno particular, sua filosofia chega ao 

fim: “os limites do mecanismo são, também, os limites de seu sistema
13

” (HKA 5, I, p. 93). 

Aqui, Schelling já começa a se mostrar adepto de algumas teses kantianas da Crítica 

da faculdade de julgar teleológica: o organismo é um limite para o mecanicismo como 

                                                                 
12

 No original: “Anstatt aber in den Tiefen seines Selbstbewusstseyns hinabzusteigen und von dort aus dem 

Entstehen zweyer Welten in uns – der idealen und der realen – zuzusehen, überflog er sich selbst; anstatt aus 

unerer Natur zu erklären, wie Endliches und Unendliches ursprünglich in uns vereinigt, wechselseitg aus 

einander hervorgehen, verlor er sich sogleich in der Idee eines unendlichen ausser uns (...)”  
13

 No original: “die Gränzen des Mechanismus sind auch die Gränzen seines Systems”.  
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método investigativo. Todavia, Schelling é mais radical na ruptura com o mecanismo do que 

Kant (HKA 5, I, p. 93). Schelling acrescenta, sobre o organismo: “Não só sua forma, mas sua 

existência é conforme a fins. Não pode organizar a si mesmo, sem já estar organizado. A 

planta alimenta-se e subsiste através da assimilação de matérias externas, mas não pode 

assimilar nada, sem já estar organizada
14

”. (grifo do autor) (HKA 5, I, p. 94). Deve-se pensar 

teleologicamente, e não apenas em termos de mecanismo. Nesse recurso ao pensamento 

teleológico, Schelling se afastará de Spinoza, mas não pensará exatamente igual a Kant, 

recusando a analogia entre natureza e arte: a finalidade será pensada como imanente ao 

próprio organismo, não como máxima subjetiva da faculdade de julgar reflexionante, que é 

“introjetada” nos organismos (HKA 5, I, pp. 94-97). 

Não se quer saber, para Schelling, como surge a matéria fora de nós, mas sim 

como aparece em nós a ideia de uma natureza. Como e por que essa ideia subjaz a tudo o 

que pensamos sobre a natureza, é o que se quer saber (HKA 5, I, p. 106s). “A natureza deve ser 

o espírito visível, o espírito, a natureza invisível. Aqui, portanto, na identidade absoluta do 

espírito em nós e da natureza fora de nós, deve se resolver o problema de como é possível 

uma natureza fora de nós
15

”. (grifo do autor) (HKA 5, I, p. 107). 

 A natureza é pensada como absoluto na física especulativa, como “atividade produtora 

infinita”, originadora dos organismos, dos produtos – que seriam, antes, aparência de produtos 

acabados, “Scheinprodukte”, por serem imersos no devir. O interesse básico da filosofia da 

natureza, Bicca afirma (1989, p. 87) não é a natureza como produto, objeto (“natura 

naturata”). Isso cabe à física experimental. A física especulativa estuda a “natura naturans”, 

a natureza como produtividade infinita. 

 

 CONCLUSÃO 

Schelling se apropria de noções espinozanas, mas as reconfigura no quadro de uma 

filosofia inspirada por Kant, Fichte, e pelas ciências naturais de seu tempo, como a química. O 

                                                                 
14

 No original: “Nicht ihre Form allein, sondern ihr Daseun ist zweckmässig. Sie konnte sich nicht organisiren, 

ohen schon organisiert zu seyn. Die Pflanze nährt sich nicht und dauert fort durch Assimilation äussrer Stoffe, 

aber sie kann sich nichts assimiliren, ohne schon organisirt zu seyn.” (grifo do autor). 
15

 “Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist der unsichtbare Natur seyn. Hier also, in der absoluten 

Identität des Geistes in uns und des Natur ausser uns, muss sich das Problem, wie eine Natur ausser uns 

möglich seyen, auflösen” (grifos do autor). 
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filósofo mantém sua visão de Spinoza como um grande filósofo que, porém, não havia 

reconhecido a subjetividade transcendental, o pensamento das condições de possibilidade.  

Ressaltamos a ousadia schellinguiana de se tentar pensar o monismo não a partir de 

Deus, mas a partir do próprio sujeito, buscando reconciliar a unidade do humano, na qual a 

filosofia em geral e a kantiana em particular haviam promovido uma cisão. O filósofo de 

Leonberg propõe uma revisão no conceito de natureza dentro do idealismo alemão, que não 

será mais vista como algo passivo ao sujeito ou como fonte de determinismo, mas como 

autoprodutividade, autofecundidade. 

 Um estudo posterior deverá levar em conta a influência de Jacobi na leitura que 

Schelling empreende de Spinoza, bem como a influência da interpretação da Bíblia 

espinozana em Schelling, e também como o resultado das ciências naturais contribuem, ou 

não, para a concepção da natureza como produtividade. O confronto entre Schelling e Spinoza 

não se encerra nesse período, sendo marcante no escrito Sobre a Essência da Liberdade 

Humana de 1809.  

BIBLIOGRAFIA 

 

BICCA, L. “Do eu absoluto à filosofia da natureza: a trajetória da primeira filosofia de 

Schelling (1974-1804)”. Síntese Nova Fase, n. 45 (1989): 71-88. 

DURNER, M. Editorischer Bericht. In: SCHELLING, F. W. J. Friedrich Wilhelm Joseph 

Schelling Historisch-Kritische Ausgabe. Reihe I: Werke 5. Herausgegeben von Manfred 

Durner. Unter Mitwirkung von Walter Schieche. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1994, pp. 1-

58.  

PIEPER, A. "‘Ethik à la Spinoza’: Historisch-systematische Überlegungen zu einem 

Vorhaben des jungen Schelling”. Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 31, h. 4 

(1977), pp. 545-564. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/20482861. Acesso em: 

14/05/2013.  

SCHELLING, F. W. J. Aditamento à Introdução In: SCHELLING, F. W. J.  Ideias para uma 

filosofia da natureza. Prefácio, Introdução e Aditamento à Introdução. Trad. Carlos Morujão. 

Ed. Bilíngue. Lisboa: Casa da Moeda, 2001, pp. 118-147. 

http://www.jstor.org/stable/20482861


Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

47 

________________. Briefweschel 1786-1799. In. SCHELLING, F. W. J. Friedrich Wilhelm 

Joseph Schelling Historisch Kritische Ausgabe. Reihe III: Briefe 1. Stuttgart: Frommann-

Holzboog, 2001.  

________________. Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus. In. 

SCHELLING, F. W. J. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Historisch Kritische Ausgabe. 

Reihe I : Werke 3, pp. 1-112. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1982.  

________________. Ideen zu einer Philosophie der Natur. In: SCHELLING, F. W. J. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Historisch-Kritische Ausgabe. Reihe I: Werke 5. 

Herausgegeben von Manfred Durner. Unter Mitwirkung von Walter Schieche. Stuttgart: 

Frommann-Holzboog, 1994.  

________________. Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im 

menschlichen Wissen. In. SCHELLING, F. W. J. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 

Historisch-Kritische Ausgabe. Reihe I: Werke 2, pp.1-175. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 

1980.  

SPINOZA, B. Etica. Trad. Tomaz Tadeu. 2ª edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

VIEIRA, L. Schelling. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

48 

O REALISMO MODAL LEWISIANO: UMA APRESENTAÇÃO E ALGUMAS 

OBJEÇÕES 

Gustavo Emmanuel Alves Vianna de Lyra
1
 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo, em primeiro lugar, fazer uma breve apresentação do realismo 

modal e suas principais características, para, em um segundo momento, destacar as vantagens desta 

abordagem no que concerne à simplicidade conceitual e à sua capacidade de explicação. Em um 

terceiro momento, serão interpostas críticas à teoria, com enfoque no problema das contrapartes, de 

modo a verificar se a elaboração de um aparato teórico tão exótico é, de fato, justificada por uma 

compreensão mais clara dos problemas relacionados à modalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: metafísica; mundos possíveis; realismo modal; contrapartes. 

 

ABSTRACT: This article aims, at first, to do a brief presentation on modal realism and its main 

characteristics to, in second place, stand out the advantages of this approach regarding conceptual 

simplicity and explanation capability. In a third moment, some objections will be interposed, focusing 

on the problem of counterparts, in order to investigate if the elaboration of such an exotic theoretical 

apparatus is justified by a clearer comprehension of the problems related to modality.  

 

KEYWORDS: metaphysics; possible worlds; modal realism; counterparts. 

 

Introdução 

 Frases modais do tipo João poderia ter sido engenheiro, ou é possível que chova 

amanhã são bastante frequentes na linguagem natural. E parece que tanto a primeira quanto a 

segunda são verdadeiras: não há nada de estranho em imaginar que João (desde que esse 

nome se refira a uma pessoa), se as circunstâncias tivessem sido diferentes, poderia ter sido 

um engenheiro, em lugar de um médico, por exemplo. Similarmente, se nos referimos a um 

ambiente da atmosfera terrestre, aceitamos que não é absurdo que chova amanhã.  

Da mesma forma, há frases modais que se referem a necessidades, ou seja, a coisas 

que não poderiam ser de outra forma. Embora muitas dessas frases sejam alvo de disputas, 

algumas, que engendram proposições de princípios fundamentais da lógica clássica, são mais 

largamente aceitas, como: necessariamente vai chover ou não vai chover amanhã, ou 

necessariamente João é idêntico a João (supondo que João, aqui, se refira à mesma pessoa   

no mesmo instante temporal).  

Entretanto, cabe perguntar, de onde as frases modais obtém verdade? Vejamos, por 

exemplo, a frase: a segunda guerra mundial terminou em 1945. Ora, esta frase obtém verdade 

do fato concreto de os conflitos terem cessado neste mesmo ano, com a capitulação das 

                                                                 
1
 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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potências do eixo. Mas poderíamos dizer: é possível que a segunda guerra mundial tivesse 

terminado antes, ou ainda, é possível que não tivesse ocorrido a segunda guerra mundial. 

Novamente, estas duas frases modais nos parecem verdadeiras, embora não obtenham verdade 

em nenhum fato concreto.  

 Embora alguns filósofos rejeitem a coerência de frases modais, muitos metafísicos 

defendem que sua verdade não reside em como as coisas são, mas sim em como as coisas 

poderiam ter sido. Kripke (1959) sustenta que fatos modais obtém sua verdade em mundos 

possíveis. Nesse sentido, mundos possíveis seriam uma solução para a semântica modal: 

quando afirmamos, por exemplo, que João poderia ter sido engenheiro, ou mais 

precisamente, é possível que João fosse engenheiro, isso pode ser traduzido para existe pelo 

menos um mundo possível no qual João é engenheiro. Similarmente, temos, para frases 

modais que envolvam necessidade, o seguinte: ao afirmarmos que necessariamente João é 

idêntico a João, estamos dizendo que em todos os mundos possíveis é o caso que João é 

idêntico a João.  

 Trata-se de uma solução elegante, que torna mais inteligível o conceito de modalidade. 

Necessidade e possibilidade passam a se referir a uma quantificação sobre mundos possíveis. 

No entanto, parece que saltamos de um problema para o outro: se por um lado a semântica 

modal torna-se mais robusta, por outro surge a pergunta: o que são, afinal, os mundos 

possíveis? São eles abstratos? Existem em algum sentido? Qual o estatuto ontológico dos 

objetos destes mundos? É possível quantificar sobre eles do mesmo modo que se quantifica 

sobre objetos do mundo atual? 

 Entre as respostas para estes problemas está o realismo modal de David Lewis. Neste 

trabalho, pretendo, em primeiro lugar, fazer uma exposição desta teoria, para em seguida listar 

algumas de suas vantagens e, finalmente, apresentar as críticas mais centrais. Neste ponto, 

centrarei esforços no problema das contrapartes e suas implicações com relação à captura do 

sentido de frases modais. 

 

Uma pluralidade de mundos concretos 

 Para caracterizar o realismo modal lewisiano, é importante que tenhamos bem claro o 

conceito de mundo. Quando falamos de mundo, poderíamos ser confundidos pela ideia de 

planeta e pensar que os mundos possíveis são vários planetas espalhados pelo universo. Não 

se trata disso: um mundo é a totalidade de objetos conectados espaço-temporalmente. Nesse 
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sentido, o mundo atual seria o universo, com tudo o que está localizado nele. E mais: tudo o 

que já existiu ou virá a existir: 

There is nothing so far away from us as not to be part of our world. 

Anything at any distance at all is to be included. Likewise the world is 

inclusive in time. No long-gone ancient Romans, no long-gone 

pterodactyls, no long-gone primordial clouds of plasma are too far in 

the past, nor are the dead dark stars too far in the future, to be part of 

the same world. (LEWIS, 1986: 1). 

 

Deste modo, os mundos possíveis representariam as possibilidades que não se efetivaram 

no mundo atual. Entretanto, na concepção de Lewis, esses mundos são tão reais quanto o 

mundo atual e falar que só as coisas deste mundo existem é falar de forma restrita, ou seja, é 

quantificar apenas sobre uma parte das coisas que existem (Lewis, 1986: 3). Portanto, não há 

diferenças, no que diz respeito ao estatuto ontológico, de um mundo para o outro. Quando 

digo que eu poderia não estar escrevendo esse trabalho há, de fato, um mundo possível no 

qual eu
2
 não estou diante do computador, mas escalando uma montanha. Esse mundo não é 

mais ou menos real do que o nosso, mas existe precisamente no mesmo sentido de existência.  

Assim, uma caracterização dos mundos possíveis lewisianos pode ser feita a partir dos 

seguintes pontos
3
: 

1) Concretude 

2) Isolamento 

3) Plenitude 

4) Atualidade  

5) Contrapartes 

Note que nos deteremos mais longamente no primeiro item, que é certamente o mais 

controverso, embora indubitavelmente o mais característico da abordagem lewisiana dos 

mundos possíveis.  

 

Concretude 

Significa dizer que os mundos possíveis não são meras abstrações, ou recursos para 

conferir verdade a frases modais. Lewis sustenta que os mundos possíveis existem de fato, 

mesmo fisicamente. Os objetos desses mundos ocupam lugar no espaço e no tempo do mesmo 

modo como eu, você, o computador no qual escrevo e a estante de livros na minha frente.  

                                                                 
2
 Mais precisamente, uma contraparte minha. Voltaremos a esse tema mais  adiante. 

3
 Lista própria. 
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 O ponto de Lewis é que nosso mundo existe do mesmo modo que os outros mundos 

possíveis. Então, se assumimos que ele é concreto (como numa oposição a abstrato), todos os 

outros mundos também são. Lewis levanta, no entanto, uma discussão a respeito do que se 

quer dizer quando se emprega o termo concreto. Ele próprio parece relutar em falar nestes 

termos:  

Because I said that other worlds are of a kind with this world of ours, 

doubtless you will expect me to say that possible worlds and 

individuals are concrete, not abstract. But I am reluctant to say that 

outright. Not because I hold the opposite view; but because it is not at 

all clear to me what philosophers mean when they speak of 'concrete' 

and 'abstract' in this connection. Perhaps I would agree with it, 

whatever it means, but still I do not find it a useful way of explaining 

myself. (LEWIS, 1986: 81). 

  Deste modo, Lewis parece não querer se comprometer com algum sentido preciso de 

concretude, embora ele liste quatro formas possíveis para uma definição do termo, todas 

envolvendo a oposição concreto/abstrato. E, em todas essas formas, os mundos possíveis são 

concretos. São elas: 

Exemplificação: Entidades concretas são coisas como burros, prótons e estrelas, enquanto 

entidades abstratas são coisas como números. Neste sentido, ao menos certas partes de outros 

mundos são exatamente como burros, prótons e estrelas, embora o nosso mundo, como os 

outros, possua entidades que não podem ser classificadas como concretas nestes termos, como 

os próprios números, conjuntos ou universais (se eles existirem). Quanto a mundos inteiros, 

Lewis sustenta que, embora de forma geral sejam constituídos principalmente de espaço-

tempo vazio (Lewis, 1986: 83), eles são suficientemente mais parecidos com objetos 

concretos para que se possa considerá-los concretos também. 

Conflação: aqui, Lewis identifica que a distinção entre concretos e abstratos é a mesma 

distinção entre particulares e universais, entre indivíduos e conjuntos e assim por diante. 

Assim, Lewis defende (Lewis, 1986: 83) que, do mesmo modo que burros são indivíduos 

particulares (assumindo, claro, um burro específico e não a “classe” dos burros), números são 

conjuntos (e, é possível defender, universais). E, neste arranjo, também, mundos são 

concretos.  

Definição por negação: nesta parece haver uma controvérsia com a conflação. A definição 

por negação procede em afirmar, em primeiro lugar, que entidades concretas ocupam lugar no 

espaço-tempo, enquanto entidades abstratas não. Entretanto, Lewis afirma que, por essa 
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definição, conjuntos de objetos com localização, bem como certos universais instanciados por 

objetos localizados também seriam concretos. 

Sets are supposed to be abstract. But a set of located things does seem 

to have a location, though perhaps a divided location: it is where its 

members are. Thus my unit set is right here, exactly where I am; the 

set of you and me is partly here where I am, partly yonder where you 

are; and so on. And universals are supposed to be abstract. But if a 

universal is wholly present in each of many located particulars, as by 

definition it is, that means that it is where its instances are. It is 

multiply located, not unlocated. (LEWIS, 1986: 83) 

   

Em segundo lugar, a definição por negação sustenta que entidades abstratas não 

entram em relações causais. Isto também parece entrar em conflito com a conflação. Ora, é 

frequente falarmos que algo cause um determinado conjunto de efeitos, assim como é possível 

que um conjunto de causas provoque um efeito. Teríamos, nestes casos, conjuntos, ou seja, 

entidades a princípio abstratas, envolvidas em relações de causação. 

Mesmo assim, resta a pergunta: outros mundos ocupam lugar no espaço tempo, ou 

possuem relações causais com o nosso mundo? A resposta a isso é não
4
. Mas, do mesmo 

modo, o nosso mundo não possui relações causais com os outros e isso não o torna abstrato. O 

fato é que partes de outros mundos possuem relações causais no âmbito intramundano, ou 

seja, dentro do mesmo mundo. E Lewis reivindica (Lewis, 1986: 84) que, em uma 

interpretação caridosa, os mundos herdam a concretude de suas partes, sendo, também, 

concretos. 

Abstração: Nesta definição, as entidades abstratas definem-se por serem abstrações de 

entidades concretas. Isso significa um processo de perda de características específicas e de 

generalização. Deste modo, toda entidade abstrata surgiria por meio de um processo de 

generalização de particulares. Neste caso, também, é claro que os outros mundos são 

concretos, uma vez que suas partes são particulares e eles próprios podem ser entendidos 

como grandes objetos particulares. 

Lewis pretende, com este movimento, demonstrar que o próprio conceito de 

concretude está longe de ser incontroverso, embora em qualquer das definições se possa 

afirmar que seus mundos possíveis são concretos. 

Isolamento 

 Um mundo é, para Lewis, uma soma mereológica de partes do mesmo mundo, que 

serão doravante chamadas worldmates. Note que não se trata de qualquer soma de partes de 
                                                                 
4
 Trataremos mais detidamente desta questão no próximo item: isolamento. 
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mundos. Essas partes devem estar em uma relação de worldmates, ou seja, devem pertencer 

ao mesmo mundo. Cabe, no entanto, perguntar o que separa um mundo de outro? O que 

demarca que determinadas partes pertençam a um mundo e não a outro? Ou ainda, por que 

possibilias, ou seja, cada objeto possível, não podem ser entendidos como partes de um 

grande mundo inclusivo? Lewis retoma sua definição de mundo dada no começo do livro: 

(...) nothing is so far away from us in space, or so far in the past or the 

future, as not to be a part of the same world as ourselves. The point 

seems uncontroversial, and it seems open to generalisation: whenever 

two possible individuals are spatiotemporally related, they are 

worldmates
5
. If there is any distance between them – be it great or 

small, spatial or temporal – they are parts of one single world. 

(LEWIS, 1986: 70). 

 

Lewis estabelece como principal critério, portanto, que haja uma relação espaço-

temporal entre as partes de um mundo para que elas sejam worldmates. Desta forma, se 

determinadas partes de mundos não estão relacionadas espaço-temporalmente entre si, elas 

não podem constituir o mesmo mundo. Assim, se hipoteticamente dois mundos possíveis 

estivessem de alguma forma conectados, seria um engano falar de dois mundos, pois se 

trataria tão somente de um único mundo maior. Como cada objeto em cada mundo é um 

particular e, como veremos mais adiante, não há identidade transmundana strictu sensu, não 

haveria qualquer contradição na existência de um grande mundo formado da conexão entre 

dois mundos possíveis. Note que temos aqui um truísmo: não é possível o overlapping, ou 

seja, a sobreposição entre mundos porque, se acontecesse, não teríamos mais mundos, mas 

apenas um mundo, visto que na própria definição, um mundo consiste em partes relacionadas 

espaço-temporalmente. Portanto, um mundo, em sua totalidade, é sempre isolado dos outros 

mundos. Além disso, não há gaps espaço-temporais intramundanos. Para que as partes de um 

mundo sejam consideradas worldmates, é preciso que elas estejam relacionadas espaço-

temporalmente. 

Plenitude 

 Do mesmo modo que um mundo é algo bastante inclusivo, no sentido que abarca tudo 

que se localiza em algum lugar remoto do espaço, assim como qualquer instante temporal, 

não importa o quão distante no passado ou no futuro, a totalidade dos mundos possíveis inclui 

qualquer possibilidade de existência para as coisas. Significa dizer que tudo que poderia ser 

                                                                 
5
 Grifo meu. 
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de algum modo, é efetivamente em algum mundo possível. Lewis formula da seguinte 

maneira (Lewis, 1986: 86): 

1. Absolutamente cada forma que um mundo pode possivelmente ser é uma forma que 

algum mundo é. 

2. Absolutamente cada forma que uma parte de um mundo pode possivelmente ser é uma 

forma que uma parte de um mundo é. 

Ora, temos aqui uma espécie de princípio de recombinação. De forma básica, qualquer 

objeto poderia coexistir com qualquer outro objeto. Entretanto, devido ao fato de que, como 

vimos na definição de isolamento, mundos possíveis não podem se sobrepor, então, por 

definição, objetos que não sejam worldmates não podem se “recombinar” no mesmo mundo 

possível. Nessa versão adaptada do princípio da recombinação, temos que, se há uma relação 

xRy no mundo atual
6
 que seja, por exemplo, assimétrica, há um mundo w1 no qual essa 

relação se dá como yRx. Onde x e y não são os mesmos objetos em w1, mas contrapartes
7
. 

Assim, a pluralidade de mundos resulta das miríades de recombinações possíveis das 

contrapartes dos objetos deste mundo em outros mundos, de modo que não reste nenhuma 

possibilidade de recombinação que não se efetive em algum mundo possível. 

Atualidade 

Na concepção lewisiana, quando se usa a expressão mundo atual, não se trata de 

conferir a este mundo um status ontológico distinto dos outros mundos. Atualidade refere-se, 

unicamente, ao fato de ser o mundo de onde se fala. Ou seja, trata-se de um indexical, da 

mesma forma que eu, aqui, ou agora. Deste modo, quando dizemos que este é o mundo atual, 

estamos simplesmente dizendo que este é o mundo no qual proferimos esta sentença, ou o 

mundo no qual estamos localizados. Similarmente, alguém que habite um outro mundo dirá 

que seu próprio mundo é o mundo atual. Do mesmo modo que quando eu digo aqui, me refiro 

ao local em que estou, diferentemente do aqui de outras pessoas, quando digo mundo atual, 

me refiro ao mundo do qual eu sou parte.  

This makes actuality a relative matter: every world is actual at itself, 

and thereby all worlds are on a par. This is not to say that all worlds 

are actual – there’s no world at which that is true, any more than 

there’s ever a time when all times are present. The ‘actual at’ relation 

between worlds is simply identity. (LEWIS, 1986: 93) 

  

                                                                 
6
 Trataremos da questão da atualidade no próximo item. 

7
 Trataremos da questão das contrapartes de forma mais detida na seção final deste trabalho. 
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“Atual”, portanto, significa, para Lewis, o mesmo que this-worldly, ou seja, deste 

mundo: um termo relativo usado para nos distinguir (e distinguir os nossos worldmates) dos 

outros mundos e seus habitantes (Lewis, 1986: 99). 

Contrapartes 

 Em uma pluralidade de mundos concretos, na qual todos os objetos que são partes 

deste e dos outros mundos possuem o mesmo status ontológico, torna-se impossível a 

identidade transmundana. Ora, como poderia haver um outro eu idêntico a mim em um outro 

mundo se somos numericamente diferentes? Se tomamos seriamente a ideia básica do 

realismo modal, temos que admitir que o mero fato desse eu “idêntico” estar localizado em 

outro mundo o torna distinto de mim. Do mesmo modo, para que se considere que se trata de 

outro mundo de fato, é preciso que haja alguma distinção em pelo menos uma de suas partes. 

Do contrário, se trataria do mesmo mundo, pela lei de Leibniz. Mesmo que o Gustavo Lyra do 

mundo w1 seja uma cópia perfeita de mim, o mero fato de haver alguma parte do mundo que 

ele ocupa que seja distinta, o coloca em relação de worldmate, ainda que remotamente, com 

alguma coisa diferente. Isto é o suficiente para que ele seja distinto de mim, convertendo-se 

em uma contraparte. Uma contraparte é, portanto, uma versão de uma parte de algum mundo 

que está localizada em outro mundo. Mais precisamente, dados dois mundos w1 e w2, um 

dado objeto de w1 terá como contraparte em w2 aquele objeto que for mais parecido com ele.  

 Há uma série de dificuldades com relação ao conceito de contraparte. Trataremos 

delas na seção final deste artigo. 

Vantagens do realismo modal 

 Uma concepção realista dos mundos possíveis é certamente, para dizer o mínimo, 

extravagante. Aceitar que todas as possibilidades em que esse mundo poderia ser e que os 

objetos deste mundo poderiam ser, ocorrem de fato em outros mundos, não como uma 

abstração ou recurso semântico, mas como existência concreta, no mesmo sentido em que as 

coisas deste mundo existem, é bastante contraintuitivo. Para sustentar uma posição tão 

distante do senso comum, portanto, Lewis reivindica algumas vantagens para acreditarmos na 

existência (no único sentido de existência que há) de uma pluralidade de mundos. 

 A argumentação de Lewis centra-se em um tipo de argumento de indispensabilidade 

para possibilidades não atualizadas no nosso mundo, embora não no sentido forte. Não se 

trata de dizer que pensar em termos de possibilidades é totalmente indispensável, mas que se 

trata de uma ferramenta que torna nossas teorias melhores e mais inteligíveis. Portanto, em 
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primeiro lugar, ele argumenta a favor de que se adote alguma versão de metafísica modal, 

para em seguida sustentar que o realismo modal é a melhor opção.  

 Em primeiro lugar, com relação à modalidade, o significado dos operadores de 

necessidade e possibilidade sempre foi obscuro. Com a possibilidade de quantificação sobre 

mundos possíveis fica mais claro que, quando se fala algo do tipo “João poderia ser 

engenheiro”, ou “é possível que João fosse engenheiro”, estamos quantificando sobre certos 

objetos que, em determinados mundos possíveis são engenheiros. Mais especificamente, 

dizemos: existe pelo menos um mundo possível no qual João é engenheiro. Deste modo, 

quantificamos sobre um domínio de objetos que são partes de outros mundos possíveis. Mas, 

por que considerar estes objetos existentes, concretos, do mesmo modo que os objetos deste 

mundo? Ora, se quantificássemos sobre objetos que existissem em outro sentido, ou que, 

como se diz em algumas interpretações do meinongianismo, estivessem além do existir e não 

existir, substituiríamos um problema pelo outro: em lugar de não compreendermos o sentido 

das frases modais, pelo fato de suas condições de verdade não poderem ser verificadas no 

mundo atual, passaríamos à dificuldade de não compreender do que se trata quando falamos 

de mundos possíveis e de possibilia, uma vez que ou eles não existiriam de fato, ou existiriam 

de algum modo especial. Com o realismo modal, a quantificação se torna sobre a mesma 

classe de objetos, ou seja, sobre objetos existentes. 

 Com relação a contrafactuais, a teoria de Lewis emprega o conceito de closeness, ou 

proximidade, de modo que se torna possível comparar mundos em termos de serem mais 

próximos ou mais distantes, de acordo com a recombinação de possibilidades nos 

contrafactuais. Parafrasear contrafactuais nestes termos torna-se muito mais claro se 

assumirmos a realidade dos outros mundos. Note que proximidade, aqui, é uma metáfora para 

semelhança e não uma indicação de distância espacial. Assim, os outros mundos servem de 

referência para compreendermos os contrafactuais: 

The other worlds provide a frame of reference whereby we can 

characterise our world. By placing our world within this frame, we 

can say just as much about its character as is relevant to the truth of a 

counterfactual: our world is such as to make an (A-and-C)-world 

closer to it than any (A-and-not-C)-world is.(LEWIS, 1986: 22). 

  

O terceiro aspecto levantado por Lewis é com relação ao conteúdo verbal e mental 

que é melhor analisado em termos de conjuntos de possibilidades. Novamente, é necessário 

que consideremos que essas possibilidades existam.  
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 Finalmente, Lewis destaca o problema da quantificação sobre propriedades. Um 

realista modal pode considerar que propriedades são tão somente conjuntos de possibilia, e 

tomá-las exatamente como aparecem.  

 Assim, podemos ver que os argumentos de Lewis giram em torno do fato de que se 

entendemos as possibilidades como atualizadas, temos um grande ganho cognitivo e podemos 

explicar melhor a maior parte das nossas teorias. Veja, não se trata de dizer que elas se 

atualizam em nosso mundo, mas em seus próprios mundos, de modo que, se admitimos que 

existe, de fato, um mundo para cada recombinação de possibilidades, podemos quantificar 

sobre elas da mesma forma que quantificamos sobre as coisas deste mundo. 

Note que Lewis é um realista matemático, ou seja, defende a doutrina que postula a 

existência de objetos matemáticos, tais como números e conjuntos. É curioso notar, inclusive, 

que bem no início de seu On the plurality of worlds, Lewis usa como argumento para 

defender o realismo modal o fato de que matemáticos consideram bastante útil aceitar a 

existência de conjuntos para suas teorias: 

Set theory offers the mathematician great economy of primitives and 

premises, in return for accepting rather a lot of entities unknown to 

Homo javanensis. It offers an improvement in what Quine calls 

ideology, paid for in the coin of ontology. It’s an offer you can’t 

refuse. The price is right: the benefits in theoretical unity and 

economy are well worth the entities. (LEWIS 1986: 3-4). 

  

Desta forma, Lewis baseia a defesa do realismo modal e da pluralidade de mundos 

concretos em uma argumentação paralela à do realismo matemático: trata-se de uma questão 

de avaliar os benefícios em termos de explicabilidade de teorias para reconhecer que é 

razoável (e bastante útil) aceitar a existência de entidades tais como os conjuntos, para a 

matemática e os mundos possíveis, para a metafísica. 

Objeções a Lewis 

 Algumas das objeções ao realismo modal envolvem o fato de que Lewis parece 

desrespeitar o princípio da parcimônia. De fato Lewis multiplica substancialmente a 

quantidade de entidades: não temos mais um mundo, mas uma pluralidade de mundos
8
. E em 

cada mundo uma quantidade imensa de partes e objetos. O resultado da combinatória de 

possibilidades ou modos de existência dos objetos é realmente espantoso. Entretanto, Lewis 

estabelece uma distinção entre parcimônia quantitativa e parcimônia qualitativa: “I subscribe 

to the general view that qualitative parsimony is good in a philosophical or empirical 

                                                                 
8
 Não está claro se são infinitos. Lewis em nenhum momento fala nestes termos. 
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hypothesis; but I recognise no presumption whatever in favor of quantitative parsimony” 

(Lewis, 1973: 87). Ora, está claro que em sua ontologia Lewis de fato deve favorecer a 

parcimônia qualitativa em detrimento da quantitativa. Embora multiplique exponencialmente 

o número bruto de entidades, ele às reduz todas a um só tipo: entidades concretas. Lewis só 

concebe um sentido para a existência e, portanto, ele é, sim, parcimonioso. 

 Outras objeções giram em torno da relação entre os mundos de Lewis e a modalidade. 

Van Inwagen (1986) reformula uma questão levantada contra Lewis frequentemente: 

suponhamos que se comprovasse que há, de fato, outros mundos concretos. Por que razão eles 

seriam relacionados à modalidade, ou seja, porque eles seriam recombinações de 

possibilidades de existência de entidades concretas deste mundo? A resposta de Lewis a este 

tipo de questão, é quase tautológica: isto se dá porque operadores modais são quantificadores 

sobre mundos possíveis (Lewis, 1979: 78). 

 Há outros problemas, como o argumento da impossibilidade de conhecer outros 

mundos, devido ao fato de não haver causalidade entre eles (argumento usado também contra 

o platonismo matemático), entre outros. A seguir, apresentarei minhas objeções acerca das 

contrapartes, tanto no que concerne à sua própria definição quanto com relação ao seu 

funcionamento. 

 Como vimos anteriormente, o realismo modal de David Lewis não comporta 

identidade transmundana. Quando proferimos sentenças modais do tipo é possível que João 

fosse engenheiro, não nos referimos a João, o indivíduo deste mundo, mas sim quantificamos 

sobre todas as contrapartes de João que, em outros mundos possíveis, são engenheiros. A 

paráfrase seria: existe pelo menos um mundo possível no qual uma contraparte de João é 

engenheiro. Ora, mas cabe perguntar: já que a contraparte de um objeto é um outro objeto 

distinto, que critérios teremos para reconhecer que se trata, neste outro mundo, da 

contraparte? 

As other worlds are alternative possibilities for an entire world, so the 

parts of other worlds are alternative possibilities for lesser individuals. 

Modality de re, the potentiality and essence of things, is quantification 

over possible individuals. As quantification over possible worlds is 

commonly restricted by accessibility relations, so quantification over 

possible individuals is commonly restricted by counterpart relations. 

In both cases, the restrictive relations usually involve similarity. A 

nomologically or historically accessible world is similar to our world 

in the laws it obeys, or in its history up to some time. Likewise a 

counterpart of Oxford is similar to Oxford in its origins, or in its 

location vis-a-vis (counterparts of) other places, or in the arrangement 

and nature of its parts, or in the role it plays in the life of a nation or a 

discipline. (LEWIS, 1986: 8). 
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 Deste modo, o critério fundamental para definir o que é a contraparte é a similaridade. 

Podemos formular da seguinte maneira: dados dois mundos w1 e w2, um objeto de w1 terá 

como sua contraparte em w2 aquele objeto que for mais similar a ele. Ou, em termos mais 

mereológicos, uma parte p1 de w1 terá como sua contraparte em w2 uma parte p2 deste 

mundo, justamente a que for mais similar a p1. Ora, resta ainda definir claramente quais são 

os critérios para se estabelecer a similaridade. Suponhamos o seguinte exemplo: em um 

mundo w35 há dois irmão gêmeos: Albert e Alfred Einstein. A título de clareza, chamaremos 

Albert do mundo w35 de Albert 2. Eles nasceram no ano de 1879 da era cristã deste mundo, 

que até então era perfeitamente idêntico ao nosso mundo. Albert 2, no entanto, nasceu na 

mesma hora que o Albert do nosso mundo, enquanto Alfred nasceu 3 minutos depois. Albert 

2 possui a mesma composição molecular do Albert do nosso mundo: exatamente o mesmo 

número de fios de cabelo, a mesma quantidade de pigmentação na pele e assim por diante. 

Alfred, por sua vez, embora muito parecido, se assemelha mais ao Albert de nosso mundo nas 

ideias e no modo de pensar. Ambos se interessavam por música e tocavam violino. Mas, 

Albert 2 seguiu com os estudos, eventualmente se tornando um concertista, enquanto Alfred 

Einstein se interessou por física e, em 1905, publicou quatro artigos, um sobre o movimento 

browniano, outro sobre equivalência entre massa e energia, um terceiro sobre o efeito 

fotoelétrico e um quarto sobre a relatividade restrita. 

 Qual dos dois é a contraparte de Albert Einstein? Albert 2 ou Alfred? Parece que 

temos razões para defender os dois. Enquanto Albert 2 é uma cópia perfeita de Albert Einstein 

no que diz respeito a sua estrutura física, Alfred é uma cópia perfeita no que diz respeito aos 

estados mentais, bem como viveu eventos muito similares aos que Albert do nosso mundo 

viveu. Há, aqui, claramente, vagueza no que se refere ao estabelecimento da contraparte e 

qualquer critério parecerá artificial.  

 Vejamos ainda um exemplo mais radical: há um mundo w1 que só possui uma esfera 

de ferro de massa 1kg como único objeto. E há um mundo w2 que só possui duas esferas de 

ferro idênticas de massa 1kg como seus únicos objetos. Qual das duas é a contraparte da 

esfera de w1? Aqui parece que não se trata nem mesmo de estabelecer um critério, uma vez 

que ambas as esferas de w2 possuem precisamente as mesmas características.  

 Um segundo problema com relação às contrapartes refere-se ao determinismo 

intramundano. Se quando falamos em termos de possibilidades estamos quantificando sobre 

contrapartes que, strictu sensu, são outros objetos em outros mundos, não há, de fato, 
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qualquer possibilidade de que as coisas sejam diferentes neste mundo. Voltemos à sentença é 

possível que João fosse engenheiro. Não há nenhuma possibilidade de que João fosse outra 

coisa além do médico que ele é neste mundo. Vejamos: suponha que aos 18 anos João (que 

habita o mundo w1) está diante do computador e decide se inscrever para o vestibular de 

medicina. Ele faz a prova e passa, termina o curso em 6 anos e se torna médico. Ora, parece-

nos perfeitamente possível que João tivesse escolhido outra coisa. Entretanto, este João de w1, 

segundo o realismo modal, só escolhe a medicina. Todas as possibilidades de escolha distintas 

(engenharia, matemática, música) só são efetivadas por outros indivíduos em outros mundos 

possíveis. Desta forma, alguém bastante similar a João pode escolher cursar outra faculdade, 

pois há vários mundos possíveis em que vários indivíduos distintos de João e entre si, embora 

muito parecidos, efetivam essas escolhas. Assim, João de w1 necessariamente será médico. 

 Veja, este problema do determinismo nos traz a um terceiro problema, talvez mais 

profundo, que remete ao significado das sentenças modais. Certamente, pensar em sentenças 

modais como quantificação sobre mundos possíveis é um recurso excepcional. Entretanto, 

parece que quando proferimos sentenças modais queremos pensar sobre os modos que um 

dado objeto, pessoa, evento etc., poderia ter sido. Aquele objeto, aquela pessoa, e não uma 

contraparte que é, em última análise, distinta daquilo a que nos referimos. Note que o uso do 

indexical aquele destaca um objeto particular. O domínio de quantificação sobre mundos do 

realismo modal se dá sobre objetos distintos, ainda que similares. Há um problema aqui: na 

concepção lewisiana, quando quantificamos sobre possibilidades, quantificamos sobre os 

modos de ser de objetos distintos, o que se assemelha a um grande catálogo, uma descrição de 

objetos particulares e suas propriedades. O afastamento do sentido de modalidade enquanto os 

modos de ser de um determinado objeto é bastante claro.  

 Talvez de fato a quantificação sobre mundos possíveis seja a melhor resposta para 

explicar as sentenças modais até agora. E talvez o realismo modal possua grandes vantagens 

no que diz respeito à economia conceitual e à explicabilidade de uma série de conceitos que 

ficariam, de outro modo, obscuros. Entretanto, parece que a um custo muito alto. Ao custo de 

perder contato com o que pretende, mais profundamente, significar uma sentença modal. 
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SOBRE AS DUAS UTILIZAÇÕES DO TERMO RES  

NO QUODLIBET 7, Q. 1-2, DE HENRIQUE DE GAND 

Gustavo Barreto Vilhena de Paiva
1
 

 

RESUMO: Um dos elementos mais fundamentais na leitura contemporânea da obra de Henrique de 

Gand (a. 1240-1293) é a noção de ‘coisa’ (‘res’). Ainda que seu papel esteja longe de ser determinado 

– haja vista a distância da leitura acerca do tema de comentadores como Jean Paulus e Jan Aertsen –, a 

compreensão de tal noção é vista unanimemente como um passo necessário para uma recepção crítica 

da filosofia de Henrique. Um dos textos mais significativos acerca da ‘coisa’ é Quodlibet 7, q. 1-2, 

produzido no ano de 1282. O problema é que aí são apresentadas duas concepções de ‘coisa’. Na 

primeira, que surge no corpo da questão, nos é apontada, sem mais, a ‘coisa natural’ (‘res naturalis’). 

Esta é oposta, por um lado, às intenções segundas do intelecto ou da razão (‘intentiones secundae 

intellectus sive rationis’, como os conceitos de ‘gênero’, ‘espécie’, ‘predicado’), que não são ‘coisas’, 

mas são ‘acerca de coisas’ (‘circa res’); e, por outro, às formas artificiais (‘formae artificiales’), que 

são produzidas por arte e violência na matéria das coisas naturais. Ou seja, há [i] coisas naturais, [ii] 

intenções segundas acerca de coisas naturais e [iii] formas artificiais feitas a partir de coisas naturais. 

No entanto, mais adiante na questão – precisamente, na resposta à segunda objeção –, Henrique 

introduz uma segunda concepção de ‘coisa’. Agora, ‘coisa’ aparece como aquilo que há de mais 

comum (‘omnium communissimum’), dividindo-se analogamente [i] na coisa somente segundo opinião 

(‘res secundum opinionem tantum’) e [ii] na coisa naturalmente apta a ser ou que é algo fora do 

intelecto (‘res nata esse vel quae est aliquid extra intellectum’). Essas duas concepções de ‘coisa’ não 

parecem, à primeira vista, conciliáveis. Neste trabalho, pretendo testar a coerência dessas duas 

descrições da noção de ‘coisa’ que surgem neste trecho da obra de Henrique de Gand. 

 

PALAVRAS-CHAVE: res (‘coisa’); intelecção; metafísica; Henrique de Gand (a. 1240-1293). 

 

ABSTRACT: The notion of ‘thing’ (‘res’) is one of the most fundamental elements in the 

contemporary reading of Henry of Ghent’s (a. 1240-1293) works. Even though its role in his 

metaphysics is far from been determined – to see this, one must only notice the distance between 

commentators such as Jean Paulus and Jan Aertsen –, the understanding of such notion is unanimously 

seen as a necessary step towards a critical reception of Henry’s philosophy. One of the most 

significant texts regarding ‘thing’ is Quodlibet 7, q. 1-2, written in 1282. The problem is that here two 

conceptions of ‘thing’ are presented. The first one, in the body of the question, highlights without 

further ado the ‘natural thing’ (‘res naturalis’), opposing it, on one side, to second intentions of the 

intellect or of reason (‘intentiones secundae intellectus sive rationis’, as the concepts of ‘genus’, 

‘species’, ‘predicate’), which are ‘about things’, but not ‘things’ themselves; on the other side, they are 

opposed to artificial forms (‘formae artificiales’), which are produced through art and violence in the 

matter of natural things. Therefore, there are [i] natural things, [ii] second intentions about natural 

things and [iii] artificial forms produced from natural things. Nevertheless, further in the question – in 

the answer to the second objection –, Henry introduces a second conception of ‘thing’. Now, ‘thing’ 

emerges as that which is most common (‘omnium communissimum’), being analogously divided [i] in 

a thing only according to opinion (‘res secundum opinionem tantum’) and [ii] in a thing naturally apt 

to be or that is something outside the intellect (‘res nata esse vel quae est aliquid extra intellectum’). 

These two conceptions of ‘thing’ do not seen to be, at first sight, reconcilable. Here I wish to check the 

coherence between these two descriptions of ‘thing’ that emerge in this excerpt of Henry’s works. 

 

                                                                 
1
 Universidade de São Paulo (USP). Bolsista de doutorado CAPES. Email: gustavo.barreto.paiva@usp.br. 
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I. Henrique de Gand tem sido considerado, na recente historiografia da filosofia 

medieval, um dos mais influentes mestres de teologia em atividade na Universidade de Paris 

no último quarto do século XIII
2
. Um dos temas que mais ganharam centralidade na recepção 

contemporânea de sua obra foi a metafísica. De fato, certas noções da filosofia primeira 

desenvolvida pelo Doutor Solene (epíteto que historicamente lhe reservaram) têm sido alvo de 

muita especulação – em particular, a partir da década de 1930 –, seja pela sua importância 

para a filosofia e teologia de Henrique, seja pela sua suposta relevância para a história da 

filosofia tardo-medieval como um todo. Uma dessas noções que têm surgido como centrais 

para a contemporânea leitura do pensamento deste último é a noção de ‘coisa’ ou, no latim a 

que nos ateremos neste trabalho, res. Esta surge atualmente, cada vez mais, como um 

elemento basilar da filosofia de Henrique e, quiçá mais do que qualquer outro tema de sua 

metafísica, despertou as mais diversas abordagens e leituras nos últimos anos. 

 Desde a fundamental obra de Jean Paulus – Henri de Gand: essai sur les tendances de 

sa métaphysique (1938)
3
 – passando pelos três textos, publicados entre 1996 e 2012, acerca 

do tema por Jan Aertsen (1996, 2003 e 2012, pp. 273-314), vários foram os autores que se 

voltaram para o papel da noção de res desenvolvida por Henrique no que diz respeito à sua 

própria filosofia e no que tange àquela que a ele se seguiu
4
. Não obstante, Paulus e Aertsen 

continuam sendo os marcos fundamentais dessa história. O primeiro foi o responsável por 

chamar a atenção para a importância da noção de res no pensamento do Doutor Solene. Para 

Paulus, de fato, esta última está na própria raiz de toda metafísica de Henrique de Gand e é, a 

bem dizer, a ‘forma transcendental’ e ‘a priori’ de toda intelecção. Escrevendo em um 

contexto claramente neo-tomista, Paulus busca aquilo que seria ‘o ponto de partida da 

metafísica’ de Henrique (como Joseph Maréchal teria feito com Tomás de Aquino
5
) e o 

encontra na res (PAULUS, 1938, pp. 21-8). Aertsen, por outro lado, considera que não 

haveria uma tal precedência de caráter transcendental ou apriorístico característico da res na 

filosofia de Henrique. Antes, segundo sua leitura, o que precede o conhecimento e o 

determina na filosofia do Doutor Solene, mais do que uma forma transcendental do 

                                                                 
2
 A cronologia das obras de Henrique de Gand admitida a seguir é aquela proposta em GOMEZ-CAFFARENA, 

1957. 
3
 Cf. tb.: PAULUS, 1935-6, 1940-2 e 1949. 

4
 Cf. GILSON, 2011

5
 [1944

2
], pp. 439-44 e 1955, pp. 447-53; GOMEZ-CAFFARENA, 1958, pp. 45-7; 

DUMONT, 1982, pp. 87-154; HAMESSE, 1982; COURTINE, 1990, pp. 184-5 e 378-9; DOYLE, 1997; 

BOULNOIS, 1999, pp. 481-2 e 514-5; LAARMANN, 1999, pp. 120-8; CARVALHO, 2001, pp. 245-52; 

LIBERA, 2002, pp. 231-9; GRONDEUX, 2007; GUERIZOLI, 2007; PICKAVÉ, 2007, pp. 183-244; e 

FOLGER-FANFARA, 2008, pp. 14-18. 
5
 A influência de Maréchal sobre Paulus é apontada por Aertsen (1996, pp. 1-2). 
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conhecimento intelectual, é a própria realidade externa à alma conhecida pelo intelecto. Dessa 

maneira, para Aertsen, não se poderia reservar à res aquele lugar de preeminência apriorística 

na filosofia de Henrique, simplesmente porque não há um tal lugar na metafísica deste último 

(AERTSEN, 1996, pp. 16-8.). 

 Dito isso, não será meu objetivo aqui estudar detalhadamente a dissensão entre os dois 

comentadores. Antes, importa-me destacar o interessante fato de que essas duas 

interpretações, quase que completamente opostas, são fruto de leituras bem distintas de um 

mesmo texto de Henrique de Gand, a saber: de Quodlibet 7, q. 1-2, um texto de 1282. Nesse 

texto, são apresentados dois curtos – não obstante, importantes – estudos do termo res. 

Curiosamente, Paulus e Aertsen atentam somente em suas respectivas obras para a segunda 

descrição de res destacada na questão e não para a primeira. Por isso mesmo, pretendo neste 

trabalho acompanhar ambas as descrições de res na ordem em que elas surgem em Quodl. 7, 

q. 1-2, para depois me perguntar acerca da coerência de ambas quando justapostas. 

 

II. São duas as perguntas feitas no início de Quodl. 7, q. 1-2: “se qualquer res possui uma 

ideia própria em Deus [utrum quaelibet res habeat propriam ideam in Deo]” e “se as relações 

ou respectus possuem ideias próprias em Deus [utrum relationes sive respectus habeant 

proprias ideas in Deo]” (HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2. Ed. De Wulf-Mansion 

Centre, vol. 11, p. 3). Não será o caso aqui de acompanhar toda resposta proposta a essas 

dificuldades. Antes, nos concentraremos em algumas das etapas da argumentação de Henrique 

que forem mais capitais para nosso intento. Com efeito, antes de compreender quais res 

possuem ideias na mente de Deus, é certamente necessário compreender o que é res. E é 

como um primeiro esforço para elucidar o significado desse termo que surge o texto sobre o 

qual nos debruçaremos de início: 

 
“<...> daqueles que são nas criaturas, alguns são uma res natural, outros não são 

res, mas somente intenções segundas do intelecto ou [sive] da razão acerca da res 

(como são ‘gênero’, ‘espécie’, ‘diferença’, ‘predicado’, ‘proposição’, ‘silogismo’ e 

outros assim) ou, se são res, não são, entretanto, res naturais, mas ‘somente formas 

artificiais, que possuem por violência o ser e o fazerem-se na substância das res 

naturais’, segundo o Comentador sobre Metafísica VII: ‘nem possuem algo de 

naturalidade senão pela matéria’ <...>” (HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, 

co. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, p. 6)
6
.  

                                                                 
6
 “Quo supposito, sciendum est circa secundum, quod eorum quae sunt in creaturis, quaedam sunt res aliqua 

naturalis, quaedam vero non sunt res, sed tantum intentiones secundae intellectus sive rationes circa res, ut sunt 

genus, species, differentia, suppositum, praedicatum, propositio, syllogismus et huiusmodi, aut si sunt res, non 

tamen res naturales, sed ‘formae artificiales tantum quae per violentiam habent esse et fieri in substantia rerum 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

65 

 

Como se pode ver neste trecho, Henrique de Gand distingue dois casos distintos de criaturas 

que, de certo modo, são algo, mas não são res, ou melhor, pelo menos, não são res naturais. 

Assim, estas últimas se distinguem, por um lado, das intenções segundas e, por outro, das res 

artificiais. Sendo assim, para melhor delimitarmos o que o Doutor Solene pretende com a 

distinção aqui proposta, podemos começar por compreender o que seriam essas duas e de que 

maneira cada uma diz respeito à res natural – pois, de fato, está claro que, se as três são 

distintas, ambas (intenção segunda e res artificial) de alguma maneira dizem respeito à res 

natural. Sendo assim, sigamos a ordem proposta no excerto e vejamos o que seriam essas 

intenções segundas. 

 Atentemos primeiramente para a caracterização da intenção segunda fornecida por 

Henrique no próprio texto destacado: segundo ele, elas são “intenções segundas do intelecto 

ou [sive] da razão acerca da res (como são ‘gênero’, ‘espécie’, ‘diferença’, ‘predicado’, 

‘proposição’, ‘silogismo’ e outros assim)”. Um pouco adiante, ainda em Quodl. 7, q. 1-2, 

reitera-se que o intelecto concebe as intenções segundas acerca das res naturais e adiciona-se 

que “todas as intenções segundas importam formalmente a razão de relação [respectus] 

daquela res, acerca da qual consideram, para com outra” (HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, 

q. 1-2, co. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, p. 6)
7
. Ao que parece, a intenção segunda 

surge como uma certa relação que envolve res naturais, mas que é concebida somente pelo 

intelecto. Com base somente nessa passagem, entretanto, não vamos muito mais longe do que 

isso. Por essa razão, cumpre buscar na obra de Henrique outro ponto que nos esclareça essa 

noção de ‘intenção segunda’. Para tanto, deveremos nos voltar para outros textos, quais sejam 

Quodl. 5, q. 6, e Suma, art. 53, q. 5 – produzidos num período próximo a Quodl. 7 

(provavelmente, em 1280-1 e 1282, respectivamente). Em ambos encontraremos as 

explicações que buscamos. 

 A sexta questão do Quodl. 5 não diz respeito diretamente à temática que nos interessa, 

porém ela termina por abordá-la de passagem. Isso ocorre porque, ao ser perguntado “se a 

relação real em Deus difere da essência segundo a intenção [secundum intentionem]” 

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 5, q. 6, co. Ed. Venetiis, 1613, f. 238r)
8
, Henrique se vê 

                                                                                                                                                                                                        
naturalium’, secundum Commentatorem super VII

um
 Metaphysicae, ‘nec habent aliquid naturalitatis nisi per 

materiam’, ut secundum hoc propriam ideam non habent, sed solum illam quae est rei naturalis”. 
7
 “intellectus concipit intentiones secundas <...> omnes intentiones secundae rationem respectus formaliter 

important rei illius, circa quam considerantur ad alia <...>”. 
8
 “Utrum relatio realis in Deo secundum intentionem differat ab essentia”. 
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levado a diferenciar os diversos significados do nome ‘intentio’, de maneira a precisar aquilo 

que está em questão. Logo de saída, ele esclarece que, “aqui, não é chamado [appelatur] 

‘intenção’ aquilo que se diz uma ‘intenção segunda’, que são estas: ‘indivíduo’, ‘gênero’, 

‘espécie’, ‘próprio’, ‘acidente’, ‘definição’, ‘definido’ e outros tais, que não são ditos 

intenções senão porque são obra [opus] do intelecto” (HENRIQUE DE GAND, Quodl. 5, q. 

6, co. Ed. Venetiis, 1613, f. 238rb)
9
. Já por essa pequena passagem, vemos que, além de 

serem fornecidos exemplos próximos àqueles que víamos em Quodl. 7, as segundas intenções 

são claramente relacionadas ao intelecto, o que também ocorria no sétimo Quodlibet – lá era 

dito que “intellectus concipit intentiones secundas”
10

, enquanto aqui estas últimas são 

caracterizadas como opus intellectus. A sua denominação como segundas, igualmente, fica 

mais clara agora em Quodl. 5, q. 6, onde Henrique nota a oposição entre ‘intenções primeiras’ 

[primae intentiones] e ‘intenções segundas’ [intentiones secundae]. Sendo mais preciso, o 

Doutor Solene propõe duas divisões que se sobrepõem: por um lado, esta entre ‘intenções 

primeiras’ e ‘intenções segundas’, por outro, aquela entre ‘nomes de primeira imposição’ 

[nomina primarum impositionum] e ‘nomes de segunda imposição’ [nomina secundarum 

impositionum]. Os nomes de segunda imposição são aqueles nomes impostos com respeito a 

outros nomes que são, por sua vez, impostos para significar as próprias res; paralelamente, as 

intenções segundas são concebidas pelo intelecto com respeito àquelas intenções que dizem 

respeito às próprias res. Em outras palavras, enquanto um nome de primeira imposição é um 

nome de res, um nome de segunda imposição é um nome de nome.  

Porém, é necessário fazer uma distinção, pois essa res significada pelo nome de 

primeira imposição pode ser a intenção primeira – isto é, a intelecção universal da forma 

natural da res existente – ou pode ser a própria res existente fora, denominada por Henrique 

uma ‘obra da natureza’ [opus naturae] ou ainda uma ‘res propriamente’ [quae proprie sunt 

res]. Exemplos do primeiro caso são os nomes: ‘homem’, ‘asno’, ‘racional’, ‘irracional’; 

exemplos do segundo são: ‘Sócrates’, ‘Brunelo’. Vemos, portanto, que as primeiras intenções 

são o conhecimento intelectual universal da res, enquanto que os nomes de primeira 

imposição podem significar essa intelecção universal da res ou a própria res singular. Começa 

a ficar claro para nós que a diferença entre primeira e segunda intenção está no fato de que as 

primeiras intenções remetem o intelecto diretamente às res fora do intelecto ao serem o 

                                                                 
9
 “Intentio autem hic appelatur, non id quod dicitur intentio secunda, qualia sunt ista, individuum, genus, species, 

proprium, accidens, definitio, definitum, et talia, quae dicuntur intentiones non nisi quia opus intellectus sunt”. 
10

 Cf. nota 7. 
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conhecimento universal acerca destas últimas, enquanto que as intenções segundas são 

concepções do intelecto acerca das intenções primeiras. Dito de outra maneira, as intenções 

primeiras são o conhecimento da obra da natureza, ao passo que as intenções segundas são 

unicamente obras do intelecto com respeito às intenções primeiras que ele possui em si 

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 5, q. 6, co. Ed. Venetiis, 1613, f. 238rb-va). 

 Toda essa explicação se torna mais patente quando nos voltamos para Suma, art. 53, q. 

5, onde, como vimos, Henrique de Gand retoma esse tema
11

. Aí é apresentada mais uma vez a 

distinção paralela entre intenções e nomes. Para ser mais preciso, neste texto o Doutor Solene 

parte de uma distinção muito próxima àquela que ele havia estabelecido no Quodl. 5 entre 

‘nomes de primeira imposição’ e ‘nomes de segunda imposição’. No entanto, ele aqui não se 

utiliza dessas expressões e, mais importante, prefere um esquema tripartido para o estudo dos 

nomes: 

 
“<...> dos nomes, um significa uma res pura, outro significa uma intenção, outro 

significa (portando-se de um modo intermediário [significat medio modo se 

habens]), a saber, algo que de um modo é uma res e de um modo é uma intenção. 

Significam uma res pura os nomes das res singulares – de fato, os singulares são 

res puras e de nenhum modo são intenções, pois possuem ser somente pela 

natureza e de nenhum modo pela consideração da razão, como são: ‘este homem’, 

‘esta pedra’. Donde, quando os nomes lhes forem impostos (tal como ‘Pedro ou 

‘Paulo’ são nome deste homem), eles são chamados simplesmente de nomes 

universais de res, mas de res singulares. E eles são, de certo modo, res e, de certo 

modo, intenções. ‘Res’, enquanto representam aquela natureza que possui ser nos 

singulares; mas ‘intenções’, enquanto possuem a razão de um abstraído na 

consideração do intelecto, pelo que os nomes que lhes são impostos são, de certo 

modo, nomes de res e, de certo modo, de intenções – mas, primeiras” (HENRIQUE 

DE GAND, Suma, art. 53, q. 5, n. 13. Ed. Ferrariae, 1643, p. 843b-4a, n. 12)
12

. 

 

Como vemos, em lugar de uma distinção entre [i] nomes de primeira imposição que 

significam res propriamente e primeiras intenções e [ii] nomes de segunda imposição que 

significam somente nomes, aqui é proposta uma distinção de três casos de nomes: [i] os 

                                                                 
11

 A reflexão sobre a intentio feita por Henrique em Suma, art. 53, q. 5, é cuidadosamente estudada em PINI, 

2002, pp. 68-72. É com base nesse comentário que nós também leremos tal texto. 
12

 “<...> nominum quoddam significat rem puram, quoddam vero significat intentionem puram, quoddam vero 

significat medio modo se habens, aliquid scilicet, quod quodammodo res est, et quodammodo intentio. Rem 

puram significant nomina rerum singularium, singularia enim sunt res purae, et nullo modo intentiones, quia 

solummodo habent esse a natura, et nullo modo a consideratione rationis, ut sunt iste homo, iste lapis. Unde, cum 

nomina eis fuerint imposita secundum quod Petrus vel Paulus est nomen istius hominis, illa appelantur 

simpliciter nomina rerum universalia autem rerum singularium, et sunt quodammodo res, et quodammodo 

intentiones. Res quantum illam naturam representant, quae habet esse in singularibus. Intentiones vero, 

inquantum habent rationem abstracti in consideratione intellectus, propter quod nomina eis imposita, sunt 

quodammodo nomina rerum, et quodammodo intentionum, sed primarum”. 
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nomes que significam somente res (não mais ‘proprie’, mas) purae, [ii] os nomes que 

significam somente intenções e [iii] os nomes que significam de modo intermediário. Como 

vemos, o segundo caso que surge aqui é paralelo aos nomes de segunda imposição do Quodl. 

5, porém aqueles que lá eram nomes de primeira imposição foram divididos aqui em dois 

casos: o primeiro, mais simples, dos nomes que significam res puras singulares (como ‘este 

homem’ e ‘esta pedra’) e o terceiro, mais complexo, dos nomes que significam de modo 

intermediário. Esse último caso fica mais claro quando Henrique nota que ele não se refere a 

nada além dos nomes universais que significam res singulares, mas somente na medida em 

que estas últimas são conhecidas universalmente pelo intelecto. Ou seja, ele significa uma res 

enquanto ela surge como intenção primeira no intelecto, isto é, como o conhecimento 

universal que o intelecto possui da res singular fora da alma. Nesse ponto, o Doutor Solene 

reintroduz a distinção entre ‘intenções primeiras’ e ‘intenções segundas’ que já vimos acima: 

 
“De fato, das intenções, algumas são primeiras e outras segundas. E, assim, 

qualquer universal real, enquanto possui a razão de abstrato, é uma intenção 

predicável, pois fora dos singulares ele não é senão na consideração do intelecto. 

Os outros que são considerados ou operados pela consideração do intelecto – seja 

acerca dos universais ou dos particulares, seja mediata ou imediatamente – são 

intenções puras. Pelo que os nomes que lhes são impostos são chamados de ‘nomes 

de intenções’ – mas, segundas <...>” (HENRIQUE DE GAND, Suma, art. 53, q. 5, 

n. 13. Ed. Ferrariae, 1643, p. 844a, n. 13)
13

. 

 

As intenções primeiras surgem aqui, mais uma vez, como o universal abstraído e predicável, 

através do qual o intelecto conhece os singulares – isto é, pelo qual ele conhece 

universalmente as res puras. Já as intenções segundas surgem como ‘intenções puras’, pois 

elas são fruto unicamente da consideração do intelecto. Como se dá essa consideração pela 

qual surgem as segundas intenções fica claro um pouco mais adiante no texto, quando 

Henrique se volta para o caso de uma intenção segunda precisa, a saber, o termo ‘indivíduo’: 

 
“<...> este nome ‘indivíduo’, acerca de substâncias irracionais, não é nome de res, 

mas nome de intenção segunda, que nada mais é do que um modo pelo qual o 

intelecto concebe a res com respeito ao superior e ao colateral, como determinada e 

não dividida em outros sob si e como dividida daquele próximo a si <...>” 

                                                                 
13

 “Intentionum enim quaedam sunt primae, quaedam vero secundae, et sic quodlibet universale reale inquantum 

habet rationem abstracti, est intentio praedicabilis, quia extra singularia non est nisi in consideratione intellectus. 

Cetera vero quae per considerationem intellectus considerantur sive operantur, et circa universalia, et circa 

particularia, sive mediate, sive immediate, sunt intentiones purae. Propter quod nomina eis imposita vocantur 

nomina intentionum, sed secundarum <...>”. 
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(HENRIQUE DE GAND, Suma, art. 53, q. 5, n. 13. Ed. Ferrariae, 1643, p. 847b, n. 

33)
14

. 

 

Enfim, a intenção segunda surge como nada além do que diversas relações que o intelecto 

estabelece, por si mesmo e a partir unicamente dos conceitos (intenções primeiras) que ele 

possui de algo, acerca da res pura, propriamente, isto é, daquela res fora do intelecto. No caso 

do nome ‘indivíduo’, ele é o nome que se dá ao ato pelo qual o intelecto considera uma res, 

por ele conhecida, sob diversas relações que esta entretém com aquilo que é superior a si (no 

caso do indivíduo, a espécie) e aquilo que lhe é colateral (os outros indivíduos sob a mesma 

espécie), a saber: [i] como determinada e não dividida (em oposição à espécie, universal e 

divisível em muitos) e [ii] como dividida do colateral (isto é, como distinta de outros 

indivíduos sob a mesma espécie). Pois bem, essas relações são estabelecidas unicamente pelo 

intelecto e, se elas remetem a uma res pura, só o fazem por meio da intenção primeira pela 

qual essa res é conhecida abstraída e universalmente
15

. 

 Visto isso, podemos voltar àquele trecho inicial de Quodl. 7, q. 1-2
16

, pois agora já 

está claro de que maneira a intenção segunda não é uma res, mas é uma concepção do 

intelecto acerca de uma res. A segunda intenção não é nada além de uma relação de razão que 

o intelecto estabelece entre duas res enquanto estas são conhecidas por ele. Isto é, são relações 

puramente intelectuais que só dizem respeito à res pura, singular, porque dizem respeito 

imediatamente às primeiras intenções, que não são senão os singulares conhecidos 

universalmente pelo intelecto. Em outras palavras, as intenções segundas não são res 

propriamente, porque não dependem da natureza, mas de uma operação do intelecto acerca 

das res que são naturalmente. Porém, como vimos, isso é só uma parte do problema, pois 

Henrique de Gand distingue a res natural não somente da intenção segunda, mas também da 

res artificial. 

 Dois são os elementos que o Doutor Solene associava, citando Averróis, às res 

artificiales já na passagem de Quodl. 7, q. 1-2, onde ele afirma que essas “res, não são, 

entretanto, res naturais, mas ‘somente formas artificiais, que possuem por violência o ser e o 

fazerem-se na substância das res naturais’, segundo o Comentador sobre Metafísica VII: ‘nem 

                                                                 
14

 “<...> hoc nomen individuum circa substantias irrationales non est nomen rei, sed nomen intentionis secundae, 

quae nihil aliud est, quam modus quo intellectus rem concipit respectu superioris, et collateralis, ut 

determinatam, et non divisam in aliqua sub se, atque divisam ab eo, quod est iuxta se <...>”. 
15

 O fato de que Henrique afirma que há uma relação entre a intenção segunda e a res pura mediada pela primeira 

intenção é apontado por Pini em seu, já citado, estudo sobre intenções segundas em Henrique de Gand (cf. PINI, 

2002, pp. 71-2). 
16

 Cf. nota 6, acima. 
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possuem algo de naturalidade senão pela matéria’ <...>”
17

. Esses dois elementos são: [i] 

possuir o ser por violência e [ii] o serem feitas a partir da substância das res naturais. A chave 

para compreender essa passagem é termos claro o que seria precisamente ‘possuir ser por 

violência’. Em Suma, art. 45, q. 3 (produzido um pouco antes, provavelmente em 1281), 

Henrique estuda a noção de vontade e, para tanto, ele desenvolve sua concepção de 

movimento. Ao fazê-lo, ele propõe uma distinção entre ‘movimento natural’ e ‘movimento 

violento’. A bem dizer, ele estabelece uma oposição entre os dois, pois o movimento violento 

[moveri violenter] é exatamente um movimento impresso em um paciente (por um agente 

outro que não o próprio paciente) e que, de alguma maneira, contraria o movimento natural 

deste último, como elevar uma pedra, a qual naturalmente tende ao centro do mundo 

(HENRIQUE DE GAND, Suma, art. 45, q. 3, co. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 29, pp. 

111-114). Ou seja, ‘violento’ se opõe a ‘natural’. 

Dessa maneira, quando se diz que a res artificial possui ser por violência, faz-se 

menção ao fato de que ela não é produzida naturalmente, mas antes a partir de movimentos 

alheios a sua natureza e provenientes de outros agentes que não ela própria. Para ser preciso, a 

res artificial é fruto dos movimentos violentos impressos pelo artífice
18

 na substância de res 

naturais, modificando por violência a ordem natural de suas partes: “as formas artificiais não 

importam senão a razão de relação [respectus], pois não consistem senão na ordem das partes 

das res naturais, que não é senão uma relação [respectus quidam]” (HENRIQUE DE GAND, 

Quodl. 7, q. 1-2, co. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, p. 6)
19

. Enfim, as res artificiais 

não são res naturais, mas provêm de relações produzidas a partir das res naturais, tal como as 

intenções segundas. No caso destas últimas, essas relações são produzidas unicamente pelo 

intelecto a partir do conhecimento universal que ele possui das res puras e singulares; já as res 

artificiais são produzidas pela introdução de relações a partir de movimentos violentos, por 

um artífice, na própria substância da res natural. Começamos a compreender, portanto, que a 

res natural se opõe àquilo de relativo que pode ser produzido a partir dela, seja pelo intelecto 

a partir da intelecção dessas res naturais, seja pelo artífice por violência na substância dessas 

                                                                 
17

 Cf., mais uma vez, a nota 6. 
18

 Esse artífice, diga-se de passagem, pode ser tanto aquele que manipula diretamente a res natural como aquele 

que unicamente dá regras e ordens a outro que a manipula. Sobre isso, cf. HENRIQUE DE GAND, Suma, art. 9, 

q. 2, co. Ed. Ferrariae, 1646, p. 177a, n. 6: “Dicendum ad hoc quod in artificialibus ubi est unus artifex, qui opus 

dirigit, et regulat, et alius manu operans secundum regulas ab artifice traditas, manu operans non dicitur auctor 

operis, sed artifex”. 
19

 “<...> similiter non nisi rationem respectus important formae artificiales, quia non consistunt nisi in ordine 

partium rerum naturalium, qui non est nisi respectus quidam <...>”. 
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mesmas res naturais. As intenções segundas e res artificiais são relações [respectus] 

atribuídas às ou introduzidas nas res naturais por agentes externos. 

 Mantendo essa linha de raciocínio, o Doutor Solene, voltando-se agora para as 

próprias res naturais, propõe que, dentre elas, se distingam dois: 

 
“Das res naturais, porém, algumas são adicionadas segundo si e para si mesmas 

[additae secundum se et ad se ipsas], algumas não, mas para outro ou em relação a 

outro somente [ad aliud vel in respectu ad aliud solum]. Das res do primeiro modo 

há somente as res de três predicamentos, a saber: da substância, da quantidade e da 

qualidade. E do segundo modo, há as res dos outros sete predicamentos <...>” 

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, co. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 

11, p. 6-7)
20

. 

 

Vemos, portanto, que, em contraposição àquelas relações atribuídas pelo intelecto às res 

inteligidas e àquelas relações produzidas violentamente pelo artífice na substância das res, as 

próprias res naturais são as substâncias e acidentes que naturalmente (sem intelecção ou 

violência) advêm a elas, de maneira a compor aquelas res puras, singulares e fora da alma. 

Estas podem ser a origem do conhecimento intelectual e da arte, mas são antes de tudo res por 

si mesmas, que não possuem seu ser senão pela natureza. 

 Vista essa primeira distinção dos diferentes significados do termo ‘res’, podemos nos 

voltar agora para um segundo trecho de Quodl. 7, q. 1-2, onde novamente se enumeram os 

diversos significados do mesmo termo. Como veremos, é somente com certa dificuldade que 

poderemos congruentemente ler os dois textos em conjunto. 

 

III. O segundo excerto que nos interessará nessas questões iniciais do Quodl. 7 está 

localizado na extensa resposta fornecida por Henrique de Gand ao segundo argumento 

principal. Novamente, não será o caso de seguir passo a passo o raciocínio apresentado, mas 

antes de focarmos nossa leitura em um momento preciso dessa argumentação em que surge 

mais uma descrição da noção de res. Eis o excerto:  

 
“<...> cumpre saber que o mais comum de todos [omnium communissimum], que 

contém todos em um âmbito análogo [in quodam ambitu analogo], é res ou [sive] 

aliquid, considerado tal que nada haja de oposto a ele senão o puro nada [purum 

nihil], que não é, nem é naturalmente apto a ser [nec natum est esse], nem em uma 

res fora do intelecto, nem mesmo em um conceito de um intelecto, pois nada é 

                                                                 
20

 “Rerum autem naturalium quaedam sunt additae secundum se et ad se ipsas, quaedam non sed ad aliud vel in 

respectu ad aliud solum. De primo modo rerum sunt tantummodo res trium praedicamentorum: substantiae 

scilicet, quantitatis et qualitatis. De secundo vero modo sunt res aliorum septem praedicamentorum <...>”. 
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naturalmente apto a mover o intelecto sem que tenha a razão de alguma realidade 

[realitas]. Res, porém, ou aliquid tomado assim, o mais comumente, não possui a 

razão de predicamento – assim, de fato, seria um único predicamento contendo o 

Criador e a criatura –, mas se distingue por uma distinção análoga naquilo que é ou 

é apto a ser somente em um conceito do intelecto ou no próprio intelecto e naquilo 

que, além disso, é ou é naturalmente apto a ser na res fora do intelecto” 

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, ad 2. Ed. De Wulf-Mansion Centre, 

vol. 11, pp. 26-7)
21

. 

 

Como é patente mesmo em uma leitura inicial da passagem, não está mais em jogo aqui uma 

oposição entre ‘res naturais’, ‘intenções segundas’ e ‘res artificiais’. Diferentemente do que 

quer que tenhamos lido na passagem anterior, res surge aqui como “o mais comum de todos, 

que contém todos em um âmbito análogo”. Não deixa de chamar atenção o fato de que res faz 

par, nesse trecho, com aliquid – ‘algo’. Entretanto, o próprio Henrique de Gand não leva 

adiante o uso desta última expressão, de maneira que estaremos, em parte, justificados se nós 

a deixarmos metodologicamente de lado. Atentando, portanto, somente para a res, 

percebemos que a caracterização deste termo como ‘o mais comum de todos’ é imediatamente 

explicada ao se notar que essa comunidade se deve ao fato de res conter ‘todos em um âmbito 

análogo’. Ou seja, res é o que há de mais comum por ser análogo. 

 Antes, porém, de nos voltarmos para o caráter análogo da res, será interessante notar 

que ela é caracterizada principalmente por oposição àquilo que o Doutor Solene denomina de 

‘puro nada’. Esse ‘puro nada’, por sua vez, é descrito como aquilo que “não é, nem é 

naturalmente apto a ser, nem em uma res fora do intelecto, nem mesmo em um conceito de 

um intelecto”. Ou seja, o ‘puro nada’ é aquilo que não é nem pode ser, seja em uma res fora 

da alma ou em um conceito do intelecto – em outras palavras, o ‘puro nada’ não pode ser algo 

fora da alma e não pode, nem mesmo, ser pensado. Ora, nesse caso, a res será justamente 

aquilo a que pode ser atribuído esse ser ou essa aptidão a ser, seja somente no intelecto ou, 

além do intelecto, em uma res fora da alma. Dito de outra maneira, o ‘puro nada’ não pode 

nem mesmo ser pensado, enquanto que a ‘res’ pode, pelo menos, ser pensada. Assim, esse 

caráter de res – essa realitas ou ‘realidade’ – é, precisamente, a aptidão a mover o intelecto, 

como fica claro na passagem que estamos lendo, “pois nada é naturalmente apto a mover o 

                                                                 
21

 “<…> sciendum quod omnium communissimum, omnia continens in quodam ambitu analogo, est res sive 

aliquid, sic consideratum ut nihil sit ei oppositum nisi purum nihil, quod nec est nec natum est esse, neque in re 

extra intellectum, neque etiam in conceptu alicuius intellectus, quia nihil est natum movere intellectum nisi 

habens rationem alicuius realitatis. Res autem, sive ‘aliquid’ sic communissime acceptum, non habet rationem 

praedicamenti, – sic enim esset tantum unum praedicamentum continens Creatorem et creaturam –, sed 

distinguitur distinctione analogica in id quod est aut natum est esse tantum in conceptu intellectus sive in ipso 

intellectu, et in id quod cum hoc aut est aut natum est esse in re extra”. 
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intelecto sem que tenha a razão de alguma realidade”. Res, portanto, é comum a tudo aquilo 

que pode mover o intelecto – mas, não como um predicamento (isto é, como uma categoria) 

universal, que conteria sob si tudo o que há como espécies sob um gênero. É justamente para 

explicar como pode o termo res ser comum a todos sem ser um gênero que a tudo abarca que 

surge a referência ao caráter análogo da res. 

 Pois bem, para compreender o que seria precisamente ser ‘análogo’, podemos nos 

voltar para uma curta passagem de Suma, art. 21, q. 2, (provavelmente, de 1276) onde 

Henrique – estudando não o termo ‘res’, mas o termo ‘ens’, que também é tido como análogo 

por ele – afirma, em poucas palavras, que “o ente é dito antes de um do que de outro e de um 

por outro e, assim, de certo modo [quodam modo] analogamente” (HENRIQUE DE GAND, 

Suma, art. 21, q. 2, ad 2. Ed. Teske, p. 62)
22

. Nesse pequeno trecho são propostas duas 

condições para que um termo seja análogo, a saber: [i] ser dito antes de um do que de outro e 

[ii] ser dito de um por outro. Mas, nesse caso, deve haver duas res de que o termo res possa 

ser dito analogamente. Ora, fica claro pela passagem que estamos lendo que esse é 

precisamente o caso, pois sob res se distinguem [i] aquilo “que é ou é apto a ser somente em 

um conceito do intelecto ou no próprio intelecto” e [ii] aquilo “que, além disso, é ou é 

naturalmente apto a ser na res fora do intelecto”. Para nomear esses dois casos sob res, 

Henrique de Gand recorre a duas etimologias distintas do termo res, de tal maneira que a 

partir dessas duas propostas de etimologia seja possível explicar esses dois usos análogos do 

termo ‘res’. O primeiro caso – isto é, aquele do que é ou pode ser somente no intelecto e não 

na res fora da alma – é denominado res a reor reris, ou seja, a palavra ‘res’ enquanto se 

deriva do verbo reor, que Henrique explica como equivalente de opinor. Essa, como se vê, é 

unicamente uma res pensada ou opinada, sem qualquer correspondente fora da alma – são 

exemplos dela ‘monte de ouro’, ‘hircocervo’, ‘quimera’
23

 e outros assim. Já aquela res que, 

além de ser pensada no intelecto, pode ser também em uma res fora da alma é uma res a 

ratitudine, ou seja, a palavra res enquanto se deriva de ratitudo, que o Doutor Solene iguala a 

firmitas
24

 e poderíamos traduzir por ‘ratificação’. Essa é aquela res que, mais do que 

unicamente pensada, pode ser algo fora da alma.  

                                                                 
22

 “Et secundum hoc ens per prius dicitur de uno quam de altero, et de uno per alterum, et ita quodam modo 

analogice”. Sobre a noção de ‘analogia’ em Henrique de Gand, cf. DECORTE, 1996. 
23

 Para o uso de ‘quimera’ nesse contexto, cf.: Henrique de Gand, Quodl. 3, q. 9, co. Ed. Venetiis, 1613, vol. 1, 

fol. 99rb. 
24

 Para o uso de firmitas como equivalente de ratitudo, cf.: Henrique de Gand, Summa, art. 34, q. 2, co. Ed. De 

Wulf-Mansion Centre, vol. 27, p. 175. 
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Exatamente por essa razão, Henrique de Gand afirma que somente a essa segunda res 

convém ser [esse]. Essa res a ratitudine, por sua vez, igualmente se divide analogamente em 

dois: [i] “naquilo que é algo que é o próprio ser” e [ii] “naquilo que é algo a que convém ou é 

naturalmente apto a convir o ser. O primeiro é o ente [ens] não-criado. O segundo contém 

toda res da criatura” (HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, ad 2. Ed. De Wulf-Mansion Centre, 

vol. 11, pp. 27-8)
25

. Com isso, começa a ficar mais claro o porquê da referência de Henrique de 

Gand à analogia nesse segundo estudo da noção de ‘res’. Ao que parece, dentre as res a 

ratitudine – isto é, dentre aquilo que além de pensado, pode ser fora da alma –, é mais 

propriamente res aquilo que é o próprio ser, a saber, Deus mesmo. É somente por se dizer res 

primeiramente de Deus que, em seguida e por esse seu primeiro uso, é possível dizer que são 

res aqueles a que convém ou pode convir o ser dado por Deus, ou seja, as criaturas. Agora, se 

voltarmos àquela divisão análoga anterior entre res a reor reris e res a ratitudine, notamos 

que res será dito principal e primeiramente da segunda – a res a ratitudine –, que é o próprio 

ser ou a que pode convir o ser. Já a res a reor reris é res só secundariamente, na medida em 

que pode ser pensada a partir daquilo que, de fato, possui ser (tal como ‘hircocervo’ só pode 

ser pensado porque conhecemos duas res que, de fato, possuem ser, que são o ‘bode’ e o 

‘cervo’)
 26

. 

Sendo assim, nessa passagem já não estamos mais em presença de uma descrição da 

noção de res que termine por separar, por um lado, res naturais e, por outro, aquilo que não é 

res (como as intenções segundas) ou res artificiais. Pelo contrário, agora tudo o que há é res, 

porém há casos anteriores e posteriores de res – isto é, há uma ordenação das res que se 

reflete no próprio caráter análogo do termo ‘res’, que ao cabo redunda na distinção entre res a 

reor reris e res a ratitudine. Resta o problema de tentarmos conciliar essas duas concepções 

aparentemente distintas de res que lemos nos itens II. e III. deste texto. 

 

IV. Por fim – e, para concluir –, vejamos rapidamente em que medida seria possível 

apontar uma coerência entre as duas passagens. 

                                                                 
25

 “Aliquid autem, sive res nata esse vel quae est aliquid extra intellectum, quae dicitur 'res a ratitudine', adhuc 

non habet rationem generis aut praedicamenti sicut neque prius, sed dividitur divisione analogica in id quod est 

aliquid quod est ipsum esse, et in id quod est aliquid cui convenit aut natum est convenire esse. Primum est ens 

increatum. Secundum continet rem omnis creaturae <…>”. 

 
26

 Todo esse trecho é uma tentativa de interpretação e paráfrase de: Henrique de Gand, Quodl. 7, q. 1-2, ad 2. Ed. 

De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, pp. 26-8. Sobre a importância da noção de analogia para o estudo dessa 

passagem, remeto novamente a DECORTE, 1996, pp. 92-4. Cf. tb. GUERIZOLI, 2007, pp. 84-6; PICKAVÉ, 

2007, pp. 219-27. 
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Como vimos no estudo do primeiro trecho, tanto a intenção segunda como a res 

artificial, cada qual a sua maneira, se reduzem à res natural, que é res propriamente, pura e 

singular, fora da alma. Da mesma maneira, no segundo trecho, a res a reor reris, fruto 

unicamente da opinião humana, se reduz àquelas res a ratitudine, isto é, que possuem 

firmitas, ‘ratificação’. Ao que parece, a melhor maneira de aproximar essas duas descrições 

díspares do termo ‘res’ seria buscar alguma maneira de igualar os dois sentidos de res que 

surgem como irredutíveis a outros em cada descrição. Isto é, de alguma maneira deve ser 

possível encontrar uma correspondência entre a ‘res natural’ que surge no primeiro trecho 

estudado e a ‘res a ratitudine’ que surge no segundo. A meu ver, isso é possível quando 

atentamos para o contexto geral da discussão que Henrique desenvolve em Quodl. 7, q. 1-2. 

Como vimos no início, o Doutor Solene discute nessas questões quais são aquelas res que 

possuem ideias na mente de Deus. De fato, das duas vezes que Henrique se volta para a noção 

de res nessa questão, o que ele busca é determinar mais claramente quais são aquelas res que 

possuem um exemplar divino. O interessante é que essa pergunta nos remete, para além da 

própria noção de ideia divina
27

, a um dos elementos mais típicos da metafísica de Henrique,  a 

saber, a distinção entre ‘ser de essência’ [esse essentiae] e ‘ser de existência’ [esse existentia]. 

Não obstante ela seja um dos elementos mais complexos de sua filosofia, há um texto bem 

curto em que essa doutrina é apresentada em linhas gerais: 

 

“todas as criaturas são atribuídas a Deus como fim uno, forma una e eficiente uno; 

como um fim pelo qual são aperfeiçoadas quanto ao bem ser, como uma forma pela 

qual participam em que se diga que elas possuem ser de essência, como eficiente 

pelo que possuem que convenha a elas simplesmente [simpliciter] o ser de 

existência atual” (HENRIQUE DE GAND, Suma, art. 21, q. 2, co. Ed. Teske, p. 

52)
28

. 

 

Uma criatura é boa ao possuir Deus como causa final, tem ser de essência, ao possuir 

Deus como causa formal e tem ser de existência, por possuir Deus como causa eficiente. 

Aquilo que possui uma ideia na mente de Deus pode vir a existir atualmente se for efetuado 

por Deus, mas mesmo que ainda não o tenha sido ou nem venha a sê-lo, certamente já possui 

uma essência própria ao ser pensado pelo intelecto divino. Ora, esse é exatamente o caso da 

res a ratitudine, que além de poder ser inteligida pode também vir a ser realmente, como 

                                                                 
27

 Sobre a noção de ideia em Henrique de Gand, cf. RÜßMANN, 1937 e RIJK, 1990. 
28

 “<...> omnes vero creaturae attribuuntur substantiae ut uni fini, et uni formae et uni efficienti, ut fini a quo 

perficiuntur quoad bene esse, ut formae a qua participant quod dicantur habere esse essentiae, ut efficienti, a quo 

habent quod eis conveniat simpliciter esse actualis existentiae”. 
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vimos há pouco. Em outras palavras, somente as res a ratitudine possuem ideias em Deus, 

enquanto que meras opiniões do intelecto (como ‘hircocervo’ ou ‘quimera’) não possuem um 

tal correspondente na mente divina. Mais precisamente, só as res a ratitudine, às quais 

convém ou pode convir o ser, (isto é, só as criaturas) possuem uma ideia em Deus  

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, ad 2. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, pp. 

27-8 e Suma, art. 21, q. 2, co. Ed. Teske, p. 52). Da mesma maneira, somente as res naturais 

possuem ideias na mente divina – em particular, unicamente as res naturais que são 

substâncias, qualidades e quantidades, isto é, res substanciais ou acidentais, mas não relativas 

(HENRIQUE DE GAND, Quodl. 7, q. 1-2, ad 2. Ed. De Wulf-Mansion Centre, vol. 11, pp. 6-

21). Ou seja, somente a res a ratitudine e as res naturais possuem ideias em Deus, o que 

parece aproximar bastante essas duas noções de res. Assim, a doutrina das ideias divinas de 

Henrique surge como a chave para compreender coerentemente as duas concepções de res 

expostas em Quodl. 7, q. 1-2. O próximo passo de nossa leitura seria, portanto, o estudo da 

noção de ‘ideia’ no pensamento do Doutor Solene, considerada no contexto da importante 

oposição entre ‘ser de essência’ e ‘ser de existência’. 
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A CRISE DA IDÉIA DE AUTORIDADE POLÍTICA NO MUNDO MODERNO: O 

DIAGNÓSTICO DE HANNAH ARENDT 

Eduardo Valory
1
 

 

RESUMO: O objetivo do presente estudo, nos estreitos limites de um artigo, é expor e analisar a 

perspectiva de Hannah Arendt sobre as causas que teriam ocasionado o desvanecimento da idéia de 

autoridade no mundo ocidental durante a modernidade. Visa-se, então, examinar a explicação 

arendtiana para a crise da antiga concepção romana de uma política legitimada pela trindade “tradição, 

religião e autoridade”, alicerces da idéia de autoridade política que teria se estabelecido até a época 

pré-moderna. Como veremos, para a filósofa, a transformação da percepção de História na 

modernidade, ao desencadear desconfiança em face da religião e indiferença com as tradições, seria a 

principal causa do desmoronamento da idéia de autoridade. Esse rompimento com uma concepção de 

autoridade vista como fio espiritual que garantiria aos assuntos humanos as medidas de sentido, 

dignidade e grandeza, por sua vez, teria solapado as bases sociais que legitimavam a política e lhe 

impunham certa racionalidade, possibilitando, mais à frente, a institucionalização da violência dos 

movimentos totalitários do século XX. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; Autoridade Política; Crise da Autoridade Política; 

Civilização Ocidental. 

 

ABSTRACT: The present work intends to introduce and analyse, with the strict limitations of a paper, 

Hannah Arendt’s view over the causes that could have triggered the vanishing of the idea of authority 

in the modern Western World. Thus, it is examined Arendt’s understanding about the crisis of the 

ancient Roman’s conception of a politics legitimated by the trinity of “tradition, religion and 

authority”, foundations of the political authority that was adopted until the pre-modern age. As we will 

see, to that philosopher, the modern transformation of the perception of History, unleashing distrust 

about religion and indifference over the traditions, was the main cause of the fall of the idea of 

authority. The rupture with a conception of authority taken as a “spiritual thread” that would ensure to 

human issues the measures of meaning, dignity and greatness, therefore, undermined the social basis 

that used to legitimate politics and assert some rationality to it, enabling, later, the institutionalization 

of violence promoted by totalitarian movements in the XX century.               

  

KEYWORDS: Hannah Arendt; Political Authority; Crisis of Authority; Western Civilization. 
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1. Introdução 

 

 

Desde a metade do século XIX até os dias atuais, diversos pensadores, das 

mais variadas áreas do saber e escolas filosóficas, apesar de muito divergirem acerca de suas 

causas e de suas conveniências, concordam em caracterizar o mundo moderno como uma 

época de transformação profunda das sociedades e das cosmovisões até então vigentes no 

Ocidente. De fato, normalmente relacionando esse estado de coisas – principalmente por 

influência de Nietzsche – à degeneração generalizada da própria “Cultura” de uma 

civilização, observamos, dentre outros
2
, Georg Simmel chamar atenção para o que denominou 

como “crise da cultura européia”, uma condição patológica que teria se manifestado nas 

altamente desenvolvidas sociedades do velho continente (SIMMEL, 2013, p. 103-104) , e, de 

maneira não muito diferente, Oswald Spengler, com sua conhecida obra “A decadência do 

Ocidente”, preocupar-se com a possibilidade da derrocada da cultura aflorada na Europa e na 

América,  já que, em sua visão, o “ciclo de vida” dessa civilização aparentava  indicar sinais 

de exaustão (SPENGLER, 1982, p. 61). Mais contemporaneamente, após esses dois autores 

terem se tornado clássicos por suas análises das sociedades modernas, seja à esquerda 

(principalmente pela influência da escola de Frankfurt e outros neo-marxismos) seja à direita 

(com os neo-conservadorismos de Leo Strauss, de Eric Voegelin e do neotomismo), são 

costumeiros os discursos em que, independentemente de juízos sobre o seu valores 

intrínsecos, a modernidade é apresentada como um evento de rompimento das tradições 

estabelecidas no Ocidente. 

Se Cultura, segundo Heinrich Hickert, pode ser definida “(...) sea como lo 

producido directamente por um hombre actuando según fines valorados, ya sea, si la cosa 

existe de antes, como lo cultivado intencionalmente por el hombre, em atención a los valores 

que en ello residan” (HICKERT, 1945, p. 47), o fenômeno humano da política, espécie 

inegável de expressão cultural, não deixou de ser radicalmente atingido e transformado nesse 

cenário de quebra da continuidade com o passado e, consequentemente, crise da cultura. Com 

a modernidade, as formas e os conteúdos das organizações políticas conhecidas também se 

apresentam moribundos, as costumeiras justificativas para a legitimação do exercício da 

                                                                 
2
Basta Lembrar, por exemplo, de Sigmund Freud, e seu ensaio “O mal-estar na civilização”, e de Edmund 

Husserl, e sua obra “A crise das ciências européias e a fenomenologia transcendental”.  
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política são questionadas, a precedente convicção em uma política assentada na idéia de 

autoridade está em crise.  

Nesse contexto, restringindo-se às implicações políticas decorrentes desse novo 

tempo, o objetivo do presente estudo, nos estreitos limites de um artigo, é expor e analisar a 

perspectiva de Hannah Arendt sobre as causas que teriam ocasionado o desvanecimento da 

idéia de autoridade no mundo ocidental durante a modernidade. Visa-se, então, examinar a 

explicação arendtiana para a crise da antiga concepção romana de uma política legitimada 

pela trindade “tradição, religião e autoridade”, alicerces da idéia de autoridade política que 

teria se estabelecido até a época pré-moderna. Como veremos, para a filósofa, a 

transformação da percepção de História na modernidade, ao desencadear desconfiança em 

face da religião e indiferença com as tradições, seria a principal causa do desmoronamento da 

idéia de autoridade. Esse rompimento com uma concepção de autoridade vista como fio 

espiritual que garantiria aos assuntos humanos as medidas de sentido, dignidade e grandeza, 

por sua vez, teria solapado as bases sociais que legitimavam a política e lhe impunham certa 

racionalidade, possibilitando, mais à frente, a institucionalização da violência dos movimentos 

totalitários do século XX como nova forma de exercício do poder.  

O trabalho se divide em três partes. Na primeira parte será apresentada a 

posição de Hannah Arendt acerca da concepção pré-moderna de autoridade política, ou seja, 

se delineará a compreensão de autoridade como “religião, autoridade e tradição”, visão que 

Arendt entende ter predominado no Ocidente desde os romanos até o século XVIII. A segunda 

parte, em sequência, tem por objetivo contrastar as percepções antiga e moderna de História, 

contraste que, para Arendt, teria influenciado as diferenças entre as concepções clássica e 

moderna de autoridade. Nesse segundo momento, portanto, além de se explicitarem os traços 

essenciais que distinguiriam essas duas noções de consciência histórica, se investigará o 

movimento de transformação que o conceito de História teria enfrentado. Na terceira parte, 

finalmente, se tratará da análise das razões apontadas pela filósofa para a derrocada da antiga 

idéia de autoridade política. O intento dessa última etapa, assim, será demonstrar de que 

maneira a transmutação do conceito de História teria resultado, pelo esvaziamento da religião 

e da tradição na era moderna, na própria crise da idéia de autoridade política que vigeu no 

Ocidente.     
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2. A visão pré-moderna de autoridade política: “religião, autoridade e 

tradição” 

 

 

Qualquer tentativa de explicação da crise de autoridade que se manifestou no 

âmbito político a partir da modernidade, acredita Hannah Arendt (ARENDT, 2013 c, p. 127 e 

seguintes), só pode ser empreendida à luz da prévia compreensão do que foi, 

tradicionalmente, a autoridade no mundo ocidental até o advento da “Era das Revoluções”, 

iniciada no fim do século XVIII. Para a filósofa, somente com a prévia distinção da peculiar 

natureza da idéia de autoridade que foi historicamente inerente à legitimação da política no 

Ocidente seria possível a inteligibilidade das causas que, de fato, teriam ocasionado sua 

degeneração no mundo moderno. “A autoridade que perdemos no mundo moderno não é essa 

'autoridade em geral', mas antes uma forma bem específica, que fora válida em todo mundo 

ocidental durante longo período de tempo” (ARENDT, 2013 c, p. 129). Nesse percurso, 

preliminarmente, Arendt sempre buscou destacar a necessidade de se diferenciar o próprio 

conceito político de autoridade, termo teórico envolto em muitos mal-entendidos, de outras 

noções correlatas (ARENDT, 2014, p. 59 e seguintes; ARENDT, 2013 c, p. 129). Ressalta, 

assim, que o conceito de autoridade não poderia ser encarado como um sinônimo dos 

conceitos de “poder” ou de “violência” – noções que também se atrelam ao fenômeno da 

política. “Autoridade”, para a filósofa, seria “o reconhecimento inquestionável daqueles a 

quem se pede que obedeçam” (ARENDT, 2014, 62). A idéia de “poder”, diferentemente, 

corresponderia “à habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em 

concerto” (ARENDT, 2014, p. 60), o que sempre pressuporia a deliberação e o consenso entre 

vários indivíduos, via diálogo e persuasão, em relação ao curso das ações a serem 

conjuntamente realizadas. A “violência”, por sua vez, se qualificaria como um mero 

instrumento posto a serviço da concretização impositiva dos fins objetivados por um 

agrupamento humano (ARENDT, 2014, p. 63), isto é, o simples exercício de meios de força e 

de coerção para o atingimento compulsivo de uma meta social.  

Embora sempre advirta que essas distinções não seriam estanques, e que, 

portanto, tais conceitos normalmente se mostrariam inter-relacionados e presentes nas 

realidades sociais concretas, é fundamental para Arendt deixar marcado que, em termos 

teóricos, a idéia de autoridade não se confundiria seja com a argumentação e o consenso dos 
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homens em direção à definição de uma finalidade comum (o poder), seja com os casos em que 

se faz necessário o uso da força e da coerção para a efetivação de um comportamento em 

sociedade (a violência). Na perspectiva da autora, sendo a autoridade a obediência voluntária 

e incondicional das disposições proferidas pelos sujeitos ou órgãos reconhecidos, nas 

situações em que se utilizam diálogos e discussões para o convencimento à ação – estimando-

se, assim, isonomicamente os sujeitos e seus pontos de vista – a autoridade estaria em 

suspenso, vez que seria da essência da autoridade uma ordenação hierárquica e imediatamente 

evidente dos mandamentos a serem obedecidos.
3
 Da mesma maneira, quando meios externos 

de coerção se mostram exigidos para o implemento de uma ordenação, em lugar de se falar 

em autoridade, seria precisamente o caso de se reconhecer a hipótese de sua ausência. “Se a 

autoridade deve ser definida de alguma forma, deve sê-lo, então, tanto em contraposição à 

coerção pela força como à persuasão através de argumentos” (ARENDT, 2013 c, p. 129). A 

autoridade, e sua dinâmica de obediência estabelecida entre os sujeitos que mandam e os 

sujeitos que obedecem, indica a filósofa, não se radicaria em uma razão comumente 

convencionada ou no mero uso da força; a marca mais relevante do conceito de autoridade 

poderia ser evidenciada no reconhecimento, tanto pelo indivíduo detentor da autoridade 

quanto pelo indivíduo a esta submetido, da legitimidade da própria relação desigualitária de 

hierarquia-mando fixada. 

A idéia de autoridade que sustentou a política ocidental
4
, diz Arendt, teria suas 

raízes remotas nas filosofias políticas de Platão e de Aristóteles, pensadores que tentaram 

delinear a concepção de autoridade no trato dos assuntos públicos exatamente para substituir 

                                                                 
3
 Como se percebe, Hanna Arendt concebe o poder a partir de uma perspectiva dialógico-comunicativa. Para 

uma visão resumida − e crítica − sobre essa teoria comunicacional do poder da filósofa, veja-se HABERMAS, 

Jürgen. O conceito de Poder em Hannah Arendt. In: Habermas: Sociologia. FREITAG, Barbara e ROUANET, 

P. S. (Org.s). Trad. de Barbara Freitag. São Paulo: Ática, 1993,  p. 100-118. 
4
 Segundo Mario Stoppino, duas seriam as principais concepções de autoridade expostas no pensamento político: 

“(...) Um primeiro modo de entender a Autoridade como uma espécie de poder seria o de defini-la como uma 

relação de poder estabilizado e institucionalizado em que os súditos prestam uma obediência incondicional. 

Esta concepção se manifesta sobretudo no âmbito da ciência da administração. Dentro dessa concepção, temos 

Autoridade quando o sujeito passivo da relação do poder adota como critério de comportamento as ordens ou 

diretrizes do sujeito ativo sem avaliar propriamente o conteúdo das mesmas. (...) A definição de Autoridade 

como simples poder estabilizado a que se presta uma obediência incondicional, prescindindo do fundamento 

específico de tal obediência, parece, no entanto, demasiado lata a muitos politólogos e sociólogos. (...) Daí a 

segunda e mais comum definição de Autoridade, segundo a qual nem todo o poder estabilizado é Autoridade, 

mas somente aquele em que a disposição de obedecer de forma incondicionada se baseia na crença da 

legitimidade do poder. A Autoridade, neste segundo sentido, o único de que nos ocuparemos daqui para a frente, 

é aquele tipo particular de poder estabilizado que chamamos ‘poder legítimo’. Como poder legítimo, a 

Autoridade pressupõe um juízo de valor positivo em sua relação com o poder. (...)”, em STOPPINO, Mario. 

Verbete “Autoridade”. In: BOBBIO, Norberto; METTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (Org.). 

Dicionário de Política. Trad. de Carmen Varriale. 12ª ed. Brasília: Ed. UNB, p. 88 e 90 (Volume I).  
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anteriores concepções que propugnavam a persuasão (intrínseca às questões domésticas) ou o 

uso da força (comum no trato com os estrangeiros) como alicerces do âmbito político. Em 

verdade, seria Platão, com sua Teoria das Idéias, o maior responsável por lançar as primeiras 

premissas que levariam à concepção pré-moderna de autoridade. Para a autora, nas obras “A 

República” e “As Leis”, ao sustentar a necessidade de que as cidades fossem governadas por 

“reis-filósofos” que se guiassem nos assuntos públicos pelos padrões extraídos do mundo das 

idéias, o filósofo grego, pela primeira vez no mundo ocidental, teria se aproximado de uma 

concepção de autoridade na política, perspectiva que liga a legitimação da organização do 

Estado a padrões de julgamento que transcenderiam a política em si mesma. “Essa analogia 

[com as artes e ofícios] capacita-o a entender o caráter transcendente das idéias da mesma 

maneira como a existência transcendente do modelo, que jaz para além do processo de 

fabricação que dirige e pode portanto se tornar, por fim, o padrão para seu sucesso ou 

fracasso”(ARENDT, 2013 c, p. 150; ARENDT, 2013 a, p. 47 e seguintes) Isso significa que 

seriam as idéias, fontes inquestionáveis de normas e de diretrizes de comportamentos 

absolutas, verdadeiras e constantes que, por sua suposta auto-evidência e indiscutibilidade, 

deveriam fundamentar e justificar as ações políticas. Arendt, desse modo, conclui que o 

pensamento platônico, por um lado evidenciando a distinção entre os conceitos de violência, 

persuasão e autoridade envoltas na atividade política, e, por outro, atribuindo ao conceito de 

autoridade a predominância na organização dos Estados, teria preparado o caminho para o 

advento da percepção de autoridade que se instituiria no Ocidente.  

No entanto, apesar da importância de suas contribuições, Platão e Aristóteles, 

ao estruturarem suas concepções de autoridade, não teriam conseguido se livrar da influência 

de categorias extraídas das relações privadas e familiares (ARENDT, 2013 c, p. 143-145), o 

que os teria impedido de formular, na ótica da autora, uma idéia de autoridade que se voltasse 

imediatamente para as especificidades da dimensão política (ARENDT, 2013 c, p. 161). 

Assim, embora residam na filosofia grega as primeiras empreitadas pela busca de uma política 

assentada na idéia de autoridade, esta somente teria se perfectibilizado – em sua forma – com 

a ascensão de Roma e de sua concepção de “auctoritas”. Segundo Arendt, a conceptualização 

plena da idéia de autoridade teria aparecido no momento em que os romanos, destilando a 

filosofia grega para a constituição de uma noção puramente publicizada de autoridade, deram 

vida à idéia da sacralidade da fundação de um Estado. Mais precisamente, ao imputarem um 

valor decisivo, único e irrepetível ao evento político de criação de um novo organismo 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

85 

político que viabilizasse a vida comunitária, seria na experiência política romana que se 

poderia observar o emergir do conceito de autoridade que teria se estabelecido no Ocidente, 

isto é, a concepção de autoridade como reverência e veneração dos ditames do passado, os 

guias para a legitimação e o bom governo das coisas públicas. Na ótica romana, como percebe 

a autora, a preservação do modo de ser instaurado com a fundação da Cidade passa a ser o 

manancial de onde brota a autoridade que legitima e garante sentido ao exercício do poder e à 

organização política; a autoridade, então, não seria outra coisa que o desempenho da política 

de acordo com os parâmetros que se fixaram quando do evento inigualável do nascimento do 

próprio Estado. “No âmago da política romana, (…), encontra-se a convicção do caráter 

sagrado da fundação, no sentido de que, uma vez alguma coisa tenha sido fundada, ela 

permanece obrigatória para todas as gerações futuras. Participar na política significava, 

antes de mais nada, preservar a fundação da cidade de Roma” (ARENDT, 2013 c, p. 162). 

Em imediata e inseparável conexão com o surgimento desse imperativo de 

preservação do modo de ser erigido com a fundação do Estado, adverte Arendt, colocam-se 

duas outras idéias que integrarão permanentemente a concepção de autoridade adotada pelo 

Ocidente. Em primeiro lugar, desenvolve-se particular idéia de “religião”. Segundo a autora, 

diferentemente da Grécia, em Roma a religião significava, literalmente, “re-ligare”, ligar-se 

ao passado, vincular-se ao modo de ser estatuído, com enorme dificuldade, no momento da 

fundação da Cidade. A religião e a legitimação da atividade política, assim, eram praticamente 

indistinguíveis. O esforço sobre-humano para a fundação da organização política do Estado, 

no qual o homem era visto exercendo um papel semelhante ao de um Deus criador do mundo, 

era tido em um sentido verdadeiramente religioso. Hannah Arendt, citando Cícero, repara que 

“Em nenhum outro campo a excelência humana acerca-se tanto dos caminhos dos deuses 

(numen) como na fundação de novas comunidades e na preservação das já fundadas” 

(ARENDT, 2013 c, p. 163). Em segundo lugar, a partir desse apego e estima pelo passado, a 

idéia de “tradição” aparece umbilicalmente relacionada à idéia de autoridade. Seria pela 

tradição, pela entrega de uma geração à outra do modo de ser instaurado no momento da 

fundação da Cidade, que se garantiria a própria sobrevida e integridade da organização 

política. O cuidado com a observância da tradição era, para os romanos, o cuidado com a 

observância das normas e dos padrões de decisão política que resguardavam e realizavam o 

próprio modo de ser da atividade política. Seria a tradição, na ótica de Arendt, que concederia 

à autoridade seu verdadeiro conteúdo. Os anciãos, os patres e o Senado, os investidos da 
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autoridade política em Roma, haviam-na obtido por descendência e transmissão (tradição) 

daqueles que haviam sido responsáveis pela fundação da Cidade. “Enquanto essa tradição 

fosse ininterrupta, a autoridade estaria intata; e agir sem autoridade e tradição, sem padrões 

e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o préstimo da sabedoria dos pais 

fundadores, era inconcebível” (ARENDT, 2013 c, p. 166). Teria se estabelecido, precisamente 

nesse momento, a tríade “religião, autoridade e tradição”, que, para a filósofa, caracterizaria, 

em sua forma, a própria concepção de autoridade que vigoraria por longo período no 

Ocidente.  

Embora essa concepção de autoridade como tradição e religamento ao passado 

tenha se revelado, em Roma, na observância e respeito ao modo de ser íntimo da fundação da 

Cidade, com a cristianização do continente europeu, segundo a autora, a idéia de autoridade, 

sem deixar de formalmente representar um voltar-se ao passado para a busca de sentido e 

referência, teria passado por uma mudança de conteúdo que instituiu, em definitivo, a 

substância do conceito ocidental de autoridade política que vigeu até a modernidade. Arendt 

ressalta que, a partir da queda do Império Romano, diante do vácuo político surgido, a Igreja 

Católica, nesse ponto já reconhecida como a porta-voz da religião dos súditos de César, teria 

ocupado a posição de herdeira política e espiritual de Roma, incorporando em suas crenças e 

ensinamentos toda a percepção de autoridade que necessitava para o exercício do poder 

(ARENDT, 2013 c, p. 167 e seguintes). Nesse encampamento da herança romana, 

evidentemente, a Igreja não teria se furtado em realizar adaptações e conformações da 

concepção anterior de autoridade às convicções cristãs. Em lugar do modo de ser estabelecido 

com a fundação da Cidade, o catolicismo, para Arendt, teria tomado a morte e a ressurreição 

de Cristo – assim como a promessa de uma vida futura ao lado do Criador, por ele revelada – 

como a nova pedra angular da fundação, fonte ressignificada da autoridade a legitimar a 

política no Ocidente. Isto é, a autoridade, agora nas mãos do papado cristão, continuaria a se 

distinguir pela tradição de relatos que permitiriam a religação (religião) a um modo de ser 

inaugurado no passado – a “tríade de religião, autoridade e tradição” –, mas esse modo de 

ser mesmo (seus valores e paradigmas) passa a ser atrelado ao evento fundador das revelações 

e testemunhos trazidos por Jesus de Nazaré. Estaria plenamente concretizada, então, a idéia de 

autoridade que acompanhou a legitimação da atividade política no mundo ocidental até a 

época moderna. Arrematando, diz a filósofa: 
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“Como testemunhas desse evento, os Apóstolos puderam tornar-se 'pais fundadores' da Igreja, 

dos quais esta deveria derivar sua própria autoridade na medida em que legasse seu 

testemunho através da tradição de geração a geração. Apenas ao acontecer isso, somos 

tentados a afirmá-lo, a fé cristã tornou-se uma 'religião', não apenas no sentido pós-cristão 

como também no sentido antigo; apenas então, de qualquer forma, poderia um mundo inteiro 

– e não um mero grupo de crentes, não importa quão grande pudesse ter sido – tornar-se 

cristão. O espírito romano pôde sobreviver à catástrofe do império Romano porque seus mais 

poderosos inimigos – aqueles que haviam atirado como que uma maldição sobre toda a esfera 

dos negócios mundanos e jurado viver ocultos – descobriram em sua própria fé algo que podia 

ser também entendido como um evento terreno e que poderia transformar-se em um novo 

início mundano ao qual o mundo se encontrava reatado (religare) mais uma vez em uma 

curiosa combinação antiga e da nova reverência religiosa. Essa transformação foi, em larga 

escala, consumada por Sto. Agostinho, o único grande filósofo que os romanos tiveram. Pois a 

base de sua filosofia, Sedis animi est in memoria ('a sede do espírito está na memória), é 

precisamente aquela articulação conceitual da experiência especificamente romana que os 

próprios romanos, avassalados como eram pela Filosofia e pelos conceitos gregos, jamais 

completaram.” (ARENDT, 2013 c, 167) 
 

 

3. A transformação do conceito de história na modernidade 

 

 

Como se observa, toda a idéia de autoridade política estabelecida no Ocidente 

se notabilizaria por sua associação a dois elementos: a) a religação ao passado (religião), 

possibilitada pela b) transmissão, de geração em geração, das balizas e diretrizes existenciais 

impostas por um evento inigualável e excepcional de fundação de um particular modo de ser 

(tradição).  Essa “tríade de religião, autoridade e tradição”, preenchida após o declínio de 

Roma pelas crenças cristãs da Igreja Católica, por sua vez, seria decorrência de uma 

específica perspectiva de consciência da História cuja origem, igualmente, poderia ser 

reconduzida ao mundo greco-romano. Segundo a filósofa, seria inerente ao pensamento 

desses povos a tendência de distinguir, embora sem opor em termos absolutos, a Natureza e 

seus atributos, do homem e sua História, formulando-se uma polaridade entre esses dois 

conceitos. A Natureza – vista como todas as coisas que existam “naturalmente” sem a 

ingerência dos seres humanos – era concebida como intrinsecamente imortal, ingenitamente 

eterna, dotada de um modo de ser necessário e definitivo, já que, em si mesma, não 

dependeria de intervenções ou influências dos homens ou dos deuses para ser o que era. Desse 

modo, como percebe a autora, “[v]isto serem as coisas da natureza sempre presentes, é 

improvável que sejam ignoradas ou esquecidas; e, desde que elas existam para sempre, não 

necessitam da recordação humana para sua existência futura” (ARENDT, 2013 b, p. 70). 

Subjacente a essa visão greco-romana das “coisas naturais”, para Arendt, se encontraria um 
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entendimento cíclico da Natureza e de suas manifestações, isto é, uma representação que 

atribuía à Natureza um transcorrer temporal repetitivo e recorrente, representação essa que 

retrataria o natural como a eternidade periódica do mesmo. Tal visão, por consequência, 

garantiria a tudo que existisse naturalmente, até mesmo aos seres vivos que nascem e morrem 

(considerados, aqui, simplesmente como entidades orgânicas pertencentes a espécies 

biológicas), a imortalidade íntima das coisas que são e não mudam; por mais que perecessem, 

as coisas naturais sempre ressurgiriam novamente no intermitente ciclo da Natureza, 

revelando-se, assim, no sentido da aproximação, mais próxima possível, do mundo do devir 

ao mundo do ser. 

Em outra perspectiva, em um Cosmos em que todas as coisas eram retratadas 

como imortais, para os antigos, como destaca Arendt, muito diferente dessa qualidade cíclica, 

recorrente e, portanto, eterna da Natureza e seus fenômenos, a mortalidade dos homens teria 

sido elevada à condição de sinal distintivo da própria existência humana. Na concepção 

greco-romana, como assinala a filósofa, “[o]s homens são 'os mortais', as únicas coisas 

mortais que existem, pois os animais existem tão somente enquanto membros de espécies e 

não como indivíduos. A mortalidade do homem repousa no fato de que a vida individual, uma 

bíos com uma história de vida identificável do nascimento à morte, emerge da vida biológica, 

dzo” (ARENDT, 2013 b, p. 71). Isso quer dizer que, mesmo como animais – e, dessa forma, 

submetidos às regularidades inerentes ao âmbito da Natureza – as particularidades da vida e 

das ações de cada ser humano, seus específicos atos empreendidos entre o nascer e o morrer 

que lhes são naturalmente impostos, distinguiria no Homem uma individualidade que o 

apartaria do restante das coisas existentes. Sobre sua constituição biológica e finita, sobre sua 

qualidade física de animal gerado pela Natureza e inserido em suas constantes, os seres 

humanos, em suas individualidades expressas por modos de viver e por atos únicos e 

irrepetíveis, ergueriam o reino da História, âmbito marcado pelo curso retilíneo de seu 

movimento. Em outras palavras, Hannah Arendt reconhece no pensamento greco-romano a 

concepção de que o Homem, por suas ações orientadas em direção à realização de seus fins 

específicos, agiria seccionando transversalmente a Natureza – reino regido por um movimento 

cíclico encerrado em si mesmo e, então, desprovido de objetivos –, constituindo um passado, 

um presente e um futuro firmados em vista dos atos praticados. Precisamente essa linha 

retilínea de realizações humanas é que viria a se denominar como “tempo”, um produto da 

História. Com suas atividades propositadas incidentes sobre a Natureza – esta sempre 
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determinada pela eterna quietude cíclica de seu acontecer –, o homem daria início a uma nova 

ordem de sentido, a História, que lhe seria inseparável como tempo. O Homem, e as coisas 

humanas, distintamente da Natureza e sua repetição, teria, na perspectiva greco-romana, uma 

História e um tempo produzidos por suas palavras, atos e feitos. Sintetizando, explica a autora 

que “[n]o início da História Ocidental, a distinção entre a mortalidade dos homens e a 

imortalidade da natureza, entre as coisas feitas pelo homem e as coisas que existem por si 

mesmas, era o pressuposto tácito da historiografia” (ARENDT, 2013 b, p. 73). 

Essa abordagem de uma História sobreposta à Natureza, contudo, só se 

explicitaria por completo quando analisada a partir do exame das ações humanas identificadas 

pelos antigos como eventos criadores do fato histórico, ou seja, apenas pela exposição das 

propriedades caracteristicamente reconhecidas nos atos humanos considerados históricos pela 

cultura greco-romana se poderia compreender integralmente a concepção de História que 

sustentaria sua forma de pensar a realidade. Nesse caminho, aduz Arendt, já com Heródoto, 

considerado o pai da História ocidental, o objetivo das atividades dos historiadores seria 

preservar os extraordinários e gloriosos feitos humanos do esquecimento, assegurando-se, 

assim, que a posteridade deles tomasse conhecimento e neles se inspirasse (ARENDT, 2013 b, 

p. 69-70). Nessa concepção de pesquisa histórica, crê Arendt, denota-se a trágica percepção 

antiga de ato histórico, a qual se fundava na idéia de que os homens, sendo mortais, somente 

poderiam preservar-se à sua própria destruição – e aproximar-se, assim, à imortalidade 

presente na Natureza – pela prática de ações que, por sua envergadura e grandiosidade 

intrínsecas, merecessem ser lembradas eternamente por meio dos relatos históricos. “Essas 

situações únicas, feitos ou eventos, interrompem o movimento circular da vida diária no 

mesmo sentido em que a bíos retilínea dos mortais interrompe o movimento circular da vida 

biológica. O tema da História são essas interrupções – o extraordinário, em outras palavras” 

(ARENDT, 2013 b, p. 72). Quer dizer, frente ao absurdo da mortalidade, só restaria ao 

homem, como meio de contornar tal fato incômodo, realizar feitos e comportamentos 

admiráveis e imponentes, ações inigualáveis que, porque em si mesmas boas e valorosas, 

constituiriam a História e por ela deveriam ser lembradas. Seria em relação aos incomparáveis 

feitos praticados que se linearia um passado, um presente e um futuro. A transmissão 

histórica, de geração em geração, das ações grandiosas de homens do passado (tradição), 

permitiria aos indivíduos não só vencer a mortalidade como manter contato com seus 

posteriores (religação/religião), entregando-lhes um sentido, uma herança, um pedido de 
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comprometimento com certo modo de vida: 

“Contudo, se os mortais conseguissem dotar suas obras, feitos e palavras de alguma 

permanência, e impedir sua perecibilidade, então essas coisas ao menos em certa medida 

entrariam no mundo da eternidade e aí entrariam em casa, e os próprios mortais encontrariam 

seu lugar no cosmo, onde todas as coisas são imortais, exceto o homem. A capacidade humana 

para realizá-lo era a recordação, Mnemósine, considerada portanto como mãe de todas as 

demais musas” (ARENDT, 2013 b, p. 72)  
 

Essa concepção antiga de História como preservação, pela tradição, dos 

excepcionais feitos dos homens do passado, de sorte a garantir à posteridade exemplos e 

padrões a serem seguidos, como religião, entretanto, teria sofrido profunda transformação 

pelo advento da modernidade. Para Arendt, com as descobertas e os avanços científicos 

atingidos a partir do século XVII, o clássico conceito de Natureza, de origem greco-romana, 

não pôde mais se sustentar, transmutando, consequentemente, o conceito de História que 

frente a ele se antepunha em polaridade. Na ótica da filósofa, “[n]osso moderno conceito de 

História é não menos intimamente ligado ao moderno conceito de natureza que os conceitos 

correspondentes e bem diferentes que se encontram no início de nossa História” (ARENDT, 

2013 b, p. 78). Desde a ciência moderna, as qualidades da objetividade, da constância, da 

certeza e da eternidade que se atribuíam ao reino da Natureza teriam sido abandonadas. 

Segundo a autora, os seres humanos, com a mudanças científico-teóricas advindas com a 

modernidade, passaram a não mais confiar nem nas evidências dos sentidos, nem em uma 

verdade absoluta desvelada acerca da Natureza. De fato, teria se instaurado a época, se não do 

ceticismo generalizado, ao menos da dúvida e da suspeita das capacidades da racionalidade 

humana. “A época moderna começou quando o homem, com o auxílio do telescópio, voltou 

seus olhos corpóreos rumo ao universo, (...), e aprendeu que seus sentidos não eram 

adequados para o universo, que sua experiência cotidiana, longe de ser capaz de constituir o 

modelo para a recepção da verdade e a aquisição do conhecimento, era uma constante fonte 

de erro e ilusão” (ARENDT, 2013 b, p. 82-83). Na ótica da autora, da mesma maneira, os 

desenvolvimentos alcançados na tecnologia, essa capacidade de intervir na Natureza para sua 

conformação e disposição às aspirações humanas, não somente transportaram para o campo 

da Natureza a imprevisibilidade e a instabilidade próprias ao Homem, como ofuscaram as 

diferenciações entre a Natureza e a História adotadas desde o passado.      

Segundo Arendt, nessa nova consciência cientificista e tecnológica adotada 

pelo Ocidente, nenhum evento, seja humano seja natural, detinha mais sentido ou importância 

em si mesmo ou por si mesmo: tudo passa a ser pensado em uma perspectiva funcionalista de 
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processos. Os fatos, acontecimentos ou feitos humanos teriam passado a ser considerados 

simples elementos de uma cadeia de relações, e só no interior dessas relações mesmas, no 

bojo de um processo estruturado arbitrariamente pelo sujeito observador, poderiam adquirir 

sentido ou importância. “O que o conceito de processo implica é que se dissociaram o 

concreto e o geral, a coisa ou evento singulares e o significado universal. O processo, que 

torna por si só significativo o que quer que porventura carregue consigo, adquiriu assim um 

monopólio de universalidade e significação” (ARENDT, 2013 b, p. 96). Essa transformação, 

para a autora, seria fatal para a consciência pré-moderna de História. Com a visão moderna de 

uma realidade processual, nenhum feito ou ação humana teriam mais dignidade ou estima 

inerentes em si. Tendo em mente que somente na trama de conexões fixadas por uma teoria 

adquiririam significado ou relevância, os comportamentos ou obras dos homens, por mais 

grandiosos que pudessem ser aos olhos antigos, não deteriam mais qualquer valor ou 

qualidades intrínsecas que deveriam ser transmitidas ao futuro. Já não seria mais possível, 

agora, falar-se em modos de viver e ações em si mesmo históricos; sequer faria mais sentido 

as lineares noções de passado, presente ou futuro constituídos em vista de inigualáveis 

acontecimentos. Isto é, o tempo humano mesmo, anteriormente julgado retilíneo, 

simplesmente teria se dissolvido. Destacando essa “dupla perspectiva para o infinito” 

(ARENDT, 2013 a, p.89) que teria dominado a consciência histórica moderna, Hannah Arendt 

aduz que “(...) pela primeira vez a história da humanidade se estende de volta para um 

passado infinito que podemos acrescer à vontade, e que podemos ainda investigar à medida 

que se prolonga para um infinito futuro” (ARENDT, 2013 b, p. 101). Tanto o mundo Natural 

quanto a História teriam se tornado perecíveis; a eternidade ou a imortalidade, em qualquer 

esfera, tornam-se conceptualizações despropositadas. Todo fenômeno natural ou feito humano 

se reduziriam a elementos ou etapas dentro de uma teoria ou processo em si carentes de 

conteúdo imanente. Concluindo sua análise da transmutação da concepção de História, afirma 

Arendt
5
: 

 

“A grande vantagem desse conceito foi o estabelecimento, pela dúplice infinitude do processo 

histórico, de um espaço-tempo em que a noção mesma de um fim é virtualmente inconcebível, 

                                                                 
5
 Arendt indica Kierkegaard, Marx e Nietzsche como os primeiros pensadores cujas idéias, em termos 

conscientes e expressos, ostentariam esse radical rompimento com a clássica concepção ocidental de autoridade, 

cf. ARENDT, Hannah. A tradição e a época moderna. In: Entre passado e futuro. 7º ed. Trad. De Mauro W. 

Barbosa. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2013, p. 43-68. Para um resumo das análises da filósofa sobre esses 

representantes da “quebra com o passado”, veja-se LAFER, Celso. Hannah Arendt – Pensamento, Persuasão e 

Poder. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1979, p. 57 e seguintes.  
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ao passo que sua grande desvantagem, em comparação com a teoria política da Antiguidade, 

parece ser o fato de a permanência ser confiada a um processo fluido, em oposição a uma 

estrutura estável. Ao mesmo tempo, o processo de imortalização tornou-se independente de 

cidades, estados e nações; ele engloba toda a humanidade, cuja história Hegel foi, em 

consequência, capaz de ver como um desenvolvimento ininterrupto do Espírito. Com isso, a 

humanidade cessa de ser apenas uma espécie de natureza, e o que distingue o homem dos 

animais não é mais meramente o fato de falar (lógon ékhon), como na definição aristotélica, 

ou de possuir razão, como na definição medieval (animal rationale): agora é sua própria vida 

que o distingue, a única coisa que, na definição tradicional, supunha-se que partilhasse com 

os animais. Nas palavras de Droysen, que foi talvez o mais denso dos historiadores do século 

XIX: “Aquilo que e a espécie para animais e plantas... é a história para os seres humanos.” 

(ARENDT, 2013 b, p. 110) 
 

 

4. O desmoronamento da idéia de autoridade política na modernidade 

 

 

Como já se comentou, para Arendt, a titularidade da autoridade política 

estabelecida no mundo ocidental, definida pela “tríade religião, autoridade e tradição”, teria 

sido conferida, após a queda de Roma, à Igreja Católica, herdeira do patrimônio político e 

espiritual dos romanos. “Assim é que, ao término do século V, o Papa Gelásio I pôde escrever 

ao Imperador Anastácio I: ‘Duas são as coisas pelas quais esse mundo é principalmente 

governado: a autoridade sagrada dos Papas e o poder real’” (ARENDT, 2013 c, p.169). 

Desde a modernidade, entretanto, com o fenômeno da transformação da consciência do que 

seria a História do Homem – o alicerce que sustentava a concepção pré-moderna de 

autoridade –, a filósofa constata uma crise profunda da própria idéia de autoridade. Em sua 

visão, a percepção cientificista e tecnológica do mundo, surgida no século XVII, e seu 

comprometimento com uma abordagem processual-funcionalista da realidade, não teria dado 

mais espaço para qualquer idealização que sugerisse a existência de eventos ou feitos 

humanos intrinsecamente extraordinários e dignos de ser preservados para as futuras 

gerações. A antiga visão de mundo que advogava a capacidade de atos e de realizações 

humanas fundarem modos de ser inigualáveis teria sido completamente rechaçada pela 

modernidade. No que toca à autoridade cristianizada instituída no Ocidente, o acontecimento 

Jesus Cristo, como qualquer outra ocorrência física ou humana, teria passado a ser encarado 

como um evento que, em si e por si mesmo, não teria uma dignidade, um valor ou uma 

hierarquia superiores aos demais fatos históricos. A “dupla perspectiva para o infinito” da 

consciência histórica moderna, assevera Arendt, (...) não apenas contradiz de alguma forma o 

mito bíblico da criação, como também elimina a questão muito mais antiga e geral de se o 
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próprio tempo pode ter um começo” (ARENDT, 2013 a, p. 89). Ao extrair seu significado 

histórico estritamente do processo em que se manifesta, o testemunho de Jesus e suas ações 

não seriam mais tidos como hábeis a fundarem um modo de ser inaugural que, por sua 

inigualável importância, deveria vincular o Homem. Em outra dimensão, com o descrédito na 

existência de feitos e atos inerentemente valiosos e fundacionais da História – e, igualmente, 

com o desaparecimento da antiga perspectiva de um tempo histórico com início, meio e fim 

firmados por um evento extraordinário − a convicção na necessidade de conexão 

intergeracional é esvaziada.  

Essas transformações, para Hannah Arendt, em primeiro lugar, seriam causas 

tanto do esgotamento da religião quanto, consequentemente, da secularização do mundo 

observadas na modernidade. Com o abandono da crença em uma História originada do 

extraordinário evento da revelação da palavra de Deus por Jesus, seria característica da 

modernidade a extrema desconfiança em face da idéia de religião. “Desde a radical crítica 

das crenças religiosas nos séculos XVII e XVIII, permaneceu como característica da época 

moderna o duvidar da verdade religiosa, e isso é igualmente verdadeiro para crentes e não 

crentes” (ARENDT, 2013 c, p.131). Tal eclipse da religiosidade, em referência ao âmbito da 

política, teria ocasionado, por sua vez, o descrédito na própria percepção da importância da 

“re-ligação” com um modo de vida em si valioso e que se impunha do passado. Para a autora, 

sem a idéia de religião seria possível evidenciar, na modernidade, a rejeição do antigo dogma, 

de origem greco-romano, de que o sentido das atividades políticas deveria ser estabelecido 

por uma participação em um evento fundamental antigo. A religião subjacente à autoridade 

política pré-moderna no Ocidente, o “re-ligare”, o “ser ligado ao passado, obrigado para 

com o enorme, quase sobre-humano e por conseguinte sempre lendário esforço de lançar as 

fundações, de erigir a pedra angular, de fundar para a eternidade”, evidentemente, não tinha 

mais lugar. Como não poderia deixar de ocorrer, essa desconfiança em relação à religião e à 

dignidade do passado teriam importado na secularização da política, isto é, a crítica à 

legitimidade da interferência religiosa nos assuntos humanos e a desconsideração do mundo 

transcendente (e, portanto, dos mandamentos divinos) como guia para os caminhos a serem 

seguidos na esfera pública (ARENDT, 2013 b, p.102). Os teóricos do século XVII, como 

mostra Arendt, esforçaram-se para separar a teologia do pensamento político, muitas vezes 

expressamente substituindo ou reinterpretando os mandamentos de Deus sob a forma do 

Direito Natural ou de deduções da Razão. “O fato é que a separação entre Igreja e Estado 
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ocorreu, eliminando a religião da vida pública, removendo todas as sanções religiosas da 

política, e fazendo com que a religião perdesse aquele elemento político que ela adquirira nos 

séculos em que a Igreja Católica Romana agia como herdeira do Império Romano” 

(ARENDT, 2013 b, p.103).    

Em segundo lugar, mas imediatamente conectado com essa crise da idéia de 

religião, como outra resultante da transformação de consciência histórica vivenciada na 

modernidade, também seria possível identificar, para Arendt, o abandono da antiga idéia de 

tradição. Desde os primórdios da civilização, o Ocidente teria adotado a visão de que a 

tradição seria um fio condutor que garantiria o seguimento em um caminho político 

apropriado e legítimo. Por meio da tradição, pela transmissão de uma geração ascendente a 

uma geração descendente dos preceitos referentes a um modo de ser digno de ser realizado, os 

próprios homens, nessa concepção pré-moderna, preservariam suas vidas e a virtude do 

Estado. O passado, na perspectiva da tradição, era, inerentemente, detentor de força 

vinculante e de autoridade. “A tradição preservava o passado legando de uma geração a 

outra o testemunho dos antepassados que inicialmente presenciaram e criaram a sagrada 

fundação e, depois, a engrandeceram por sua autoridade no transcurso dos séculos” 

(ARENDT, 2013 c, p.166). Com a moderna concepção de História, em que o tempo deixou de 

ser uma sucessão retilínea de um passado, um presente e um futuro divisados por um evento 

fundacional extraordinário, entretanto, a idéia greco-romana de tradição – e a percepção da 

necessidade de conservação da tradição –, teria sido descartada. A partir da compreensão da 

história humana e de seu tempo como expressões de processos mais ou menos arbitrários, 

ocorridos em uma linha de passado e futuro infinitos e sem valores intrínsecos, todos os atos 

teriam perdido sua íntima dignidade valorativa, deixando sem sentido a própria idéia de 

tradição. “Com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos 

vastos domínios do passado; esse fio, porém, foi a cadeia que aguilhoou cada sucessiva 

geração a um aspecto predeterminado do passado” (ARENDT, 2013 b, p. 97). Em termos 

estritamente políticos, o desaparecimento da idéia de tradição teria levado consigo toda noção 

de “senso comum” legitimador das ações do âmbito público e das escolhas morais, isto é, a 

pluralidade de homens que convivem em sociedade, cada um com suas particulares 

idiossincrasias, não mais gozariam de qualquer ponto de referência que, compartilhado por 

todos, oferecesse segurança, previsibilidade e validade aos comportamentos humanos 

(ARENDT, 2013 a, p. 86-87). Arendt nota, citando Tocqueville, que “(...) como o passado 
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deixou de lançar sua luz sobre o futuro, o espírito do homem vagueia na obscuridade” 

(ARENDT, 2013 a, p.83). O descrédito na tradição, ao abrir mão das raízes que alicerçavam 

os indivíduos e suas atividades políticas a um modo de ser definido e comum, teria conduzido 

o homem à perda da própria dimensão de sentido de sua existência.    

Ao considerar que o conceito de autoridade ocidental se expressaria pela 

“tríade religião-autoridade-tradição”, a filósofa conclui que a diluição das idéias de religião e 

de tradição teria provocado o desmoronamento da idéia de autoridade, a qual eram suportes. 

“Historicamente, podemos dizer que a perda da autoridade é meramente a fase final, embora 

decisiva, de um processo que durante séculos solapou basicamente a religião e a tradição” 

(ARENDT, 2013 c, p.130). A partir da crise das idéias de religião e de tradição, 

necessariamente pressupostas na crença na superioridade do modo de vida e dos ensinamentos 

dos ascendentes, a idéia de autoridade também teria esvanecido. Como nota Arendt, “a força 

dessa tríade repousa na eficácia coercitiva de um início autoritário ao qual liames 

‘religiosos’ reatam os homens através da tradição” (ARENDT, 2013 c, p.167), mas, sem a 

presença das idéias de religião e de tradição, a idéia de autoridade não poderia mais deter 

qualquer força coercitiva. A religião e a tradição formariam com a autoridade, para Arendt, 

uma verdadeira amalgama; as três idéias da trindade seriam a tal ponto co-implicadas que 

seria impossível separar uma das outras sem arruiná-las todas. Sempre que uma dessas idéias, 

elementos integrantes da concepção ocidental de autoridade política, fosse posta em dúvida ou 

eliminada, as outras duas idéias restantes também teriam sido ameaçadas ou mesmo 

destruídas. Até a modernidade, no que se refere a resultados concretos, a idéia de autoridade 

ocidental sempre teria retido, desde a incorporação romana da filosofia grega, uma eminente 

preocupação com a “educação” dos indivíduos de acordo com seus preceitos, ou seja, uma 

essência comprometida com a visão de que os antepassados ostentavam a posição de 

educadores, modelos exemplares das ações que deveriam ser empreendidas na vida humana e 

na política (ARENDT, 2013 c, p.161). Com a modernidade, contudo, aos pais, antepassados e 

“anciãos” – e a seus ensinamentos – não mais se concederia, pelas razões expostas, qualquer 

autoridade em si.  De fato, sem a idealização de feitos ou de eventos passados fundacionais 

dignos de serem preservados por suas grandezas e seus valores intrínsecos, teria perdido o 

sentido da crença na autoridade ingênita de certas pessoas que, por terem vivenciado ou 

aprendido um conhecimento especial, deveriam ser reconhecidas por serem transmissores do 

bem viver e da experiência da “verdade”.  
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As consequências políticas da erosão da idéia de autoridade no Ocidente, na 

percepção de Arendt, seriam muito graves. O fim da idéia de autoridade-religião – e a 

secularização decorrente desse acontecimento – teria ocasionado, pela indiferença aos deveres 

morais e aos modos de vida veiculados pelo cristianismo, o desaparecimento dos parâmetros 

para aferição das atividades humanas e, principalmente, das decisões políticas. Enquanto 

anteriormente, ao tempo da autoridade pré-moderna, a religião oferecia preceitos seguros e 

indiscutíveis para a avaliação dos atos humanos e das ações do Estado, agora, na 

modernidade, não mais se disporiam de balizas que impusessem à esfera política certas 

garantias de estabilidade ou de segurança. Em verdade, em relação à autoridade das 

resoluções do âmbito público-político, a separação entre Igreja e Estado “(...) implicou na 

realidade ter o político agora, pela primeira vez desde os romanos, perdido sua autoridade e, 

com ela, aquele elemento que, pelo menos na História Ocidental, dotara as estruturas 

políticas de durabilidade, continuidade e permanência” (ARENDT, 2013 c, p.170). No 

mesmo sentido, o fim da idéia de autoridade-tradição teria gerado a falta de quaisquer 

exemplos ou parâmetros de estimativa aptos a guiarem e legitimarem as decisões das gerações 

presentes e futuras. A concepção de autoridade tradicional, a visão de que “enquanto essa 

tradição fosse ininterrupta, a autoridade estaria intata; e agir sem autoridade e tradição, sem 

padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o préstimo da sabedoria dos pais 

fundadores, era inconcebível” (ARENDT, 2013 c, p.166), não teria mais lugar diante das 

mudanças estabelecidas na modernidade. Segundo Arendt, a partir da perda da autoridade, as 

dúvidas e incertezas da era moderna teriam invadido o próprio domínio político. No exame 

desse aspecto do pensamento de Arendt, Celso Lafer nota que “[o] esfacelamento da tradição 

implicou na perda de sabedoria, isto é, para falar com Karl W. Deutsch, na dificuldade de 

discernir num contexto, as classes de perguntas que devem ser feitas” (LAFER, 1979, p.59) 

Se, como já se demonstrou, o âmbito político se distinguiria, na pré-

modernidade, por uma diferenciação entre o exercício do poder (confiado aos príncipes) e sua 

legitimação (confiada à autoridade da Igreja), com o desmoronamento da idéia clássica de 

autoridade, essa antiga fonte dos limites e dos parâmetros para a ação pública, teria sido 

possibilitado o surgimento, frente à degeneração do poder em sociedade, de inovadoras 

concepções de autoridade e de legitimação na política, concepções essas que, para Arendt, 

transmutaram a violência, a força pura e a coerção – até então, observadas como simples 

instrumentos para a realização dos fins sociais – em autênticas formas de condução da 
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política
6
. Os movimentos totalitários do século XX, para filósofa, seriam exatamente 

exemplos que ilustrariam essa série de transformações. A título de conclusão sobre o 

diagnóstico de Arendt sobre a derrocada da concepção ocidental de autoridade, as seguintes 

passagens se destacam:   

 

“A autoridade, assentando-se sobre um alicerce no passado como sua inabalada pedra 

angular, deu ao mundo a permanência e a durabilidade de que os seres humanos necessitam 

precisamente por serem mortais – os mais instáveis e fúteis seres de que temos conhecimento. 

Sua perda é equivalente à perda do fundamento do mundo, que, com efeito, começou desde 

então a mudar, a se modificar e transformar com rapidez sempre crescente de uma forma para 

outra, como se estivéssemos vivendo e lutando com um universo proteico, onde todas as coisas, 

a qualquer momento, podem se tornar praticamente qualquer outra coisa.” (ARENDT, 2013 c, 

p.132) 
 

“Pois se estou certa ao suspeitar que a crise do mundo atual é basicamente de natureza 

política, e que o famoso ‘declínio do Ocidente’ consiste fundamentalmente no declínio da 

trindade romana de religião, tradição e autoridade, com o concomitante solapamento das 

fundações especificamente romanas de domínio político, então as revoluções da era moderna 

parecem gigantescas tentativas de reparar essas fundações, de renovar o fio rompido da 

tradição e de restaurar, mediante a fundação de novos organismos políticos, aquilo que 

durante tantos séculos conferiu aos negócios humanos certa medida de dignidade e grandeza.” 

(ARENDT, 2013 c, p.185)  
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SOBRE UM PROBLEMA NA INTERPRETAÇÃO DE “EÎNAI” E “OUSÍA”  

NO SÍMILE DO SOL DE PLATÃO (REPÚBLICA VI 509B)
1
 

André Luiz Braga da Silva
2
 

 

 
RESUMO: O autor identifica um problema na história da interpretação do símile do Sol da República 

de Platão (VI, 509b). Este problema residiria no sentido que foi atribuído, na passagem, aos termos 

“eînai” e “ousía” pelos principais estudiosos que analisaram a texto. Mais que um problema de 

tradução, a questão é crucial: ela determina a própria causalidade que o exegeta entende que o texto 

está atribuindo à Ideia de Bem em relação às outras Ideias. O autor apresenta então as principais 

posições exegéticas acerca da matéria assumidas pelos escoliastas dos séculos XX e XXI, com suas 

soluções interpretativas. Em seguida, o autor fará a crítica às soluções de um dos principais grupos de 

interpretação da República de nossa era, procurando demonstrar a insustentabilidade de suas posições 

perante o texto de Platão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Platão, República, Bem, Sol, Ideia, Forma. 

 

ABSTRACT: Paper points out an issue in the history of interpretation of the Simile of Sun in 

Plato's Republic (VI, 509b). Issue rests on the meaning with which scholars understood words “eînai” 

and “ousía” in the passage. Far from a narrow problem of translation, the point is vital: it determines 

the sense of the causality which platonic character Socrates allows to Idea of good with respect of 

other Ideas. So this paper presents main exegetic positions of XX and XXI centuries on that subject, 

with the interpretative solutions of scholars. Afterward it will follow a criticism to solutions of one of 

the chief exegetic group of Republic in our times, by showing its positions's unsustainability in face of 

Plato's own words. 

 

KEYWORDS: Plato, Republic, Good, Sun, Idea, Form. 

 

 

 

1) Prológo 
 

E, em geral, é a partir de bons enigmas que se 
toma de metáforas apropriadas; pois 

metáforas falam enigmaticamente. 
Aristoteles3 

 

 

 

 No semestre de inverno de 1933 para 1934, Martin Heidegger ministrou em 

Freiburg o curso “Da essência da verdade”, cuja primeira parte era sobre os símiles da 

Caverna e do Sol da República de Platão. No dia 29 de Janeiro de 1934, Erwin Kolbenheyer 

ministrou na mesma cidade uma notável conferência, que, ao que tudo indica, foi ovacionada; 

                                                                 
1
 A Germano Nogueira Prado. 

2
 Doutorando (USP). Orientador: Roberto Bolzani Filho. 

3 ARISTÓTELES. Retórica, 3.2.12. 
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seu tema e título não nos são importantes. O interessante é o fato de que, no dia seguinte, 30 

de janeiro, Heidegger apareceu para ministrar a aula com quase uma hora de atraso; o atraso, 

ao que tudo indica, deu-se por motivo de preparar um discurso, breve mas duro, como crítica 

ao que ele presenciara na véspera. Antes de iniciar a aula, o alemão fez questão de lê-lo para a 

classe, do qual se seguirá um curto trecho: 

Toda época e todo povo têm sua caverna e seus respectivos habitantes 

de caverna. Também nós hoje. E o modelo de um habitante da caverna 

de hoje e do séquito de aplausos é, por exemplo, o filósofo popular e 

político de cultura, Kolbenheyer, que apareceu ontem por aqui. […] 

Ele está colado às sombras e as considera a única realidade decisiva e 

o único mundo […]. O homem da caverna fica sentado em sua toca e 

nada sabe, da história da libertação forçada e da mais elevada ligação 

e compromisso […]. (HEIDEGGER, 2007 (1933/1934), p. 217-220) 

 

 Após o discurso, Heidegger retomou o curso do ponto em que havia parado na 

última aula. Chamou atenção, contudo, a abrupta maneira como ele surpreendeu seus alunos, 

em tomando da imagem platônica (objeto do curso!) para criticar o outro intelectual
4
. Mas, 

para o meu texto que aqui se inicia, o conteúdo desta crítica não é tão importante quanto 

aquilo para o que eu queria chamar atenção em suas palavras: a imagem da imagem platônica 

que Heidegger traça: “O homem da caverna fica sentado em sua toca e nada sabe, da história 

da libertação forçada e da mais elevada ligação e compromisso”. Ao falar desta maneira do 

prisioneiro da Caverna, Heidegger não está retirando isto do texto de Platão, onde não há 

informação sobre os prisioneiros estarem sentados. O filósofo de Freiburg, então, ao 

acrescentar este dado à imagem, parece querer justamente sublinhar que há uma certa zona de 

conforto na qual o prisioneiro se encontra. A despeito dos grilhões, dos ferros, dentro da 

caverna, ele está numa certa zona de conforto. Tranquilo. Repousado em sombras, ele está 

alheio ao fato de que há algo de misterioso lá fora; ele está alheio ao fato de que há, lá fora, 

uma avalanche de interrogações. Um sem número de questões que clamam por empenho 

(“compromisso”), por filosofar. Muito mais do que respostas: lá fora, fora do conforto, há um 

sem número de problemas. Um ou vários enigmas.  

 O texto que aqui se inicia é sobre um “enigma” presente no próprio texto do símile 

do Sol. 

 

                                                                 
4  O filósofo alemão quase como sublinhou a resposta do personagem Sócrates à observação de 
Glauco de que o narrado na Caverna correspondia a “estranha imagem e estranhos prisioneiros”: 
“Semelhantes a nós” (PLATÃO, República VII 515a4-5 – grifos nossos). 
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2) Introdução ao problema 

 

 No passo 508a4-509c4 da República de Platão, vemos o personagem Sócrates expor 

um de seus mais célebres engenhos, o símile ou imagem do Sol – ou “metáfora solar”
5
, 

“símile do Sol e da Ideia de Bem”
6
, primeira parte do “símile da Luz”

7
, etc. A estrutura básica 

dessa imagem é resumida pelo personagem mestre de Platão nos termos entendidos como 

pertencentes a uma correspondência ou proporção matemática
8
: o Bem é, “na região noética, 

em relação ao noûs e às coisas noéticas, o mesmo que ele [sc. o sol, 508b9-13] [é], na região  

visível, em relação à visão e às coisas vistas” (508c1-2). Diante de uma solicitação de Glauco 

(508c3), Sócrates explica o sentido dessa estrutura analógica, apontando, separadamente, duas 

relações que a Forma do Bem
9
, dentro desse framework, mantém com as outras Formas: 

causalidade “epistêmica” (508c3-509a9) e causalidade “ontológica” (509a9-509b10)
10

.  

 Esta última causalidade é apresentada nas derradeiras linhas do símile do Sol, através 

das seguintes palavras: 

[...] Dize que, quanto às coisas vistas, o Sol não apenas fornece o seu poder 

de ser visto, mas também a sua geração, seu crescimento e sua  nutrição [...]. 

E, portanto, quanto às coisas conhecidas, [...] dize que não apenas o seu ser-

conhecido está presente devido ao Bem, mas também que tanto o seu eînai 

quanto sua ousía lhes é adicionado/atribuído por ele [...]. (PLATÃO. 

República VI 509b2-8) 
 

 Esta curta porém forte afirmação do símile do Sol ganhou um destaque 

incomensurável na história da filosofia ocidental
11

. E, no que tange a ela, desde a própria 

Antiguidade, o sentido de eînai e ousía costumeiramente nunca foi posto em questão:  

                                                                 
5  VEGETTI, 2003a, p. 14, 22, 23, 31, 32, etc; idem, 2003b, p. 266, 268, 269, etc. 
6  ROSS, 1953 (1951), p. 64; 70. 
7  FERGUSON, 1921, p. 131; MURPHY, 1932, p. 93. 
8  Cf. anà lógon, 508b13. Cf. também 509d7-8, 511e2, 534a6. E, ainda: FERGUSON, 1921 p. 132, 133, 
134, 138, 139; MORRISON, 1977, p. 220, nt. 11; ADAM, 2009 (1902), p. 59; DIXSAUT, 2000, p. 126. Esta última 
comentadora cita ainda ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V, 3, 1131a31-32; EUCLIDES. Elementos V, def. 8. 
9  Faço minhas as palavras de Ferrari (2003, p. 287, nt. 1), segundo as quais o correto seria traduzir o 
adjetivo neutro tò agathón por “o bom”; entretanto, para manter uma unidade e um diálogo com a tradição 
interpretativa do texto, referir-me-ei a esta entidade como “o Bem". 
10  Embora na tradição interpretativa do texto ser uma questão até mesmo o sentido desta causalidade 
imageticamente exposta (se é ontológica ou não), continuarei me referindo a ela nestes termos, esperando 
que, no fim de minha exposição, seu sentido “ontológico” reste textualmente fundamentado. Além disso, é 
interessante notar que a relação de causalidade ontológica exposta no símile do Sol pode ser pensada como 
uma relação absolutamente entre Formas (no caso, da Forma do Bem com as outras Formas), ao contrário da 
causalidade epistemológica, que é descrita com respeito ao efeito da Forma Bem não só sobre as outras 
Formas, mas também sobre o que hoje entendemos como o “sujeito do conhecimento” (508e1-3). 
11 A título de exemplo: SHOREY, 1933; GUTIERREZ, 2003a. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

102 

Sócrates estaria a exortar Glauco a afirmar que a Ideia do Bem (508e2-3) é a “causa” (508b9 

c/c 508e1-3 c/c 509b2-8) da existência e realidade ontológica dos entes conhecíveis (ou seja, 

as outras Ideias em geral: 507b5-10; 508c1). Isto é, o Bem seria o fundamento último de toda 

a dita metafísica platônica, pois que seria o alicerce sobre o qual repousaria a própria 

realidade das Formas inteligíveis. Por consequência, em fundamentando a metafísica, ele 

fundamentaria também todas as outras facetas do pensamento do autor dos diálogos: ética, 

filosofia política, cosmologia, etc. Assim, costumeiramente, o trecho foi entendido. 

 A questão que o século XX ousou colocar foi justamente se este sentido milernamente 

atribuído a esta causalidade é realmente o sentido que ela possuía no texto. Que haja alguma 

abertura exegética no próprio símile do Sol, parece inegável: os termos eînai e ousía não são 

explicados na passagem, e, seja no próprio idioma grego, seja em Platão, são polissêmicos. 

Pesa ainda, a favor da concessão de importância à discussão do sentido dessa causalidade, o 

elemento dramático que Platão, na sequência, concede a seu leitor: a reação imediata do 

personagem Glauco. Assim que Sócrates acabar de narrar a superioridade da Ideia de Bem, 

Glauco explode em risos, dizendo “[...] Nossa, Apolo, mas que exagero extraordinário!'” 

(509c1-2). Portanto, a questão do sentido, na passagem, dos termos eînai e ousía, não tendo 

incomodado muito os vinte e quatro séculos antecedentes, emergiu, na interpretação do texto, 

com uma das mais relevantes perguntas do século XX – e, por que não dizer, também do 

jovem XXI. A questão pode ser resumida assim: a causalidade, dita “ontológica” (509b2-8), 

da Ideia de Bem sobre as outras Ideias, é “ontológica” mesmo? O que o Bem está de fato a 

causar para os outros seres inteligíveis? 

 

3) Apresentação das posições exegéticas 

 

 Basicamente, nos séculos atual e último, as posições interpretativas acerca desse 

sentido podem ser agrupadas em dois macrogrupos:  

 

a) Interpretação α: os escoliastas que defendem que o sentido da causalidade atribuída por 

Sócrates ao Bem nas últimas linhas do símile do Sol não é o ontológico; isto é, eînai e ousía 

na passagem não significam existência, realidade ou essência latu sensu (sentido este que eu 

vou  chamar aqui de “fraco”); 
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b) Interpretação β: os que defendem que o sentido da causalidade é o que a tradição atribuiu-

lhe: eînai e ousía na passagem significam mesmo existência, realidade ou essência latu sensu 

(sentido este que eu for chamar aqui de “forte”); e 

 

c) Interpretação γ: estes são os estudiosos que comentam a imagem do Sol mas não 

assumem posição definida sobre o sentido da causalidade atribuída ao Bem no fim do símile; 

 

 Desses três macrogrupos, dadas as diminutas dimensões a que um estudo como o 

presente presta-se a ter, concentrar-me-ei em apenas um deles. E este será o primeiro dos 

grupos, haja vista ele representar, na história da leitura dessa passagem da República, a 

novidade aparecente nas últimas sete décadas. A partir das peculiaridades nas propostas de 

seus escoliastas, a posição “α” pode ser ainda subdividida em três subgrupos, a saber: 

“Interpretação α1”, “Interpretação α2” e “Interpretação α3” – os quais serão explicados na 

sequência. Considerando assim todos os estudiosos dos séculos XX e XXI de cuja obra eu 

tenho conhecimento, teremos um total de cinco posições principais identificáveis sobre nosso 

problema. Passemos agora a rápidas explanações acerca delas (no limite da oportunidade) e à 

nomeação de seus adeptos. 

 

Interpretação α1: 

 Segundo esta interpretação, os elementos causados pela Forma do Bem na passagem, o 

eînai e a ousía, dizem respeito ao “ser verdadeiro” das Formas, isto é, o “ser Forma enquanto 

Forma”, o “modo de ser” próprio das Formas. Assim, em última instância, o personagem 

Sócrates não estaria se referindo ao sentido forte e ontológico de “existência” ou “realidade” 

em geral para essa causalidade do Bem, mas a um sentido específico e mais “fraco”: o sentido 

das características que as Formas possuem e que as diferenciam das instâncias (ou “entes”) 

sensíveis. Nesse viés de leitura, a causalidade do Bem diria respeito às “propriedades ideais” 

das Formas (P.I.'s): inteligibilidade, eternidade, imutabilidade, etc (VLASTOS, 1966; KEYT, 

1971; SANTAS, 1983). Pode-se dizer que essa viés argumentativo foi uma grande novidade 

na milenar história de interpretação desse texto, introduzida somente na segunda metade do 

século XX, quando Sir. Willian David Ross publica o seu (hoje famoso) estudo “Plato's 

Theory of Ideas” (1951). E, mesmo após a publicação do mesmo, mais algumas décadas 
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haveriam de se passar para que sua posição α1 fosse seguida por outros grandes estudiosos 

(vide a linha do tempo no Anexo I). Para contornar a tonalidade outrora seguida pela tradição, 

o caminho argumentativo de Ross e seu grupo é fino. Vejamo-lo, sucintamente. 

 Em alguns momentos do corpus platonicum, é possível ver aparecer uma concepção 

mais geral e não ontológica do “bem” como “excelência” ou o “melhor” de cada coisa
12

. A 

partir dessa concepção, o grupo de escoliastas da Interpretação α1 entendeu que as chamadas 

propriedades ideais das Formas seriam todas causadas pela Forma do Bem. Entendida como 

“Forma da excelência em si”, o Bem faria dos outros entes inteligíveis “realidades excelentes” 

ou “perfeitas”, quando comparados aos entes sensíveis. Nessa “perfeição”, estes estudiosos 

consideram implicadas as características das Ideias como inteligibilidade e cognoscibilidade, 

desejabilidade cognitiva e normatividade enquanto paradigmas. A Forma do Bem seria algo 

como “excelência em si”, enquanto que as outras Formas em geral seriam como que 

exemplares ou instâncias individuais dessa excelência
13

. Comentadores que assumem a 

Interpretação α1:  Ross, 1953 (1951), Santas, 1999 (1983), Vegetti (2003) e Ferrari (2003) 

(Vide Anexo I). 

 

Interpretação α2: 

 Esta interpretação é “irmã” da anterior, também considerando eînai e ousía, que são 

descritos como causados pela Ideia de Bem no texto, como o modo de ser próprio das Formas, 

o modo de ser delas enquanto essências. Entretanto, segundo esta interpretação, este modo de 

ser não se refere às propriedades acima descritas (aquelas propriedades que diferenciam as 

Ideias dos entes sensíveis), nem mesmo a propriedade alguma. Ele se refereria, antes, a um 

“poder de estar presente”, que é próprio das Formas enquanto tais: uma “condição” para as 

Formas serem o que são. Apesar de, no meu conhecimento, a Interpretação α2 não possuir 

                                                                 
12  PLATÃO, Górgias 479b4; 504c9; 506d5; República  335b8-11; 353b2-12; 403d2-3; 518d9-10; 601d4-

6. 

13  Baltes afirma que, para todos os (pós-platônicos e pré-plotinianos) autores da Antiguidade aludidos 
por ele [a saber: a) Plutarco; b) um platonista (não-identificado) aludido por Justino Mártir; c) Celsus; d) 
Numenius; e) Alcino/Albino; e f) Atticus], “a Ideia do Bem como a causa do ser é ser par excellence” (BALTES, 
1997, p. 364). Urge então reconhecer que, se se concede a veracidade a esta assertiva, e a depender do sentido 

que se lhe dê, minha adjetivação de “novidade” para a posição do grupo α1 mereceria gravemente ser revista. 
Entretanto, justifico a manutenção da minha adjetivação devido ao fato de que nem mesmo a principal citação 
que Baltes utiliza (1997, p. 364, nt. 59) para “legitimar” esta sua assertiva pouco ou nada contribui para esta  
legitimação, a saber: “(O que é deus?) [É] o um de Platão, o uninatural, o unijusto, o ser real, o bem; ele utiliza 
todos estes nomes para o noûs; então deus [é] o noûs, ideia separada.” (tradução minha da citação em grego 
que Baltes faz (1997, p. 364, nt. 59) de AETIUS, 1, 7, 31). 
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outros adeptos de peso, ela não poderia deixar de ser mencionada, dada a inconteste 

importância da escoliasta que lhe defende: Dixsaut, 2000 (1991) (Vide Anexo I). 

 

Interpretação α3:  

 Segundo esta posição, eînai e ousía no fim do símile do Sol significam o valor e a 

essência moral das Formas. Isto é, a Forma do Bem é a fonte e critério do valor moral de 

todas as coisas, inclusive das Formas. O Bem então estaria numa relação não de causalidade 

ontológica com as outras Formas, como viu a tradição, mas de Principio Axiológico. 

Comentadores: Fronterotta (2001), e, talvez, Ferguson (1921) – o qual, ainda que de uma 

maneira truncada e nebulosa, afirma que o símile do Sol trata de “valores”, não de “causação 

metafísica” (1921, p. 132-133). 

 

Interpretação β: 

 A despeito de pequenas variações não fundamentais, esse grupo segue o entendimento 

geral que a tradição sempre deu ao trecho. Isto é, para eles, eînai e ousía teriam sim o sentido 

forte, ontológico, de “existência” e “realidade”; e, assim, o Bem seria causa de tais 

características das Formas em geral. Isto posto, algumas variantes exegéticas podem ser 

notadas dentro do grupo β. Para alguns de seus membros, a Ideia do Bem, doando existência 

aos entes inteligíveis, equivaler-se-ia à Ideia de Ser (Baltes, 1999 (1997)). Já para outros, uma 

vez que o Ser de cada Forma, a sua essência principal enquanto Forma, implica em ela ser 

sempre una, a Forma do Bem equivaler-se-ia ao princípio ou Forma do Um (Krämer, 2012 

(1969); Reale, 2004 (1991); Szlezák, 2003 (2001); Gutierrez, 2003, 2009 e 2010). Boussoulas 

(1962), por sua vez, assume simultaneamente estas duas equivalências. Os demais, embora 

mais contidos no que tange a estas “equipolências” dentro da “metafísica” platônica, não 

deixam de ver também na afirmação de Sócrates no símile do Sol um sentido de causalidade 

ontológica do Bem em relação às outras Ideias:  Shorey, 1980 (1895) e 1933; Adam, 2009 

(1902); Natorp, 1903; Heidegger, 2007 (1933/1934); Notopoulos, 1944;  LaFrance, 2006. 

 

Interpretação γ: 

 A lista de comentadores que, prudentemente, não apresentam uma posição bem 

definida sobre a difícil questão é igualmente bem representada. Murphy (1932) entende que o 

Bem é causa da “existência” e “inteligibilidade” - presumivelmente, das outras Formas. Mas o 
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autor não dá argumentos ou desenvolvimento para este entendimento. Raven (1953) 

inicialmente sequer considera a relação de causalidade entre o Bem e as outras Ideias, traçada 

no símile, como integrante do que é crucial na passagem; apenas ao fim de seu comentário ele 

dá alguma atenção ao caso, sem contudo apresentar uma posição.  Hackforth (1942), Malcolm 

(1962), Morrison (1977) e Annas (1997 (1981)) também não assumem posições definidas 

sobre o caso. 

 

 

4) À guisa de uma crítica: a interpretação “α” e seus problemas exegéticos: 

 

 Como eu dizia, para não me estender demasiadamente, neste trabalho minha atenção 

será voltada sobretudo para o grupo α. Opto por tratá-lo porque, diante da abertura 

interpretativa que a própria passagem República VI 509b-c comporta, os comentadores deste 

grupo atribuíram, à causalidade do Bem sobre as outras Ideias, um sentido bem diferente 

daquele que a tradição sempre privilegiou - e   essa novidade é o foco do interesse do  

presente texto. No fim do símile do Sol, tais comentadores assumiram sentidos específicos, 

“mais fracos” ou não ontologicos, para eînai e ousía, sentidos estes diferentes daqueles que os 

termos “naturalmente” teriam; falarei dessa “naturalidade” mais à frente. Além disso, urge 

também reconhecer que tais autores mostram-se muito competentes em seus trabalhos, 

elaborando complexos  percursos argumentativos para a defesa de suas posições. 

 Contudo, aos meus olhos, seja pela vereda α1, seja pela α2, seja pela α3, esses 

escoliastas, com suas decisões interpretativas, visaram sobretudo retirar o 'peso' ontológico da 

afirmativa do personagem Sócrates, retirando, assim, também, o caráter fortemente “absurdo” 

que ela teria se, mantendo esse 'peso', fosse confrontada com alguns pressupostos do texto. 

Para explicar tais pressupostos, e tal “absurdidade”, faz-se necessária uma breve digressão. 

 

A versão “standard” da Hipótese das Formas e a sua Regra de Causalidade 

 

 Embora não haja oportunidade neste curto trabalho para uma exposição detalhada 

nesse sentido, podemos dizer que o texto da República é claro quanto ao fato de que havia 

uma concórdia entre o personagem Sócrates e seus interlocutores quanto àquilo que ficou 

conhecido, na literatura secundária, por “Hipótese das Formas” (também chamada de “Teoria 
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das Ideias”) em sua “versão standard”: 476a4-d4; 478c7-480a13; 484b3-4; 485b1-3; 486d9-

10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500c2-5; 505a2-4; 596a6-7; 596e3-597d2; etc; cf. também 

FRONTEROTTA, 2001; VEGETTI, 2003b. A demarcação explícita dessa concórdia ou 

homología, inclusive, é tratada no texto como algo sumamente necessário para que se possa 

iniciar a própria exposição do símile do Sol: 507a7-b11. 

 Apresentada aos leitores de Platão sobretudo na República e nos diálogos do mesmo 

período, a versão standard da Hipótese das Formas possui várias características fundamentais. 

Para pensar a relação de causalidade traçada no símile, é imprescindível destacar pelo menos 

uma delas: a relação das Formas com os particulares sensíveis é entendida como uma 

koinonía (“comunidade”, Fédon 100d6; República V, 476a7) ou méthexis (“participacao”, 

Banquete 211b2; Fédon 100c5, República V 476d1-3), representando uma relação de 

causalidade (BRISSON, 2001; PRADEAU, 2001). Tal relação pode ser traduzida nos 

seguintes termos: a Forma X (ou “X em si”) e apenas ela
14

 é a “causa” de todos os 

particulares sensíveis (ou “instâncias”) possuírem a qualidade X-dade (Fédon 100b1-d4). O 

esquema seria:  

 

    (“koinonía” ou “méthexis”) 

     Fx  → i 

     (qualidade x-dade) 

 

 Esta “configuração”, de fato, é uma regra para esta Hipótese
15

, que eu chamarei aqui 

de “Regra de Causalidade Geral da Hipótese das Formas em sua versão standard”, abreviada 

doravante por “Regra de Causalidade”. Glauco compartilha desta versão da Hipótese, 

compartilhando portanto também desta Regra de Causalidade que era inerente à mesma, na 

figura da “participação”. E parece haver no texto ao menos uma pequena pista de que, em 

tomando este rumo, não nos arriscamos a errar: no livro V da República, o próprio Glauco 

                                                                 
14 “- (...)hypothémenos eînaí ti kalòn autò kath'hautò kaì agathòn kaì méga kaì tâlla pánta. (…) eí tí estin 
állo kalòn plèn autò tò kalón,oudè di'hèn állo kalòn eînai è dióti metéchei ekeínou toû kaloû? kaì pánta dè 
hoútos légo. têi toiâide aitíai synchoreîs? - synchorô (…).” (PLATÃO. Fédon 100b5-c8). 
15  Para tal regra também chama atenção Vegetti, que a entende como uma das facetas de um conjunto 
maior de regras que ele chamou de “Teorema das Ideias” (2003b, p. 253). A mim, hoje, interessa sobretudo 
esta regra em específico, e, embora existam vários desdobramentos dela na ontologia platônica desse período, 
aos propósitos do meu trabalho por ora é suficiente apenas a sua enunciação enquanto regra. 
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tratou a noção de “participação” como um assunto comum e aparentemente já conhecido 

(476c8-d4). A Hipótese das Formas, com sua Regra de Causalidade, é, assim, o “padrão”, a 

homología prévia, marcada no texto como pré-estabelecida entre Sócrates e seus principais 

interlocutores, os irmãos de Platão, tanto antes quanto depois dos símiles. 

 

A interpretação do símile do Sol à luz da Regra de Causalidade 

 

 Voltando à “metáfora solar” e ao sentido da causalidade referente aos termos eînai e 

ousía, agora sim será perceptível o que eu queria dizer. Conforme vimos, as últimas linhas do 

símile diziam que a Forma do Bem (508e2-3) é “causa” (508b9 c/c 508e1-3 c/c 509b2-8) dos 

entes conhecíveis (ou seja, as Formas em geral: 507b5-10; 508c1) possuírem uma certa 

qualidade. Entretanto, aqui, esta qualidade não é a qualidade da qual a Ideia de Bem é o 

correspondente inteligível, isto é, a qualidade de “ser-bom”: do Bem é dito ele ser a causa do 

eînai e ousía das Formas. Se estes dois termos possuírem aí o sentido “natural” que lhes é 

esperado, o sentido ontológico de existência e realidade das Formas, o “ser” delas, a 

“violação” da Regra de Causalidade Geral da Hipótese das Formas seria clara
16

: ao contrário 

do apresentado no esquema acima, a Forma do Bem seria causa das outras Formas possuírem 

qualidades diferentes daquelas das quais a Forma do Bem é o correspondente ontológico. 

Percebendo então que um sentido “forte”, ontológico, para eînai e ousía, levaria a este 

problema, a este “absurdo” dentro da própria Hipótese das Formas, os comentadores das 

posições α1, α2, e α3 buscaram argumentar no sentido de que os dois termos na passagem 

têm sentidos mais “específicos”, representando sim qualidades das quais a Forma do Bem é 

esperadamente a causa. Assim, a Regra de Causalidade não seria quebrada: os intérpretes de 

α1 e α2 defenderam que o “ser” causado pelo Bem é “ser perfeito”, é “ser com excelência”, e, 

portanto, seria algo que em algum sentido é causado pela Ideia de Bem; já os intérpretes de 

α3 disseram que “ser” aí é “ser-bom”, é um valor moral – logo, seria também algo 

esperadamente causado pelo Bem. 

 Nesse sentido, o que as decisões interpretativas de todo o macrogrupo α lograram 

alcançar é a assunção de um sentido mais “aceitável” ou “confortável” para o poder causal 

que o personagem Sócrates atribuiu à Ideia do Bem: “aceitável” ou “confortável” no que 

                                                                 
16  Cf. Vegetti, 2003b, p. 273. 
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tange à atenção à já explanada Regra de Causalidade. Todavia, esta “zona de conforto” não 

pode ocorrer sem um custo ao exegeta. Um custo que, sou obrigado a dizer, não é pequeno. E, 

ao menos para um destes comentadores, o custo dessa decisão interpretativa não parece ter 

passado desapercebido. 

 Refiro-me a Fronterotta, que, após apresentar a sua posição que também consagra um 

sentido mais especifico para a causalidade do Bem no símile do Sol (2001, p. 142), admite 

que essa “precisão” do sentido dessa causalidade não é uma decisão de “pouca monta” (2001, 

p. 142, nt. 42). Num corajoso gesto de lucidez, o comentador italiano reconhece que esta 

decisão é... um “ponto fraco” (sic.) de sua interpretação (idem, ibidem). E justifica, ainda, essa 

sua opção, este seu uso de um “ponto fraco”, porque não teria visto outro caminho 

interpretativo para dar sentido à fala de Sócrates sobre a causalidade do Bem. Em suas 

próprias palavras: “[...] pois que sentido haveria em dizer que a Ideia de Bem é causa da 

existência e da realidade das outras Ideias?” (idem, ibidem). Ora, esta “confissão” do 

comentador é mui digna de nota. Pois a honestidade de sua exegese levou-lhe a reconhecer 

duas coisas que eu faço a opção, neste meu trabalho, de valorizar: 

i) não há elementos textuais suficientemente fortes para justificarem a decisão de 'afunilar', 

para um sentido mais específico e não-ontológico, o sentido dos termos eînai e ousía – cujo 

sentido “natural” dentro do texto, conforme vou mostrar, seria equivalente ou no mínimo não 

excludente do sentido de essência, existência e realidade ontológica; 

ii) este 'afunilamento' de sentido é o que permite a causalidade da Forma do Bem atribuída por 

Sócrates fazer sentido dentro dos pressupostos do texto (sobretudo, a Regra de Causalidade, já 

exposta acima), evitando assim uma “absurdidade” para a assertiva; 

 

 Em outras palavras: Fronterotta foi lúcido em perceber – e honesto em reconhecer! – 

que  ele fez a opção pelo sentido menos provável para uma afirmativa textual, posto que esse 

sentido apareceu-lhe como o único capaz de garantir que a afirmativa socrática no símile do 

Sol não soasse como absurda. E, embora assumido apenas por Fronterotta, a mim parece que 

este motivo de decisão interpretativa está por trás da decisão de todos os intérpretes que 

atribuíram às palavras de Sócrates um sentido “mais fraco” ou não-ontológico – isto é, a todos 

os defensores da interpretação α. A maioria destes comentadores empreendeu largo, longo e 

louvável esforço de argumentação para demonstrar a possibilidade de um sentido mais fraco 

para eînai e ousía em 509b7-8, garantindo assim que a assertiva socrática de causalidade do 
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Bem no fim do símile do Sol fizesse sentido dentro da Regra de Causalidade da Hipótese das 

Formas. Penso, contudo, que o próprio texto platônico agradeça os esforços destes escoliastas, 

mas, educadamente e com gentileza, recuse-os todos – apontando-nos, elegantemente, uma 

outra solução para este seu enigma. 

 

5) Três contextos para interpretação de “eînai” e “ousía” no símile do Sol 

 

 A afirmação da causalidade da Ideia do Bem não é uma assertiva solta e localizada 

desprendidamente no texto de um tratado. Tal não é a opção de Platão de fazer filosofia. Sua 

opção é pelo diálogo, isto é, é pela tensão viva e sempre presente do encontro de posições 

diferentes em torno ao mesmo tema. Isso mesmo que permeou a história da filosofia, e que 

ocorre até hoje em dia, em nossos congressos, em nossas salas de aula, em nossas 

universidades e em todos os lugares onde a reflexão em conjunto faça-se presente. E, sendo 

esta a opção do autor, havemos todos de respeitá-la, e de levá-la a sério. Nesse sentido, a 

posição do grupo α parece pecar – aos meus olhos, pelo menos – por procurar atribuir um 

sentido às palavras eînai e ousía proferidas pelo personagem Sócrates, palavras que 

caracterizam a causalidade do Bem, sem se demorar suficientemente sobre os três contextos 

aos quais elas estão ligadas: 

 

i) o contexto anterior: o do uso que é feito dos termos eînai (substantivado) e ousía nas 

passagens da República que antecedem a passagem do símile; 

ii) o contexto do momento: o momento específico da discussão na passagem sob análise, isto 

é, a estrutura da analogia ou correspondência na imagem do Sol; e 

iii) o contexto posterior: o do diálogo vivo que é a República, que, rico em nuances 

dramáticas, apresenta, na sequência, a forma como os personagens encararam estas palavras. 

 

Contexto anterior: o sentido de eînai e ousía antes do símile do Sol 

 

 Quando, algumas linhas acima, eu me referia aos sentidos “naturais” dos termos eînai 

e ousía, eu me referia ao sentido que eles já possuíam na República antes do símile do Sol. 

Como esse contexto anterior em que eles apareceram é bem definido, nele, os sentidos deles 

não costumam ser alvo de maiores questionamentos. Chamo atenção para que, no caso de 
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eînai, não será levado em conta seu uso propriamente verbal (enquanto infinitivo do verbo 

eimí, “ser”, “estar”), mas apenas seu específico uso substantivado, tal como aparece nas 

últimas linhas do símile do Sol (tò eînai, “o ser”, 509b7). O contexto de todas as ocorrências 

anteriores é o mesmo: trata-se de uma discussão onto-epistemológica, de inspiração eleática, 

na qual pretende-se diferenciar dois modos de ser: i) o daquilo que existe sempre e do mesmo 

modo, que, sendo chamado de “o ser” (tò eînai) e “a essência” (he ousía), é o real objeto do 

conhecimento (epistéme); e ii) o daquilo que, sendo intermediário entre ser e não ser, está 

sujeito à geração e corrupção, e que é o objeto da opinião (dóxa). As passagens são: 

 

477a6-7: “[...] se há alguma coisa desse modo, ao modo do ser e do não ser (hos eînai te kaì 

mè eînai), isso não ficaria entre o absoluto ser e o absoluto não ser (toû eilikrinôs óntos kaì 

toû aû medamêi óntos )?” 

 

478e1-2: “[...] Ao que parece, falta-nos descobrir aquilo, o que participa de ambos, do ser e do 

não ser (toû eînai te kaì mè eînai) [...]” 

 

479c6-7:  “[...] que hás então de fazer-lhes? [...] Ou poderá dar-lhes melhor posição do que 

entre a essência e o não ser (tês […] ousías te kaì toû mè eînai) [...]? 

 

485a10-b3: “Concordemos, pois, quanto à natureza dos filósofos, que estão sempre 

apaixonados pelo saber que possa revelar-lhes algo daquela essência que existe sempre (tês 

ousías tês aeì oúses) e que não se desvirtua devido à geração e destruição.” 

 

486a8-10: “[...] mas [sc. o filósofo] com um pensamento superior e contemplando a totalidade 

do tempo e a totalidade da essência […] (páses dè ousías)” 

 

 Nesse sentido, sem aprofundarmo-nos em demasia e perdermos o foco de nosso 

trabalho, podemos reconhecer que, dado o próprio assunto da discussão em que eles ocorriam 

(a diferenciação dos modos de ser do cognoscível e do opinável, e dos homens em relação a 

esses modos, no fim do Livro V e início do VI), os termos eînai (substantivado) e ousía 

possuíam no texto da República o sentido “forte”, ontológico, de “ser”, “essência”, “coisa 

realmente existente”, “realidade”. Tal é o sentido “natural” dos dois termos no contexto da 
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obra, sentido o qual vinha sendo utilizado, sem nenhuma modificação e ininterruptamente até 

o momento dos símiles. E, sendo essa discussão onto-epistemológica aludida imediatamente 

anterior à apresentação do símile do Sol, é razoável que o personagem Sócrates, quando faz 

uso de eînai e ousía nas últimas linhas da imagem solar, sem dar maiores explicações acerca 

dos dois termos, tivesse plenamente em mente este sentido ontológico para os dois termos. 

 

Contexto do momento específico da passagem sob análise: a analogia presente no Símile do 

Sol 

 

 Para pensar a correspondência analógica dos elementos na imagem do Sol, convém 

primeiro repassar os dados textuais do símile. Em 508a4-b11, Sócrates descreve o papel do 

sol e sua luz, na natureza, em relação ao fenômeno da visão; em sequência, encarando esta 

descrição como uma imagem ou símbolo, o filósofo anuncia a correspondência dos elementos 

da imagem/símbolo (o sol, a vista, as coisas visíveis) com os elementos do 

original/simbolizado (o Bem, o noûs, as coisas inteligíveis) (508b12-c2). Face ao pedido de 

Glauco pela explicação do sentido desta correspondência (508c3), Sócrates dá duas 

explicações do simbolizado a partir da imagem, a saber:  

i) há uma certa causalidade no inteligível, nos moldes da causalidade solar no âmbito da visão 

(508c3-509a9); e 

ii) há uma certa causalidade no inteligível, nos moldes da causalidade solar no âmbito da 

geração ou vida dos entes visíveis (509a9-b10). 

 

 O contexto específico do momento da discussão em que aparece esta segunda 

causalidade do Bem, que diz respeito aos termos eînai e ousía, portanto, é este: a explicação 

do significado ou desenvolvimento de um segundo aspecto da imagem. Esta explicação 

traduz-se na identificação de uma causalidade específica na esfera do inteligível que 

corresponde a uma causalidade específica na esfera visível
17

. A causalidade específica diz 

respeito ao fato de a Forma do Bem ser, para as Formas em geral, causa do  eînai e da ousía 

delas, o que é correspondente (508b12-c2) ao fato de o sol ser, para as coisas visíveis, causa 

                                                                 
17 Ao valer-me de expressões como “âmbito” ou “esfera inteligível”, “esfera visível”, estou apenas 
aludindo às expressões presentes no texto platônico, como “noéton tópos”, “horatón tópos” (508c1-2),  sem 
pretender com isso comprometer-me com qualquer posição fergusioniana ou anti-fergusioniana sobre o caso. 
Cf. FERGUSON, 1921. 
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da sua geração, do seu crescimento e da sua nutrição. Entendendo-se que estes três processos 

dizem respeito sobretudo à vida
18

, indaguemos: que seriam, para as coisas vivas, geração, 

crescimento e nutrição? Salvo melhor juízo: geração é aquilo devido ao que ocorre para elas o 

próprio fato de “ser” ou “existir”; “nutrição” é o que mantém/garante a duração deste “ser” ou 

“existência” no tempo; e “crescimento” é o próprio modo de elas existirem, que é garantido 

por essa 'manutenção' (a nutrição). Sócrates, então, parece querer dizer que, na imagem, a 

causalidade do sol diz respeito, quanto às coisas visíveis, a três características delas: o próprio 

fato de elas serem, a sua existência; o modo de elas serem; e a duração desses seres no tempo. 

Se é para aplicar, como correspondência, “o mesmo” (toûto, 508c1) do âmbito visível no 

âmbito do inteligível: mutatis mutandis, a causalidade do Bem, em relação às Formas, diz 

respeito a três características delas: i) o próprio fato de elas serem ou existirem, ii) o modo de 

elas serem ou existirem, e iii) a duração desses seres no tempo. Isto é, do contexto específico 

da correspondência dos elementos no símile do Sol, podemos extrair que, grosso modo, o 

Bem é, para as outras Ideias, causa: i) do ser (no sentido forte, ontológico) ou existência delas, 

ii) da inteligibilidade e imutabilidade, da essência delas; e iii)  da eternidade delas. Nesse 

sentido, em uníssono com o primeiro contexto, este segundo contexto também mantém, para 

eînai e ousía no símile do Sol, o sentido “ontológico”. 

 

Contexto posterior: as nuances dramáticas subsequentes na própria discussão 

 

 Por fim, o último contexto de interpretação da causalidade nas últimas linhas da 

imagem solar pode mesmo servir de teste para os dois contextos anteriores. Para tanto, vou 

colocar em suspenso os dois contextos que acabo de abordar. Suponhamos então que o 

sentido que os termos tò eînai e he ousía possuíam nas passagens anteriores (fim do Livro V e 

início do VI) poderia ter sido modificado no símile do Sol, mesmo sem prévio aviso disso. E 

suponhamos também que a correspondência que eu estabeleci acima entre os elementos de 

causalidade no visível e aqueles no inteligível não funcione, ou, no mínimo, seja questionável. 

Mantenhamo-los em suspenso, por enquanto, e partamos para a consideração do último 

contexto que parece imprescindível como guia da interpretação das palavras do personagem 

                                                                 
18  Embora o conceito de “vida” pareça ser mais amplo no século IV a.C. do que é na nossa era. De todo 
modo, seja o que se entenda por “vida”, o sentido da passagem não precisa ser considerado como não 
aplicável a todas as coisas “sensíveis”, uma vez que o conceito de “geração” é certamente aplicável a todas 
elas. 
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Sócrates. Consideremos agora o fato inegável de que tais palavras fazem parte de um diálogo 

vivo, no qual o que é dito ou feito por um personagem é de algum modo encarado pelos 

outros personae dramatica. Após a afirmação da causalidade da Ideia de Bem no símile do 

Sol, Platão proveu-nos com a reação de Glauco ao sentido do que Sócrates quis dizer. E, na 

sequência, proveu-nos também com a reação do próprio Sócrates a esta reação de Glauco.  

[SÓC.] [...] Dize que, quanto às coisas vistas, o Sol não apenas fornece o seu 

poder de ser visto, mas também a sua geração, seu crescimento e sua  

nutrição [...]. E, portanto, quanto às coisas conhecidas, [...] dize que não 

apenas o seu ser-conhecido está presente devido ao Bem, mas também que 

tanto o seu eînai quanto sua ousía lhes é adicionado/atribuído por ele [...]. 

E Glauco, de um modo muito ridículo, fala: 'Nossa, Apolo, mas que exagero 

extraordinário!' 

[SÓC.] Pois tu és o culpado [disso] (…), obrigando-me a dizer minhas 

opiniões sobre isso! 

(PLATÃO. República VI 509b2-c2) 
 

 De modo a não desviar o foco de meu trabalho, vou abstrair de dois fundamentais 

elementos na reação de Glauco, o riso e a alusão ao deus Apolo, para, concentrando-me em 

suas outras palavras, poder avançar em minha crítica. Conforme eu mencionei páginas atrás, 

Glauco compartilha com Sócrates a aceitação da Hipótese das Formas e de sua inerente Regra 

de Causalidade. Mencionei também que os intérpretes da posição α assumem um sentido não-

ontológico para eînai e ousía porque parecem ter visto que esta era a única maneira de a 

afirmação de causalidade de Sócrates para o Bem não parecer absurda ou excessiva face a esta 

Regra. Sobre o  que eu ainda não havia me debruçado era esse fato dramático agora diante de 

nós: o personagem Glauco, imediatamente após a afirmação socrática, vai justamente acusar o 

dito de ser um “exagero extraordinário”! Isto é: Glauco acusa o filósofo ateniense de cometer 

exatamente aquilo que as elaboradas argumentações dos membros do grupo α procuraram 

afastar das palavras de Sócrates no fim do símile: um sentido de causalidade excessiva ou 

exagerada
19

, posto que ontológica. Conforme as passagens já aludidas acima, Glauco tem em 

mente a versão standard da Hipótese das Formas (ou “Teoria das Ideias”), e é sagaz o 

suficiente para imediatamente perceber que Sócrates afirmava algo que a ultrapassava, pois 

que dizia que a Ideia de Bem era causa, mais que do fato de as Ideias serem “boas”,  da 

existência, realidade e essência delas.  

 Aqui algum leitor meu poderia arguir: “Certo, Glauco entendeu a afirmação de 

                                                                 
19  Para uma boa argumentação no sentido de entender daimonías hyperbolés (República VI 509c1-2) 
como “excesso”, “exagero”, com referência aos diálogos, cf. VEGETTI, 2003b, p. 267. 
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Sócrates como ontológica, e, portanto, como excessiva, porque ultrapassava a Regra de 

Causalidade; mas ocorre que Glauco não entendeu a afirmação no sentido que ela realmente 

possuía para o próprio personagem Sócrates. Se mantivermos a abstração dos dois primeiros 

contextos abordados, podemos conjecturar que é possível que Sócrates na verdade não estava 

dando aos termos eînai e ousía (isto é, à causalidade que ele descreveu) um sentido 

ontológico; poderia ser um erro de interpretação de Glauco”  

 Ora, a este meu leitor arguidor, seria necessário responder: se acaso o irmão de Platão 

tivesse interpretado erradamente o sentido do exposto no símile do Sol, e a causalidade 

ontológica não fosse um dos sentidos pretendidos pelo próprio Sócrates na imagem, nada 

seria mais natural do que Sócrates apontar esse erro de seu interlocutor. Conforme o costume 

que ele apresenta nas dezenas de discussões dramáticas em que Platão fez questão que ele 

estivesse presente, Sócrates poderia ter devolvido uma resposta admoestadora, do tipo: “Tu 

estás entendendo-me errado, meu caro Glauco; não há exagero extraordinário algum no que 

afirmo, porque este sentido de causalidade ontológica não é o significado do que estou te 

dizendo”.  E, se o filósofo ateniense estivesse disposto a ser menos gentil ainda, ele poderia 

até mesmo chegar a acrescentar: “O que estou te dizendo, Glauco, mas tu não foste capaz de 

entender, é que o Bem é a causa dos atributos que fazem as Ideias serem Ideias” (conforme 

intérpretes do grupo α1); ou “(...) que o Bem é a causa do modo de ser das Formas” 

(conforme posição α2); ou, ainda: “(...) que o Bem é a causa da essência moral das Formas” 

(segundo α3). 

 Todavia, seja a resposta admoestadora, seja essas outras menos gentis, nada parecido 

com isso encontra-se no texto da República. Repare-se que não está sendo feita aqui uma 

exigência de que o texto não exigisse de seu leitor um esforço de interpretação. Em absoluto. 

Mas aquilo para o que estou chamando atenção é que não há, da parte de Sócrates, qualquer 

acusação de impropriedade, ou mesmo um esboço de refutação, da qualificação de “exagero 

extraordinário”, imputada por Glauco à exposição que ele, Sócrates, acabara de realizar. Nada 

nem perto disso. A reação de Sócrates à acusação de Glauco de exagero é diametralmente 

oposta, beirando mesmo... à irritação: “Pois tu és o culpado [disso] (…), obrigando-me a dizer 

minhas opiniões sobre isso” (509c3-4). Isto é, o filósofo não procura alegar que Glauco 

entendeu sua exposição com um sentido diferente do que ela realmente possuía; e ainda, 

diante da ridicularização e da acusação de exagero sofridas, ele tampouco procura defender a 

legitimidade do sentido que ele atribuía à causalidade do Bem. Ele apenas alega que ele 
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mesmo, Sócrates, não teria realizado esta exposição, e que o culpado por esta realização é o 

próprio Glauco, por tê-lo obrigado a tanto. Com essa sua curta mais fundamental resposta, o 

personagem Sócrates presenteia o leitor de Platão com duas certezas: 

i) Glauco entendeu a exposição da causalidade no fim do símile do Sol com o sentido que ela 

realmente tinha para o seu expositor, Sócrates: o sentido ontológico; eînai e ousía significam, 

no trecho, de fato, existência, realidade e essência; 

ii) Sócrates não está tão certo da legitimidade desta exposição a ponto de tentar esboçar uma 

crítica à crítica de Glauco; ele aceita a crítica de “exagero extraordinário”, apenas dizendo que 

não é o culpado pela exposição ter se dado; 

 

6) Conclusão: a insustentabilidade da interpretação “α” 

 

 Estes são, portanto, os três contextos textuais que entendo como fundamentais para 

interpretação do sentido da causalidade que Sócrates atribui ao Bem nas últimas linhas do 

símile do Sol. Sobre tais contextos, entendo que eles receberam menos importância do que o 

devido pelos intérpretes do grupo α, e este é o motivo porque as decisões interpretativas deles 

não parecem se harmonizar com o que desses três contextos sobressai. Conforme procurei 

mostrar, estes contextos apontam na mesma direção: no fim do símile do Sol, o filósofo estava 

mesmo afirmando uma causalidade ontológica para o Bem, segundo a qual ele seria causa do 

eînai e ousía das Ideias, no sentido da essência, existência e realidade ontológica delas
20

. Em 

não corrigindo Glauco, o personagem Sócrates aceita que esse era mesmo o sentido da sua 

afirmativa, ou que, no mínimo, este sentido não estava excluído da mesma. Desses três 

contextos, é possível ao exegeta concluir que o sentido que o time α  procurava evitar – um 

“indigesto” sentido “forte” e ontológico para os termos eînai e ousía no símile do Sol – é 

justamente o sentido pretendido dessas palavras nesta passagem; é exatamente o sentido da 

causalidade que Sócrates pretendeu atribuir à Ideia do Bem. A assunção de um sentido 

diferente para estes termos, que era o ponto de “conforto” para os intérpretes de α, é mais do 

que um “ponto fraco” na decisão interpretativa desse grupo: uma vez que tal assunção coloca 

o caminho deste grupo em sonora dissonância com os três contextos textuais aqui 

examinados, ela pode ser considerada fatal para todas as propostas exegéticas que esse grupo 

                                                                 
20 Considerando a distinção dessas matizes explanada por Vlastos (1973 (1965)). 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

117 

de escoliastas apresenta.  

 Lembremos então do discurso de Heidegger, aquele que lhe custou uma hora do seu 

curso de inverno. O filósofo parece não poder ser aquele que “senta em sua toca”; parece não 

poder ser  aquele que busca a “zona de conforto”, para evitar a dificuldade que a questão 

filosófica lhe traria. O homem da filosofia, ao menos o da filosofia platônica, parece ser 

aquele que busca se lançar ao problema, se lançar ao enigma. A assunção do sentido 

ontológico para eînai e ousía traz não a resposta, não a resolução da tensão; traz, antes, toda a 

angústia do problema. Do desafio para o exegeta da República. Porque a assunção desse 

sentido para a causalidade do Bem vai de encontro àquela Regra que é basilar para a Hipótese 

das Formas como um todo. Volta então a angústia da pergunta de Fronterotta, em toda a sua 

intensidade:  “[...] pois que sentido haveria em dizer que a Ideia de Bem é causa da existência 

e da realidade das outras Ideias?” (2001, p. 142, nt. 42). Mas, sim, parece ser justamente esse 

o caso. Parece ser justamente isso que o texto está dizendo. Que ele está dizendo e que está 

perguntando, e re-perguntando, re-perguntando... E este é o desafio deixado em aberto. Para 

nós. Contudo, tal pergunta já é uma questão para uma outra ocasião. 

 

E, em geral, é a partir de bons enigmas que se 

toma de metáforas apropriadas; pois 
metáforas falam enigmaticamente. 

Aristoteles 

 

*** 
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OBSERVAÇÕES SOBRE VIDA ESTUDANTIL EM BENJAMIN E HEIDDEGER: 

BREVE ANÁLISE DOS TEXTOS “A VIDA DOS ESTUDANTES” E “O DISCURSO 

DO REITORADO” 

Juliana Abuzaglo Elias Martins
1
 

 

 

RESUMO: O presente trabalho pretende expor algumas idéias de dois pensadores Contemporâneos, a 

saber, Walter Benjamin e Martin Heidegger sobre os estudantes alemães. Dentre as questões 

debatidas, está problematizar qual seria o papel dos estudantes na universidade alemã do inicio do séc. 

XX. Para alcançar nosso objetivo, analisaremos os textos  de Benjamim “A vida dos estudantes” e de 

Heidegger “Discurso do Reitorado”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vida; estudantes; universidade. 

 

ABSTRACT: This paper aims to expose some ideas of two Contemporary thinkers, namely Walter 

Benjamin and Martin Heidegger on the issue of German students. Among the issues discussed, one is 

to analyse what is the role of students in German’s university in the beginning of the century. XX. To 

achieve our goal, we will analyze Benjamin’s “Life of students and Heidegger’s “Discourse Rectory”. 

 

KEYWORDS: Life; Students; university. 

 

O texto de Benjamin “A vida dos estudantes”
2
 possui uma análise dos estudantes que 

em ultima instância serve também para se fazer uma análise da sociedade na qual eles se 

encontravam; através do debate de como se dá a relação entre estudantes, teoria e vida 

profissional. O contexto do texto e do movimento estudantil em questão é também importante 

para seu entendimento, na medida em que traduziam muitos conflitos e tensões referentes ao 

processo de modernização da sociedade alemã.  No início do texto pode-se ler: “Há uma 

concepção de história que, confiando na eternidade do tempo, só distingue o ritmo dos 

homens e das épocas que correm rápida ou lentamente na esteira do progresso”. (BENJAMIN, 

1986: 151) 

Neste trecho, já podemos ver o autor criticando os efeitos das promessas de progresso 

feitas pela modernidade e ao mesmo tempo, situando e introduzindo o leitor para a questão 

principal do texto: qual seria o sentido, papel da vida estudantil, dentro de uma perspectiva 

histórica e dentro da perspectiva atual, onde o imediatismo e pragmatismo científico parecem 

                                                                 
1
 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

2
 BENJAMIN, Walter. Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie. Editora Cultrix, São Paulo: 1986. 
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reinar. Dentro dessa perspectiva, ele prossegue: “... a significação histórica atual dos 

estudantes e da universidade, a forma de sua existência no presente merece, portanto, ser 

descrita apenas como parábola, como imagem de um momento mais elevado e metafísico da 

história”. (BENJAMIN, 1986: 151) 

Ainda na perspectiva sob a qual se deve entender os estudantes, ele diz: 

 

“O único caminho para tratar do lugar histórico do estudantado e da universidade é 

o sistema. Enquanto para isso faltam ainda várias condições, resta apenas libertar o 

futuro de sua forma presente desfigurada, através de um ato de conhecimento. 

Somente para isso serve a crítica”. (BENJAMIN, 1986: 151) 

 

Esse sistema, que constitui o sistema educacional dos estudantes alemães, constitui 

para ele o lugar onde se encontram dois de seus grandes problemas: A Ciência e o Estado. 

Benjamin se pergunta então se a vida estudantil tem unidade consciente, pois o autor nota 

uma falta de coragem e disposição intelectual, como determinantes que os impedem de se 

submeterem a um princípio, a uma idéia. Essa indiferença dos estudantes, nós podemos 

associar ao ideal burguês moderno, e mais uma vez evidenciar a influência do contexto então 

vigente.  

Neste contexto, Benjamin crítica o sistema educacional como um todo, pois ele tende 

a menosprezar a capacidade e a postura dos estudantes, deixando-os sempre em segundo 

plano dentro da universidade, atrás dos professores e dos que possuem cargos políticos e 

jurídicos. Para pensar o estudante, devemos contudo pensar este sistema que o insere. 

Para o autor, esta não-participação política dos estudantes, além de ser uma “arraigada 

indiferença burguesa”, também é justificada em nome da ciência, ou seja, de uma evocação da 

neutralidade científica. A universidade alemã transformou o saber científico em apenas um 

saber que gera e objetiva profissões, ajudando as pessoas, os estudantes a se prepararem para 

vida trabalhadora.   

É deste modo que o estado e a universidade tratam a ciência e é deste mesmo  modo 

que os estudantes acabam também por tratá-la. O esforço de Benjamin é no sentido de fazer 

com que todos, estudantes e professores enxerguem o verdadeiro papel da universidade e da 

ciência e possam, assim desempenhar o melhor para o sistema educacional. 

Os estudantes, para isso, devem ser entendidos dentro de suas capacidades e 

potencialidade intelectuais, logo, poderão estar a serviço da educação, do melhor para a 

sociedade. Diz ele:  “o estudantado deveria ser considerado em sua função criativa, como o grande 
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transformador que teria de traduzir em questões científicas, com um enfoque filosófico, as novas que 

costumam despertar mais cedo na arte e na vida social do que na ciência”. (BENJAMIN, 1986: 156) 

Deve ocorrer por parte dos estudantes uma busca pelo saber crítico e científico, mas 

tal busca ultrapassa os limites acadêmicos de seus currículos e deve estar em diálogo com a 

vida prática, com a política e com a cultura.  

O quadro atual que rege o sistema universitário contemporâneo, não só o brasileiro 

mais também mundial, foi anunciado nesse texto de Benjamin. Trata-se de problemas que 

ocorrem até hoje, e não só dizem respeito ao sistema universitário educacional alemão 

daquela época. È o sistema que em última instância é o responsável pelo grande crime 

educacional, social e político: “A deformação do espírito criador em espírito profissional” 

(BENJAMIN, 1986: 155) 

No início do século XX, a classe dominante formava seus filhos para gerirem os 

negócios familiares e do Estado. Contudo novas profissões foram surgindo e as mudanças no 

sistema de ensino geraram novas oportunidades e vagas. A educação universitária tornou-se 

um dos meios de ascensão social das classes médias e mesmo de talentos individuais nas 

camadas desfavorecidas. Mas os estudantes, para Benjamin não podem ser apenas isso: uma 

gênese de profissionais graduandos e pós-graduados nas muitas áreas científicas de uma 

universidade, servindo assim aos interesses do capital industrial e dos setores da economia de 

um país. O estudante deve poder ser considerado e efetivamente ser, em toda sua 

potencialidade espiritual criadora. 

A questão do estudantado alemão do início do séc. XX, também é trabalhada no texto 

Discurso de Reitorado
3
, de Martin Heidegger. Nesse texto de 1933, o pensador expõe idéias 

sobre qual o papel da Universidade Alemã, e dos próprios dirigentes e alunos desta 

Universidade daquele momento vigente. Assim como Benjamin, Heidegger parece direcionar 

a questão para um plano político e também aponta elementos espirituais no seu texto. As 

questões políticas aparecem pelo próprio fato de se tratar de um discurso de posse de um 

determinado cargo político e administrativo – o reitorado. E também, por essa razão, ele 

sucinta e enfatiza o estado alemão várias vezes. Atemo-nos um pouco ao texto para identificar 

os principais pontos. 
                                                                 
3
HEIDEGGER, Martin. Escritos Políticos. Ed. Instituto Piaget,Lisboa: 1997. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

125 

Logo no início de seu texto, Heidegger esclarece que assumir o reitorado é também 

assumir um dever de direcionar o espírito da Universidade. Contudo a decisão de aceitar 

obedecer a essa tarefa só acontece se tanto alunos quanto professores se enraízam na essência 

dessa Universidade, a universidade alemã. Assim, pode-se entender que para o autor assumir 

o reitorado, reger a escola superior alemã da época, equivaleria a realizar uma missão de 

cunho espiritual.  

Ele adverte que ainda que não saibamos o quê realmente seja tal missão espiritual, 

tanto o corpo de mestres quanto o corpo estudantil deve encontrar-se verdadeiramente e em 

comum enraizados nesta essência. E acima de tudo, devem, principalmente, querer essa 

essência. Neste ponto, nos parece que para além das óbvias hierarquias políticas e acadêmicas 

entre estudantes e professores, o filósofo não enxerga muita diferença entre os valores de cada 

classe, atribuindo igual papel a cada uma.  

A tarefa de administrar bem a universidade, para que ela possa funcionar em sua 

plenitude deve implicar que tanto estudantes quanto professores, aproximem-se, encontrem, 

explorem, desejem e queiram essa própria essência da universidade. Querer e essência, aqui, 

nos parecem ser termos cujo significado encontra-se em grande proximidade. Na medida em 

que a essência da universidade, também se refere e implica na própria essência do povo 

alemão. Diz Heidegger: “ O querer que quer a essência da Universidade alemã quer ao mesmo 

tempo a ciência, na media em que quer a missão historicamente espiritual do povo alemão como povo 

que se reconhece nos eu estado”. (HEIDEGGER, 1997 : 94) 

Logo, a essência da universidade que seria uma essência de cunho mais científico deve 

estar junto da essência do povo alemão, que por sua vez seria uma essência de cunho mais 

espiritual. 

Assim como Benjamin Heidegger, em alguns momentos em seu texto alerta para o 

fato de que a universidade não deve ser meramente um espaço de reprodução mecânica de 

ciência e saber. Ele faz então uma reflexão sobre essa essência da ciência, fazendo referencia 

aos gregos e ao nascimento da filosofia e equiparando tal essência a essência do saber 

filosófico  grego. Ele cita Esquilo: “ o saber, porém, é muito menos forte que a necessidade”. 

(HEIDEGGER, 1997 : 95)  

E continua logo em seguida, no que, nos parece ser uma frase chave: “ Isto é : cada 

saber das coisas fica em primeiro lugar entregue sem defesa ao poder excessivo do destino e 

fica sem palavras perante ele”. (HEIDEGGER, 1997: 95) 
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Nesta sentença, podemos subentender toda preocupação do filósofo alemão com o 

mau uso, os perigos e os equívocos que se possa cometer com o saber, ou seja, com a própria 

ciência. O “poder excessivo do destino” como ele fala, poderia aqui facilmente ser entendido 

como o cruel destino que a Modernidade reservou e acabou por aplicar nas principais idéias 

científicas que derivando desse saber grego, representariam em ultima instância a falência do 

projeto moderno. As promessas de que uma ciência fundada no racionalismo moderno traria 

progresso para a humanidade, só conseguiu pelo contrário produzir guerras, mortes e doenças.   

Mais adiante ele confirma: 

 

“O progresso humano não faz mudar também a ciência? Certamente! a 

interpretação ulterior do mundo pela teologia cristã, tal como mais tarde, o 

pensamento matematicamente técnico dos tempos modernos, afastaram a ciência 

do seu começo, tanto no tempo como no seu conteúdo.”( HEIDEGGER, 1997: 

95 )   

 

Levando ainda em consideração essa situação específica e particular da condição na 

qual se encontrava o homem do início do séc XX. que corresponde a um grande mal-estar, 

tanto para a civilização, quanto para os indivíduos, Heidegger, não nos mostra uma visão 

pessimista à cerca do futuro. Mais adiante ele diz que pela ciência ter em seu sentido original 

grego a característica de algo grande, maior, tal grandiosidade da ciência nunca se perderá.  

Os estudantes, nesse sentido, desempenham papel fundamental. Como ele havia 

mencionado anteriormente, estudantes e docentes, dentro de uma administração coerente da 

universidade devem querer essa essência da ciência. Os docentes devem se colocar nos  

postos de perigo -  uma reitoria?- que traduzem a constante incerteza do mundo. E devem a 

partir daí crescer. Em outras palavras dirigir seu próprio espírito. 

Esse movimento, essa direção que o pensador contemporâneo designa ao espírito é um 

importante ponto na questão aqui tratada. Não se trata de uma movimento de ir pra frente por 

mera teimosia ou segundo uma vontade de domínio, mas principalmente ser movido por uma 

força que nos liga ao nosso destino, que envolve coragem, dever e solidão, já que ao se referir 

a esse movimento, ele usa a expressão “poder ir sozinho”. 

Um outro aspecto desta ação de ir, de conhecer a sua essência é que ela está 

direcionada para o futuro. Como ele disse anteriormente:  

 

“...nem o conhecimento da situação atual da universidade, nem a familiaridade com 

sua história anterior garantem por si mesmas um saber suficiente da sua essência- a 
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menos que , previamente, com clareza e acutilância, delimitemos essa essência para 

o futuro;”  (HEIDEGGER, 1997 : 94) 

 

Delimitar, pois tal essência para o futuro. Eis o que parece dever ser uma das 

principais ações do estudantado alemão, segundo Heidegger. Não simplesmente pensar e 

refletir sobre as questões tendo em visto do tempo futuro, mas dirigir os espíritos para uma 

direção à frente, distante, onde essência, espírito, saber e ciência parecem não serem termos 

distintos.  

Ao terminar o texto, podemos ler:  “... Pois a juventude, a mais bela força de nosso 

povo - aquela que, para além de nós, já tende para longe – a juventude já decidiu.”. 

(HEIDEGGER, 1997 : 103) 

Se lembrarmos do estado de indiferença estudantil mencionado por Benjamin em seu 

texto, poderíamos ter aqui uma possível resposta a esta questão? Talvez sim. Heidegger 

aponta que os estudantes já tomaram uma posição e nesse sentido estão tomando um partido 

dentro da questão referida, que se assemelha bastante a de benjamim. Os dois pensadores 

demonstram sua preocupação com a situação escolar alemã, e com os estudantes, fazendo 

referência ao plano político e espiritual, como, talvez, as duas grandes características do povo 

alemão. Apesar de estarmos num tempo e lugar bem diferente do contexto analisado, a 

reflexão dos pensadores acima serve bastante para pensarmos a questão atual brasileira que 

também sofre com os mesmos problemas. Assim, lê-los seja importante para melhor 

entendermos e apontar um otimismo frente ao futuro que segue.  
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JUÍZOS: KANT E FREGE 

Pablo Barbosa Santana da Silva
1
 

 
 
RESUMO: O presente texto aborda de forma comparativa as teorias do juízo de Kant e de Frege. Na 

primeira seção se observa o princípio de prioridade dos juízos sobre os conceitos de ambos os 

filósofos; na lógica tradicional primeiro se começa com a teoria da ideação, para depois se tratar da 

teoria do juízo e raciocínio, Kant e Frege subvertem essa ordem e tomam o juízo como a unidade 

lógica primitiva. A segunda seção trata da barra do juízo de Frege na “Conceitografia” e em “As leis 

básicas da aritmética”, vl. 1, além da distinção fregeana entre conteúdos judicáveis, conteúdos não 

judicáveis, e juízos. É feita, na terceira seção, uma comparação entre as concepções de conteúdo 

judicável e de juízo de Frege com os juízos problemáticos e juízos assertóricos (proposições) em Kant. 

A quarta seção trata da distinção fregeana entre conteúdo conceitual e o que ele chama de “tom” ou 

“iluminação” (Beleuchtung), que Frege posteriormente chamou de “coloração” (Färbung). Na quinta 

seção, a classificação dos juízos de Kant, sua tábua dos juízos é comparada à classificação fregeana 

dos juízos, §4 da “Conceitografia”. Finalmente concluímos na última seção que mesmo Frege sendo 

um crítico de Kant, e estar frequentemente se opondo a ele, é possível encontrar diversas semelhanças 

entre a teoria do juízo de ambos, e mesmo com a grande originalidade da doutrina do juízo de Frege 

ele parece influenciado por Kant em alguns pontos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: juízo, princípio de prioridade, barra do juízo, conteúdo judicável, proposição.   

 

ABSTRACT: This paper approches in a comparative form Kant's theory of judgment and Frege's 

theory of judgment. In the first section we observe the priority principle of judgements over concepts 

of both philosophers; the tradidional logic first begins with the theory of ideation, then it deals with the 

theory of judgement and finally it deals with the reasoning, Kant and Frege subvert that order and take 

judgment as the primitive logical unit. The second section deals with the Frege’s judgement stroke in 

his “Concept-script” and in his “The Basic Laws of Arithmetic”, vl.1, besides of Fregean’s distinction 

between judgeable contents, unjudgeable contents, and judgments. It is made in the third section a 

comparison between the Frege’s conceptions of judgeable content and judgment with assertoric 

judgments and problematic judgments (propositions) in Kant. The fourth section deals with Frege's 

distinction between conceptual content and what he calls of “tone” or “lighting” (Beleuchtung) that 

Frege later called “coloring” (Färbung). In the fifth section, Kant’s classification of judgments, his 

table of judgments is compared to Fregean’s classification of judgements, §4 of “Concept-script”. 

Finally we conclude in the last section that even Frege being a critic of Kant, and often be opposed to 

him, It is possible to find many similarities between the theory of judgment of both, and even with the 

great originality of Frege’s doctrine of judgment he seems influenced by Kant in some points. 

 

KEYWORDS: judgement, priority principle, judgement stroke, judgeable content, proposition. 

 

1. A prioridade dos juízos: Kant e Frege  

Ao longo da história da lógica diversos filósofos e lógicos como Aristóteles, 

Ockham, Kant, Hegel, a Jevons et al mantiveram uma classificação da lógica intuitivamente 

atraente. A lógica tradicional era dividida em três partes, partindo dos elementos mais simples 

                                                                 
1
 Bacharel e licenciado em filosofia, UERJ, mestrando em filosofia, UFF. 
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aos mais complexos, como: (1) doutrina dos termos, (2) doutrina das proposições e (3) 

doutrina dos silogismos. Assim, é encontrada a seguinte composição do Órganon aristotélico: 

as Categorias (conceitos); Da interpretação (juizos); e os Analíticos anteriores e posteriores 

(argumentos). As proposições são construídas a partir de termos, e os argumentos são 

construídos a partir de proposições. E para compreender uma proposição é necessário que 

antes se compreenda os termos que a compõem. De maneira análoga, para compreender um 

argumento é necessário compreender primeiro as proposições que compõem o argumento. 

Teorias deste tipo, no entanto, têm dificuldade em explicar “que o que um termo significa é o 

que ele contribui para o significado das proposições em que ele ocorre”, 
2
 – princípio de 

composicionalidade de Frege. Além disso, as teorias do juízo tradicionais possuem ainda uma 

série de problemas como a ameaça do solipsismo e a assimilação do sensorial ao intelectual.    

Na lógica tradicional, primeiro se começa pelo estudo dos termos para só depois se 

proceder à análise das proposições. E à divisão tripartite lógico-linguística vista acima ainda 

foi mantido que há uma divisão correspondente e paralela nas faculdades discursivas 

humanas. Neste esquema, a teoria do juízo era a segunda parte da epistemologia que lidava 

com as habilidades proposicionais humanas. E o juízo, tradicionalmente, era tido como um 

todo complexo construído por elementos independentemente significantes; estes elementos 

eram comumente chamados de “ideias”, “noções”, “sensações”, ou “conceitos” (Cf. BELL: 

op. cit., p. 3). As ideias (os componentes dos juízos) se originam no contato com a realidade 

sensorial. E os juízos são compostos de tais ideias, juízos são todos complexos construídos 

por ideias. Tradicionalmente, então, os juízos são obtidos a partir da combinação de conceitos. 

Kant, apesar de herdeiro da lógica tradicional, dá um novo significado à concepção de juízo 

como combinação de conceitos, uma vez que para Kant a atividade de julgar determina a 

formação de conceitos – “a unidade do juízo é estritamente falando anterior ao que ela une, a 

saber, conceitos”. 
3
 Para Frege, os conceitos são obtidos a partir da decomposição do 

conteúdo de juízos. Assim como Kant, Frege também defende que a formação de conceitos 

advém de juízos. Frege destaca que diferente de Aristóteles e Boole, sua lógica procede de 

juízos e não de conceitos. Para ambos, Frege e Kant, conceitos só se dão no pensamento e no 

juízo e não independentemente. Kant entendia que toda conceitualização se dá apenas no 

                                                                 
2
 Cf. BELL: 1979, p. 2. No original: “that what a term means is what it contributes to the meaning of 

propositions in which it occurs.”.  
3
 Cf.: LONGUENESSE: 2005, p. 101, nota 30.  
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nível do pensamento e do juízo (A68/B93), e toda cognição é mediada pela atividade de 

conceitualização. De forma semelhante se observa na teoria do juízo de Frege que conceitos 

são obtidos de “conteúdos de juízos” (beurteuilbarer Inhalt) ou de pensamentos, e a atividade 

de pensar não pode ser separada do uso de conceitos. 

Diferente das teorias do juízo tradicionais, na teoria do juízo de Frege a ideação ou 

concepção não precede ou ocorre independentemente de juízos, o mesmo ocorre nas teorias 

do juízo de Kant e Wittgenstein. Os três têm em comum que o juízo é a atividade logicamente 

primitiva. Em uma passagem do texto pré-crítico, A falsa sutileza das quatro figuras 

silogísticas, Kant pondera que ter “um conceito [...] só é possível por um juízo” (KANT: 

2005, p. 45). Ter um conceito implica reconhecer “algo como uma nota caraterística de uma 

coisa; isso, porém, é um juízo” (KANT: op. cit., loc. cit.). Na sequência Kant faz uma crítica à 

lógica tradicional por tratar primeiro dos conceitos, depois dos juízos e, por último, dos 

raciocínios. Como se conceitos precedessem juízos e raciocínios ou pudessem existir a 

despeito deles. Entretanto, Kant acusa ser “um vício da lógica, na medida em que ela é 

comumente tratada de modo a lidar com os conceitos [...] antes de juízos e silogismos, embora 

aqueles só sejam possíveis por estes” (KANT: op. cit, loc. cit.). Como se pode observar, 

conceitos para Kant só são possíveis através de juízos e raciocínios. Na Crítica da razão pura, 

Kant afirma que conceitos são meramente predicados de juízos possíveis e que o 

“entendimento não pode fazer uso desses conceitos a não ser, por seu intermédio, formular 

juízos.” (KANT: 2008, [A 68-9/B 93-4]) 

Muitos intérpretes têm associado o princípio de prioridade dos juízos sobre os 

conceitos (ou simplesmente tese ou princípio de prioridade) de Kant ao de Frege.  Para Bell 

(op. cit., pp. 4-5), o princípio de prioridade de Kant é uma tese epistemológica que tem uma 

contrapartida linguística no princípio do contexto de Frege, a saber, o princípio que diz que: 

“apenas no contexto de uma proposição as palavras significam algo” (FREGE: 1974, p. 256). 

Bell também compara o princípio de prioridade de Frege ao de Kant. O princípio de 

prioridade constitui um constante fio condutor da lógica fregeana. E é observável em diversas 

passagens de seus escritos, como em uma carta de maio de 1882, escrita a Stumpf:  

“Agora não acredito que a formação de conceitos possa preceder 

juízos, porque isso pressupõe que conceitos podem existir de forma 
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independente; preferencialmente, penso que conceitos emergem da 

decomposição (breaking up) de um conteúdo judicável.” 
4
  

Na lógica de Frege, os juízos são a atividade logicamente primitiva. Por sua análise 

lógica ser interessada na proposição completa (um cálculo proposicional e de predicados), não 

há lugar para identificar um conceito que não esteja em relação com o pensamento expresso 

por uma proposição. Em diversos escritos a lógica fregeana toma como fio condutor que 

conceitos são obtidos mediante a decomposição (Zerfällung) de um possível conteúdo de juízo 

ou de um conteúdo judicável 
5
 (posteriormente pensamentos). O conteúdo judicável não deve 

ser confundido com o juízo. Na Conceitografia Frege distingue entre “conteúdo” e “juízo” 

que corresponde a pensar em algo expresso por uma proposição como uma mera “combinação 

de ideias” (Vorstellungsverbindung) e o reconhecimento de sua verdade. A expressão 

“Vorstellungsverbindung” será abandonada por Frege por ele a reconhecer como uma 

expressão psicológica. Frege utilizará, então, a expressão “Gedanke” (pensamento) para 

descrever o conteúdo de um juízo.  

Os “conteúdos judicáveis” serão chamados de “pensamentos” na terminologia 

posterior de Frege ou de proposições na terminologia lógica usual. Deve-se observar que em 

seus primeiros escritos Frege ainda não havia distinguido entre o sentido e a referência de 

proposições e de nomes próprios. Posteriormente, nas Grundgesetze v. 1, a noção de conteúdo 

proposicional será dividida em sentido e referência; e os valores de verdade, o verdadeiro e o 

falso, serão tomados como a referência das proposições. A concepção de juízo de Frege, que é 

exposta primeiramente na Conceitografia, designa nos seus textos posteriores a 1891 sempre 

o ato mental de reconhecimento da verdade de um pensamento. 
6
 Durante toda a carreira, 

Frege manterá a distinção entre o conteúdo de um juízo e o juízo. Em seus textos de 

maturidade esta distinção constituirá a diferença entre pensar (apreender um pensamento) e 

julgar (reconhecer a verdade desse pensamento).  

                                                                 
4
 FREGE (Wissenschaftlicher Briefwechsel. 164). Apud: BELL (op. cit., p. 4). No original: “Now I don’t believe 

that the formation of concepts can preced judgement, because that presupposes that concepts can exist 

independently; rather, I think that concepts emerge from the breaking up of a possible content of judgement.”        
5
 O termo “beurteilbarer Inhalt” costuma ser traduzido por “conteúdo judicável”, em inglês geralmente é 

traduzido por “judgeable content” e em espanhol por “contenido enjuiciable”. Outras traduções alternativas já 

utilizadas são “conteúdo de um juízo possível”, “conteúdo proposicional” etc. A tradução brasileira da 

Conceitografia de Alcoforado, Wyllie e Duarte (Cf.: FREGE: 2012 a, p. 60 e nota 5) utiliza “conteúdo asserível” 

para “beurteilbarer Inhalt”, sempre que este termo aparecer ou for citada essa tradução se utilizará “conteúdo 

judicável” no lugar de “conteúdo asserível”. 
6
 Cf.: FREGE: 1964, p. 38, (§5) e SCHIRN: 1992, p. 32. 
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2. A barra do juízo de Frege 

Na primeira parte da conceitografia, intitulada definição dos símbolos, depois de 

fazer uma distinção fundamental entre letras (ou variáveis) e constantes (§1), Frege introduz 

sua concepção de juízo. As letras são, na conceitografia, entendidas como sinais que podem 

significar diversas coisas, dependendo do juízo em que se encontram. Elas representam um 

número que está indeterminado ou uma função que está indeterminada e são utilizadas “para 

expressar a validade universal de proposições” (FREGE: op. cit., p. 59) como as letras a, b e c 

em: (a+b)c = ac + bc. Por sua vez, as constantes são sinais que têm um significado próprio, ou 

“um sentido totalmente determinado” (idem), como as seguintes constantes da aritmética: 

“+”, “-”, “√”, “0”... ou da lógica: “→”, “¬”... A nova e primeira teoria do juízo de Frege é 

exposta a partir do (§2) da Conceitografia com a introdução da barra do juízo. Na 

Conceitografia, o juízo sempre é expresso pelo símbolo lógico: “|—”, que é composto do 

traço de conteúdo “—” e pelo traço de juízo “|”. Frege toma o juízo assertivo como a forma 

essencial de juízo, sua barra vertical expressa indistintamente um juízo e uma asserção.  

Assim, julgar uma proposição qualquer p equivale linguisticamente a afirmar que p é 

o caso, que Frege distingue de conceber p (seu conteúdo judicável) como uma mera 

combinação de ideias sem reconhecer sua verdade. Posteriormente, Frege distinguirá entre um 

pensamento e um juízo. Nas Grundgezetse v. 1 Frege define um pensamento como “o sentido 

de um nome de um valor de verdade” (FREGE: 1964, p. 35, §2), enquanto o juízo é “o 

reconhecimento da verdade de um pensamento” (FREGE, op. cit, p. 38 §5). Na 

Conceitografia, Frege faz a seguinte distinção entre conteúdo judicável e juízo:  

Um juízo sempre será expresso por meio do sinal |— que se coloca à 

esquerda dos sinais, ou combinações de sinais, que indicam conteúdo 

de juízo. Caso se omita o pequeno traço vertical que se encontra à 

esquerda do horizontal, o juízo se transforma em uma mera 

combinação de ideias (blosse Vorstellungsverbindung), combinação 

esta que não expressa se aquele que a escreveu a reconhece ou não 

como verdadeira.  (FREGE: op. cit., p. 59). 

O conteúdo de um juízo possível difere do juízo que é o reconhecimento da verdade 

de um conteúdo judicativo. Os conteúdos judicativos que se transformam em um juízo são 
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expressos da seguinte forma: |— A. Aqui “A” é uma letra grega maiúscula (alfa), e não latina, 

e é um sinal que indica o conteúdo específico de um juízo que deve ser um conteúdo judicável 

ou o conteúdo de um juízo possível. A noção de conteúdo judicável (Beurteilbarer Inhalt) é o 

gérmen da ulterior distinção fregeana entre sentido e referência e se tornou supérflua com esta 

distinção. No início das Grungesetze v. 1,
7
 Frege, baseado na sua distinção entre sentido e 

referência, afirma que dividiu o que ele chamava de conteúdo judicável na Begriffsschrift em 

pensamento (o sentido de uma proposição assertiva) e valor de verdade (o referente de uma 

proposição assertiva). A noção de conteúdo judicável, no entanto, está mais próxima do que 

foi posteriormente chamado de pensamento. 
8
 O conteúdo judicável é o conteúdo que pode ser 

julgado ou o que é expresso em uma sentença assertiva, uma proposição ou pensamento.  

Na Conceitografia, a representação de um conteúdo que pode se tornar um juízo, um 

conteúdo proposicional, é sempre precedido pelo traço horizontal ou o traço de conteúdo: “— 

A”, que pode ser parafraseado, como Frege sugere, por: “a circunstância de que” ou “a 

proposição que” (§2). O traço de conteúdo na Conceitografia só pode ser prefixado a 

conteúdos proposicionais, ou conteúdos judicáveis, ele unifica o conteúdo em um todo. No 

caso em que somente o traço de conteúdo é prefixado a conteúdos proposicionais (— A, — B, 

— Γ, — Δ ...), sem o traço de juízo, isto indica que estes conteúdos proposicionais são 

passíveis de asserção, mas que ainda não foram asseridos. Assim: “— 2+2 = 4” indica a 

“circunstancia de que 2+2 = 4” ou “a proposição que 2+2 = 4” sem, contudo, afirmar a sua 

verdade ou asserir a proposição. Alguém pode pensar em algo expresso por uma proposição 

como uma mera combinação de ideias, sem, contudo, a reconhecer como verdade.  Se um 

conteúdo proposicional é reconhecido como verdadeiro, o traço de juízo é, então, prefixado ao 

traço de conteúdo.  

Frege distingue ainda, na Conceitografia, entre conteúdos judicáveis ou conteúdos de 

juízos possíveis e conteúdos não judicáveis que são conteúdos que não podem se tornar 

juízos. Apenas proposições em que um conteúdo judicável é expresso podem se tornar juízos 

quando o traço de conteúdo é prefixado. Desse modo, pode-se dizer que “— 2+2 = 4”, “— 1 

< 5” etc. são conteúdos judicáveis, mas “— casa”, “— 2” etc. são conteúdos não judicáveis. 

Posteriormente, nas Grundgesetze v.1 (Cf.: §5, pp. 37-9), Frege dirá que o traço de conteúdo 

                                                                 
7
 Cf.: FREGE: 1964, p. 38, §5, nota 14. 

8
 Cf.: SCHIRN: 1992, p. 32 e ROSADO: 2006, p. 77. 
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“—”, que passará a ser chamado de “o horizontal”, é aplicável não só a conteúdos judicáveis  

como na Begriffsschrift, mas também a conteúdos não judicáveis. Será acrescentado ainda nas 

Grundgesetze v. 1 que o traço horizontal é o nome de uma função de um argumento cujo 

valor é sempre um valor de verdade.  

O sinal “—” é, nas Grundgesetze, entendido como um termo conceitual ou um nome 

para um conceito. Frege usa o símbolo (sinal) “— ξ” para designar um conceito, que é uma 

função com um argumento cujo valor é sempre um valor de verdade, ao passo que “— Δ” é 

um nome funcional que denota um objeto ou um argumento para um conceito. O conceito “— 

Φ(ξ)” difere também de uma relação por ter somente um lugar-argumento, enquanto Frege 

define uma relação como uma função de dois lugares-argumento cujo valor é sempre um 

valor de verdade, como “— Ψ(ξ,ζ)”. Frege pode, então, definir certas relações matemáticas 

por meios puramente lógicos, como: “ξ > ζ”,“ ξ < ζ”, “ξ = ζ”, sucessão numérica, e relações 

diversas. Se uma função qualquer “Ψ(A,B)” é válida, “A” está na relação “Ψ(ξ,ζ)” com “B”.  

Nas Grundgesetze v. 1 um termo conceitual quando aplicado a um argumento que 

refere ao “verdadeiro” tem o “verdadeiro” como valor. E quando qualquer outro argumento é 

aplicado a ele, o seu valor é o “falso”.  Desse modo, quando o argumento Δ referir ao valor 

verdadeiro, — Δ terá o verdadeiro como referente. O argumento “2
2 

= 4” tem como referente 

o verdadeiro, logo “— 2
2 

= 4” também tem o verdadeiro como referente. Enquanto “2
2 

= 5” 

tem como referente o falso, analogamente “— 2
2 

= 5” também tem o falso como referente. E 

termos que na Conceitografia não deveriam receber o traço horizontal, por serem conteúdos 

não judicáveis, ou conteúdos que não têm um valor de verdade na linguagem natural, nas 

Grundgesetze são considerados como tendo como referente o falso, assim “— 2”, “— casa” 

etc. têm como referente o falso. Entretanto, como vimos, só o horizontal não indica uma 

asserção, assim como uma equação como “2 + 3 = 5” (Cf. Grundgesetze v. 1, §5) também 

não, eles meramente designam um valor de verdade, ou um pensamento, sem, entretanto, 

reconhecer sua verdade. Apenas quando a barra de juízo vem antes de um valor de verdade 

este é asserido.  

Na Conceitografia, diferente dos conteúdos judicáveis ainda não asseridos, os 

conteúdos judicáveis que são asseridos têm o traço de conteúdo precedido pelo traço de juízo. 

Desse modo, “|— A” designa um juízo ou que um conteúdo proposicional é asserido. 
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Tomando o exemplo de Frege na Conceitografia (§2), se observa que “|— A” designa um 

juízo como o de que “polos magnéticos se atraem”, enquanto “— A” indica a circunstancia de 

que “polos magnéticos se atraem”. No primeiro caso, o conteúdo proposicional é asserido, 

enquanto no segundo caso não. A função do traço de juízo é indicar asserção. O juízo de que 

“|— polos magnéticos se atraem” pode ser lido como “a circunstância de que pólos 

magnéticos se atraem é um fato” 
9
 (Begriffsschrift §3). O juízo de que “|— polos magnéticos 

se atraem”, “|— F(a)”, exprime que a cai sob F, enquanto “— F(a)” apenas expressa que F é a 

sem reconhecer sua verdade, ou sem exprimir “a circunstância de que F(a) é um fato”. Nas 

Grundgesetze v. 1, um juízo como: “|—2 + 3 = 5” indica o reconhecimento da verdade de um 

pensamento, nesse caso específico um juízo cujo valor de verdade é o verdadeiro.   

Frege afirma, no §3 da Conceitografia, que a distinção entre sujeito e predicado é de 

pouca relevância para a lógica, e nesta mesma seção afirma que o signo complexo “|—” é o 

único predicado comum a todos os juízos. Em uma proposição como: “Arquimedes morreu na 

conquista de Siracusa” se expressaria na linguagem conceitográfica como “A morte violenta 

de Arquimedes na conquista de Siracusa é um fato”. A proposição pode ser até distinguida em 

sujeito e predicado, entretanto todo o seu conteúdo é expresso no sujeito, enquanto o 

predicado (“é um fato”) apenas transforma o conteúdo em um juízo. Em suas obras de 

maturidade e a elaboração da noção de valor de verdade, ao invés do predicado “é um fato”, 

Frege utilizará o predicado “é verdade”. Ambos os predicados, “é um fato” e “é verdade”, não 

acrescentam nada a um conteúdo proposicional, apenas reiteram sua afirmação.       

 

3. A barra do juízo de Frege e os juízos problemáticos e assertóricos em 

Kant  

A distinção estabelecida nos primeiros escritos de Frege entre conteúdo judicável e 

juízo, que são representados respectivamente por seu traço de conteúdo “—” e por sua barra 

do juízo “|—”, manifesta algumas semelhanças com a distinção kantiana entre juízos 

                                                                 
9
 Sullivan observa que para enfatizar que uma asserção ainda não foi feita, Frege utiliza o símbolo “— Γ” e 

observa que ele pode ser parafraseado pela nominalização “a circunstância que Γ” e “a proposição que Γ”. Ao 

passo que “|— Γ” precisaria incorporar um verbo (verb-phrase) podendo ser parafraseado por “a circunstância de 

que Γ é um fato” (Cf.: §3 da Conceitografia). Sullivan comenta ainda que essas leituras são meramente 

sugestivas. (Cf.: SULLIVAN: 2004, p. 663). 
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problemáticos e assertóricos. Na Crítica da razão pura, Kant considera que todos os juízos 

caem em algum dos quatro títulos que quanto à forma lógica são classificados segundo a 

quantidade, qualidade, relação e modalidade. A modalidade constitui para Kant uma função 

bem particular dos juízos por (diferente da quantidade, qualidade e relação) não afetar o 

conteúdo dos juízos, mas o “valor da cópula em relação ao pensamento em geral” (A74/ 

B100). Na Lógica de Jäshe, Kant diz o seguinte sobre o título da modalidade: 

Segundo a modalidade (Modalität) – por cujo momento se determina 

a relação do juízo inteiro com a faculdade do conhecimento –, os 

juízos são ou problemáticos (problematische), ou assertivos 

(assertorische), ou apodíticos (apodiktische). Os problemáticos são 

acompanhados da consciência da mera possibilidade de julgar 

(Möglichkeit); os assertivos, da consciência da realidade de julgar 

(Wirklichkeit); os apodíticos, enfim, da consciência da necessidade 

de julgar (Nothwendigkeit). (KANT: 2003 c, Ak 108, p. 215) 

 

Os juízos problemáticos são juízos em que (S é possivelmente P), ou juízos em que a 

afirmação ou negação é meramente possível (arbitrária). Nele, ainda nada está decidido sobre 

a sua verdade ou falsidade. O juízo assertórico, por sua vez, é um juízo em que (S é 

efetivamente P); no juízo assertórico, o valor de verdade, a afirmação e a negação, é 

considerada como real (verdadeiro). O juízo assertórico tem, então, um valor de verdade 

determinado. Por fim, o juízo apodítico (S é necessariamente P) é um juízo em que o valor de 

verdade é tomado como necessário (Cf. KANT: 2008, [A74-5/ B100]). Na Lógica de Jäsche 

Kant dá os seguintes exemplos das diferenças entre os juízos problemáticos, assertóricos e 

apodíticos: 

 

Esse momento da modalidade indica, portanto, somente a espécie e o 

modo como algo é afirmado ou negado no juízo: ou que nada se 

estabelece a respeito da verdade ou da não-verdade de um juízo, caso 

do juízo problemático a alma do homem pode ser imortal; ou que se 

determina algo a respeito, como no juízo assertivo a alma do homem 

é imortal; ou se exprime enfim a verdade de um juízo com a 

dignidade da necessidade, como no juízo apodítico a alma do homem 

deve (muss) ser imortal. (KANT, Op. cit., Ak 108-9, p. 215-7) 
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Depois desses exemplos, Kant afirma que a diferença entre juízos e proposições 

repousa na distinção entre juízos problemáticos e assertóricos. Nos juízos, “a relação das 

diversas representações com a unidade da consciência é pensada como meramente 

problemática” (Lógica, Ak 109, p. 217). Kant argumenta que, antes de ter uma proposição, é 

importante julgar problematicamente. É só quando o juízo é assertórico que Kant o chama de 

proposição. É importante notar que Frege inverte a terminologia kantiana (Cf.: 

LONGUENESSE: 2005, p. 114-5 nota 48) e chama o conteúdo judicável (beurteilbarer 

Inhalt), ou o que é expresso pelo traço de conteúdo “—”, de proposição; ao passo que o juízo 

é o conteúdo judicável asserido, ou o que é expresso pela barra de juízo “|—”.  Em um texto 

de 1906 (Introdução à lógica) de seus escritos póstumos, Frege diz algo significativo que 

indica sua diferença terminológica com Kant, ele afirma o seguinte: “Uso a palavra 

‘pensamento’ aproximadamente do mesmo modo que os lógicos usam juízo.” 
10

 Kant só usa o 

termo proposição a juízos assertóricos, enquanto Frege diz na conceitografia (§2) que o traço 

de conteúdo, que é semelhante ao juízo problemático em Kant, pode ser parafraseado por “a 

proposição que”.  E enquanto um juízo é para Kant essencialmente problemático, para Frege é 

assertórico. Na Lógica de Jäsche, Kant diz o seguinte sobre a diferença entre um juízo e uma 

proposição:  

 

Sobre a diferença entre juízos problemáticos e juízos assertivos 

repousa a verdadeira diferença entre juízos e proposições (Urtheilen 

und Sätzen), que de costume se diz residir na mera expressão, sem a 

qual não seria possível julgar de forma alguma. Nos juízos, a relação 

                                                                 
10

 FREGE: 1979, p. 200 (Phostumous Writings). I use the word ‘thought’ in roughly the same way as logicians 

use ‘judgement’. Frege diz que entende por pensamento aproximadamente o que os lógicos chamam de juízo, 

uma formulação bem parecida com a concepção kantiana de juízo. Mais adiante Frege diz o seguinte sobre a 

diferença entre um pensamento e um juízo. FREGE (idem): “Pensar é compreender um pensamento. Uma vez 

que compreendemos um pensamento, podemos reconhecê-lo como verdadeiro (fazer um juízo) e dar expressão 

ao reconhecimento de sua verdade (fazer uma asserção).” No original: “To think is to grasp a thought. Once we 

have grasped a thought, we can recognize it as true (make a judgement) and give expression to our recognition of 

its truth (make an assertion).” Para Frege, “pensamentos”, no que diz respeito à verdade científica e que é de 

interesse da lógica, seguem sempre o princípio de tertium non datur, eles são sempre sentenças verdadeiras ou 

falsas. Frege ainda distingue a lógica do mito e da ficção onde ocorrem pensamentos que não têm valor de 

verdade – que não são nem verdadeiros nem falsos. Frege (1979, p. 197, Phostumous Writings) diz em Um breve 

exame das minhas doutrinas lógicas: “No pensamento mítico e na ficção ocorre que não são nem verdadeiros 

nem falsos. A lógica não tem nada a ver com estes. Na lógica é válido (holds good) que todo pensamento é 

verdadeiro ou falso, tertium non datur.” No original: “In myth and fiction thoughts occur that are neither true nor 

false. Logic has nothing to do with these. In logic it holds good that every thought is either true or false, tertium 

non datur.”.  
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das diversas representações com a unidade da consciência é pensada 

como meramente problemática; numa proposição, entretanto, como 

assertiva. Uma proposição problemática é uma contradictio in 

adjecto. Antes de ter uma proposição, tenho de julgar e julgo sobre 

muita coisa que não assiro (estabeleço, ausmache), o que tenho de 

fazer, no entanto, assim que determino um juízo como proposição. 

Aliás, é bom julgar primeiro problematicamente, antes de admitir o 

juízo como assertivo, pois é a maneira de o pôr à prova. Além de que, 

nem sempre é necessário, para nosso propósito, possuir juízos 

assertivos. (KANT, Op. cit., Ak 108-9, p. 217) 

Em seu livro Origins of Analityc Philosophy: Kant and Frege, Reed comete alguns 

erros importantes de interpretação da distinção kantiana entre juízos e proposições. Parece que 

ele é influenciado por uma leitura fregeana da concepção de Kant de proposição sem, 

entretanto, ter observado a diferença terminológica entre ambos. Reed afirma o seguinte: 

Kant afirma que a diferença entre uma proposição e um juízo repousa 

na diferença entre um juízo problemático e um juízo assertórico. Uma 

proposição é um juízo cujo valor de verdade tem ainda de ser 

determinado. Em outras palavras, uma proposição é um juízo 

problemático. Uma vez que uma proposição é pensada ser verdadeira, 

ela se torna um juízo assertórico. Ela tem um valor de verdade. 
11

 

Reed afirma que para Kant uma proposição é um juízo problemático, ou que ainda 

não tem um valor de verdade determinado, e quando esse valor de verdade é determinado, ou 

ela é pensada como verdadeira, passa a ser um juízo assertórico. Entretanto, Kant reserva o 

termo “proposição” somente a juízos assertóricos e não a juízos problemáticos. O que 

caracteriza incialmente um juízo para Kant é que ele é problemático, só quando o juízo é 

assertórico que Kant o chama de proposição. Como vimos, neste ponto Kant difere de Frege 

para quem um conteúdo judicável ou uma proposição é tomada como problemática, ao passo 

que um juízo é sempre assertórico. A diferença fica explícita na Lógica de Jäsche quando 

Kant afirma que: “Nos juízos, a relação das diversas representações com a unidade da 

                                                                 
11

 Cf.: REED: 2007, pp. 44-5. No original: Kant claims that the difference between a proposition and a 

judgement rests upon the difference between a problematic and an assertoric judgement. A proposition is a 

judgement whose truth-value has yet to be determined. In other words a proposition is a problematic judgement. 

Once a proposition is thought to be true, it becomes an assertoric judgement. It has a truth-value.  
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consciência é pensada como meramente problemática; numa proposição, entretanto, como 

assertiva.” (Ak 108-9) 
12

 Kant afirma ainda que uma “proposição problemática é uma 

contradictio in adjecto.” (idem) Portanto, afirmar como Reed que para Kant “uma 

proposição é um juízo problemático” é cometer uma contradição entre o sujeito e o adjetivo 

tal como afirmar que existem círculos quadrados ou triângulos redondos.   

 

4. Conteúdo conceitual 

A análise tradicional do juízo segue a gramática e é baseada na distinção entre sujeito 

e predicado (S é P) que Frege abandona na Conceitografia por considerar que a gramática não 

expressa de forma adequada relações lógicas. Frege pensava que a linguagem natural não era 

adequada para expressar tais relações – o que o impulsionou a desenvolver sua linguagem 

conceitográfica, principalmente para dar um tratamento adequado às proposições 

matemáticas. No §3 da Conceitografia, Frege observa que partindo da análise tradicional, 

duas proposições como: (1) “Os gregos derrotaram os persas” e (2) “Os persas foram 

derrotados pelos gregos”, a primeira na voz ativa e a segunda na voz passiva, ambas têm 

sujeitos e predicados diferentes. O sujeito de (1) é “os gregos” e o predicado é “derrotaram os 

persas”, enquanto que em (2) o sujeito é “os persas” e o predicado é “foram derrotados pelos 

gregos”. Estas duas proposições diferem estilisticamente, ou quanto ao que Frege veio a 

chamar tom ou iluminação (Beleuchtung). Frege usou também posteriormente a palavra 

coloração (Färbung) que difere do conteúdo conceitual por não ser um elemento logicamente 

importante no conteúdo de uma expressão (Cf.: DUMMETT: 1973, p. 1-7 e 1981, p. 298). 

Proposições podem diferir em seu tom quanto às reações emocionais ou associações 

psicológicas, entretanto, isto não é relevante para o conteúdo de uma proposição no que diz 

respeito ao interesse da lógica. A parte do conteúdo que interessa à lógica ou que é 

logicamente relevante no conteúdo de uma expressão Frege chama na Begriffsschrift de 

conteúdo conceitual. 

Frege não esclarece muito sua noção de conteúdo conceitual (begrifflichen Inhalt), 

que desaparece do vocabulário fregeano posterior a 1890 com a distinção entre sentido e 

                                                                 
12

 Sobre isso ver também Longuenesse (2005, pp. 97-8 nota 26 e pp. 114-5 nota 48).  
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referência. O conteúdo conceitual é aquela parte do conteúdo de uma proposição que é 

relevante para a conceitografia, e se distingue de outros elementos do conteúdo que não são 

relevantes para consequências lógicas ou necessários em uma inferência. Para Dummett, a 

“observação de Frege de que apenas o conteúdo conceitual é relevante para as possíveis 

consequências de um juízo é [...] totalmente consoante com a ideia de que ele é dado por sua 

condição de verdade.” 
13

 Na Conceitografia (§3), Frege diz que o conteúdo de dois juízos 

pode diferir de duas maneiras: 

primeiro, pode-se dar que [todas] as consequências deriváveis do 

primeiro juízo, quando este é combinado com outros juízos 

determinados, também possam sempre ser derivados do segundo 

juízo, quando combinado com esses mesmos juízos; segundo, pode-se 

dar que não seja esse o caso. (FREGE: op. cit., p. 60) 

No primeiro caso, em que se têm dois juízos dos quais se seguem as mesmas 

conclusões lógicas, como no exemplo das proposições (1) e (2), Frege chama a “parte do 

conteúdo que é a mesma em ambas [as proposições], [...] de conteúdo conceitual. Já que só 

este tem significado para a conceitografia”, ele diz não precisar “introduzir qualquer distinção 

entre proposições que tenham o mesmo conteúdo conceitual.” (idem) As proposições (1) “Os 

gregos derrotaram os persas” e (2) “Os persas foram derrotados pelos gregos” diferem quanto 

ao primeiro modo que Frege destaca. Elas têm o mesmo conteúdo conceitual, o que quer dizer 

que são idênticas do ponto de vista lógico, apesar de não serem estilisticamente ou 

gramaticalmente idênticas.  

5. Classificação dos juízos na Begriffsschrift  

 Frege em sua classificação dos juízos é bastante original quando comparado à 

classificação dos juízos da lógica tradicional ou mais propriamente a classificação Kantiana. 

No §4 da Begriffsschrift, ele examina “o significado das distinções que [...] devem ser feitas 

entre os juízos” (op. cit, p.61). Estas distinções são notadamente às da tábua dos juízos 

kantiana que, como observa Longuenesse (2005, p. 113), tinha se tornado clássica à época de 

Frege. A distinção entre juízos universais e juízos particulares, os dois primeiros títulos 

                                                                 
13

 DUMMETT (1981, p. 301). No original: “Frege’s remark that only the conceptual contente is relevant to the 

possible consequences of a judgement is [...] wholly consonante with the idea that it is given by the condition of 

its truth.”.  

http://www.sinonimos.com.br/notadamente/
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kantianos da quantidade, é mantida, enquanto os juízos singulares não. Para Frege, a distinção 

entre juízos universais e particulares, no entanto, é uma distinção entre conteúdos judicáveis, 

e não propriamente entre juízos; pois ela afeta o conteúdo de proposições mesmo antes de elas 

serem asseridas ou reconhecidas como um juízo. O mesmo vale para o título da qualidade, 

tanto a afirmação quanto a negação versam sobre o conteúdo, este sendo reconhecido ou não 

como um juízo. Os juízos infinitos são descartados.  

 E Frege afirma que “a distinção dos juízos em categóricos, hipotéticos e disjuntos só 

tem significado gramatical” (idem) sem dar qualquer explicação sobre isso. No entanto, a 

partir das duas constantes lógicas primitivas da Begriffsschrift (Cf.: §7), o condicional e a 

negação, Frege define tanto a disjunção inclusiva quanto a disjunção exclusiva; ele mostra 

que há uma equivalência entre proposições hipotéticas e disjuntivas de modo que elas são 

interdefiníveis. Kant não aceitaria isso, ele defende que juízos hipotéticos e disjuntivos são 

distintos atos lógicos do entendimento. Por fim, dos títulos da modalidade Frege descarta os 

juízos apodíticos, e a diferença entre o que Kant chama juízos problemáticos e assertóricos 

constitui propriamente a diferença entre uma proposição, que é expressa pelo traço de 

conteúdo, e um juízo, que é expresso pelo traço de juízo.   

 Os juízos assertóricos e apodíticos para Frege diferem por conta do juízo apodítico 

poder ser derivado de um juízo universal tomado como premissa, enquanto o juízo assertórico 

não possui essa propriedade.  Como a necessidade expressa em um juízo assertórico não afeta 

o “conteúdo conceitual do juízo” (op. cit, p. 62), Frege os considera sem relevância para a 

conceitografia. Em relação a “uma proposição apresentada como possível” (idem), Frege 

afirma que há duas possibilidades. Ou o locutor indica desconhecer a proposição cuja negação 

segue de uma lei universal não conhecida, está suspendendo o juízo, ou ele exprime que a 

negação universal da proposição é falsa.  Longuenesse (op. cit., p. 114) afirma que mesmo 

esta última caracterização fregeana diferindo da de Kant a respeito dos juízos problemáticos, 

como componentes em juízos hipotéticos e disjuntivos, a visão de Frege é similar a de Kant e 

parece inspirada por ela. Para Kant, como foi visto, a modalidade dos juízos não diz respeito 

ao conteúdo de nenhum juízo individual, mas somente à sua relação com a unidade do 

pensamento em geral. 
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  Longuenesse (idem) observa que Frege mantém os seguintes juízos da tábua 

kantiana: os dois primeiros títulos da quantidade, os dois primeiros títulos da qualidade, e o 

segundo título da modalidade que é a asserção expressa pela barra de juízo (judgement 

stroke). A estes juízos se adiciona ainda o operador fregeano de condicionalidade que pode 

ser pensado como tendo uma semelhança parcial com o juízo hipotético de Kant, mesmo 

Frege deixando claro que eles são diferentes. Deve-se observar, entretanto, como chama a 

atenção Longuenesse, que a abordagem seletiva da tábua dos juízos kantiana constitui uma 

reformulação drástica das formas das proposições que são mantidas na conceitografia, isso 

tanto no condicional, na expressão de generalidade, como na asserção expressa pela barra do 

juízo.  

6. Conclusão 

 No presente texto foi feito um exame das teorias do juízo de Kant e de Frege de 

modo a observar as semelhanças e diferenças das teorias de ambos. Como foi examinado, 

Kant e Frege concordam que juízos determinam a formação de conceitos; para os dois 

filósofos juízos são logicamente primitivos, e isto significa que, diferente do que é defendido 

na lógica tradicional aristotélica, a ideação ou concepção não precede ou ocorre 

independentemente, mas sempre em um contexto judicativo. Alguns autores como Bell 

(1979) e Sluga (1980) defendem que a tese de prioridade dos juízos de Frege pode ser 

derivada da de Kant, embora este assunto não tenha sido desenvolvido nesse artigo, o autor 

pensa que os princípios de ambos são substancialmente diferentes; essa discussão, não 

obstante, é tema para outro texto.  

 Foi observado ainda que a distinção kantiana entre juízos problemáticos e 

assertóricos, respectivamente a diferença entre o que Kant chama de “juízo” e “proposição”, 

possui uma semelhança parcial com a distinção estabelecida nos primeiros escritos de Frege 

entre conteúdo judicável (expresso pelo traço de conteúdo “—”) e juízo (expresso pela barra 

de juízo “|—”); Frege, não obstante, inverte a terminologia kantiana e entende “proposição” 

como problemática e “juízo” como assertórico.  

 Outro ponto que é destacado no presente texto é que a lógica fregeana tem como 

inovação fundamental o abandono da distinção sujeito-predicado que é substituída pela 
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distinção função-argumento. Frege diverge neste ponto de Kant e da lógica tradicional e sua 

inovação garante maior poder de expressão à sua lógica.  

 Por fim, se observa o §4 da conceitografia em que Frege examina as distinções que 

devem ser feitas entre os juízos e que são relevantes para a lógica. Embora Frege não 

mencione Kant nessa seção da Conceitografia ele está claramente discutindo a tábua do juízo 

kantiana que em sua época tinha se tornado clássica. Kant havia mantido que os juízos se 

dividem em quatro títulos (1. quantidade, 2. qualidade, 3. relação e 4. modalidade) quanto à 

forma lógica, algumas das distinções feitas por Kant são consideradas por Frege como 

desnecessárias para a lógica e são descartadas por ele. Outras distinções são mantidas e 

reformuladas.  
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PROBLEMAS DE MEREOLOGIA: O QUE É UM TODO? 

Rhamon de Oliveira Nunes
1
 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é clarificar o conceito de ‘todo’ tal como é entendido pela 

mereologia clássica e compará-lo com as nossas intuições do senso comum. A crença de que é 

necessário algum critério para uma pluralidade de objetos ser tomada como um único objeto composto 

parece nos levar inevitavelmente a uma contradição. Mas se qualquer soma de partes pode ser um 

todo, existe algum aspecto adicional ao todo que o distinga de um mero amontoado de partes? Se a 

tese de composição como identidade for verdadeira, tudo indica que não. No entanto esta concepção 

por si só é problemática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mereologia; composição; todo; objeto. 

 

ABSTRACT: The aim of this paper is to clarify the concept of a ‘whole’ as it is understood by 

classical mereology and contrast it with our common sense intuitions. The belief that it is necessary 

some criterion for a plurality of objects be taken as a single composite object seems to inevitably lead 

us to a contradiction. But if any sum of parts can be a whole, is there some additional aspects to the 

whole that can distinguish it from just a bundle of parts? If the thesis of composition as identity is true, 

all signs points to a negative answer. However, this conception itself is problematic. 

 

KEYWORDS: mereology; composition; whole; object. 

 

Introdução: 

 

Desde a publicação de obra do lógico polonês Leśniewski, intitulada Fundamentos de 

uma Teoria Geral da Pluralidade (1916), e em especial, do Cálculo dos Indivíduos (1940) 

desenvolvido por Leonard e Goodman, a discussão a respeito da relação parte-todo se tornou 

um tópico central na ontologia contemporânea. Através de uma abordagem rigorosa e 

sistemática, estes autores desenvolveram o que hoje se conhece como mereologia. Enquanto 

uma teoria da relação binária ‘ser parte de’, a mereologia possui dois aspectos essenciais: i) 

por um lado, trata-se de um sistema formal cujo objetivo é postular axiomas capazes de 

governar o comportamento lógico desta relação; ii) por outro lado, propõe-se como uma teoria 

ontológica capaz de capturar de forma correta nossas intuições acerca das noções de ‘parte’ e 

‘todo’, descrevendo assim, aspectos fundamentais da realidade. 

A mereologia não é uma disciplina filosófica inventada no período contemporâneo. 

Enquanto área de investigação é possível dizer que discussões mereológicas são tão antigas 

quanto a própria filosofia, estando presentes pelo menos desde o desenvolvimento do 

atomismo na filosofia pré-socrática. Porém não há dúvidas que apenas a partir da obra de 

                                                                 
1
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Leśniewski é que este ramo da metafísica obteve um tratamento sofisticado, à luz da lógica 

formal desenvolvida por Frege e Russell, entre outros. Apesar disso, é difícil afirmar que haja 

‘a’ mereologia. Pelo contrário, existem muitas mereologias distintas. Mesmo as primeiras 

versões das teorias mereológicas possuíam aspectos formais significantes que as distinguiam. 

Dessa forma, ao invés de uma teoria unificada, temos uma família de mereologias: diversos 

sistemas formais distintos, cada um com seu próprio repertório de axiomas, noções primitivas, 

etc. 

Mas assim como no caso dos sistemas lógicos, que se dividem em dois grandes 

grupos, a saber, os sistemas de lógica clássica e não-clássica, a mereologia também possui 

uma formulação quase canônica, que ficou conhecida como Mereologia Extensional Clássica. 

A despeito das diferenças entre os diversos sistemas mereológicos, a maioria deles pode ser 

caracterizada como sistemas clássicos. 

A motivação inicial para o desenvolvimento da mereologia por parte de Leśniewski foi 

a tentativa de criar uma teoria que pudesse substituir a teoria dos conjuntos, amplamente 

utilizada pelos lógicos no projeto de fundamentação da matemática. A mereologia seria uma 

teoria poderosa o suficiente para substituir a teoria dos conjuntos e ao mesmo tempo evitar os 

paradoxos que esta última implicava. Tudo isso inspirado por um espírito nominalista muito 

forte: além dos paradoxos, a mereologia também não introduz entidades abstratas duvidosas 

em nossas teorias matemáticas. 

Em sua formulação clássica, esta teoria se revelou uma ferramenta bastante atraente 

para os metafísicos nos últimos anos. Em grande parte, estes filósofos aplicaram a teoria com 

o intuito de resolver quebra-cabeças relativos à estrutura dos objetos concretos, especialmente 

no caso de artefatos. Porém, com a aplicação e desenvolvimento da mereologia, uma série de 

dificuldades inerentes à própria teoria começou a lançar dúvidas sobre o estatuto ontológico 

da Mereologia Extensional Clássica. 

 

Parte I: Composição e vagueza. 

 

Dentro da teoria, a relação que as partes estabelecem entre si na medida em que 

formam um todo é chamada de composição. Dizemos que as partes compõem o todo, e, de 

modo inverso, que este é composto por aquelas. Em Parts of Classes (1991), David Lewis 

sustentou que a mereologia clássica é a única teoria correta da composição, ou seja, que toda 
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composição é mereológica. Segundo ele, qualquer coisa que nós chamemos de ‘composição’ 

mas não esteja adequada aos axiomas da mereologia clássica não é, strictu sensu, composição. 

No máximo é mágica. 

Em Against Structural Universals ele afirma: 

 

 

“[Se o adepto de uma teoria diferente da composição] insiste que sua composição 

não-mereológica é, no entanto, composição em um perfeito e literal sentido, então 

eu tenho que saber o porquê. Apenas dizer não faz com que ela o seja. Qual é a 

noção geral de composição, da qual a noção mereológica supostamente é apenas 

um caso especial? Pensei que a mereologia já descrevesse a composição em toda 

sua generalidade.” (Lewis, 1986a, pp. 97). 

 

 

O problema é que a maneira como a mereologia clássica postula a ocorrência de um 

todo não é óbvia. De acordo com um de seus axiomas, chamado de Axioma da Composição 

Irrestrita, dada uma multiplicidade de objetos, automaticamente existe um objeto que é a 

fusão mereológica dos primeiros, isto é, um todo que possui aqueles objetos como suas partes 

constituintes. De certa forma, este axioma parece razoável, visto que isto é análogo ao que 

ocorre na teoria dos conjuntos. Por outro lado, ele é contraintuitivo: dificilmente 

reconheceríamos um todo composto por um ventilador e um balde como um objeto genuíno. 

Mas de acordo com a mereologia clássica, a fusão destes objetos é um objeto tão legítimo 

quanto outro qualquer. Este resultado surpreendente nos leva a questionar o que nós 

entendemos como um todo. Afinal, o que ele é? 

Do ponto de vista da teoria clássica, um todo é a mesma coisa que uma fusão, sendo 

esta uma operação sobre indivíduos que toma diversos deles e gera um novo, que recebe o 

nome de todo. Num exemplo concreto: um ventilador é resultado de uma fusão mereológica 

que toma diversas peças e partes e resulta num objeto novo, a saber, o ventilador. O ventilador 

é um todo composto por estas partes. O mesmo pode ser dito de qualquer artefato. Assim, a 

mereologia identifica objetos concretos com fusões mereológicas. 

Porém, parece claro que apesar de considerarmos um ventilador um todo − e, portanto, 

um objeto genuíno −, dificilmente consideraríamos a fusão de um ventilador com um balde da 

mesma maneira. Parece-nos que o ventilador possui algo a mais do que a fusão. 

Intuitivamente, o que o falta à fusão do ventilador com o balde para que ela seja considerada 

um objeto genuíno é uma organização, uma unidade em suas partes constituintes capaz de 
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justificar seu reconhecimento como tal. Um ventilador não é apenas um conjunto aleatório de 

partes, ele possui uma relação funcional entre as partes, unidade e o que poderíamos chamar 

de estrutura, forma ou até mesmo arranjo. É precisamente isso o que falta à fusão esquisita do 

ventilador com o balde. 

O principal obstáculo para uma caracterização de um todo como um objeto tal qual o 

entendemos em nosso discurso do senso comum é que estes critérios para a ocorrência de um 

todo ou não são universalmente aplicáveis ou são vagos. David Lewis e Donald Baxter 

apontaram que um critério vago para a ocorrência de um todo pode levar inevitavelmente à 

vagueza da existência. O argumento de Lewis pode ser reconstruído da seguinte maneira: 

 

1. Toda restrição com relação à composição é uma restrição vaga. 

2. Se a restrição é vaga, então em alguns casos é vago quando a composição ocorre 

ou não. 

3. Logo, em alguns casos é vago se existe ou não um objeto que é composto por 

determinadas partes. 

4. Existência não pode ser vaga. Logo, a composição não pode ser restringida. 

 

Na premissa 1, Restrições para a composição são condições necessárias e suficientes 

para que exista um todo. Por exemplo, poder-se-ia argumentar que um todo passa a existir 

quando suas partes estabelecem contato físico entre si, como no caso de três retas que formam 

um triângulo ao se tocarem. Alguns filósofos como Peter van Inwagen e Trenton Merricks 

argumentam que um todo só passa a existir quando suas partes constituintes interagem entre si 

de maneira a formar um ser vivo. A premissa 2 afirma que se o critério para a ocorrência da 

composição é vago, então é vago se ela ocorre ou não. Dando sequência ao raciocínio, a 

premissa 3 diz que se é vago quando a composição ocorre, então é vago quando existe um 

objeto que é composto pelas partes em questão. A premissa 4 assegura que vagueza da 

existência é impossível, levando à conclusão de que a hipótese de que a composição pode ser 

restrita é errônea. 

A pressuposição de que a existência não pode ser vaga parece óbvia. Vagueza da 

existência é, pelo menos a princípio, contraditória. De acordo com Baxter: 
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“(...) vagueza ocorre quando há algo que nem claramente possui nem claramente 

deixa de possuir uma propriedade. Para que a existência seja vaga deveria haver 

algo que nem claramente existe nem claramente não existe. Mas se há tal coisa, 

então ela claramente existe”. (Baxter, 1988, pp. 04). 

 

 

Lewis também reforça esta linha de pensamento ao afirmar que “uma vez que você 

disse ‘existe’, seu jogo acaba”. 

Assim, esta estratégia é utilizada para defender a ideia clássica de composição 

irrestrita. Se não existem critérios capazes de regular a ocorrência de um todo, então vale 

tudo. Qualquer soma de objetos, por mais aleatórios e por mais desconexos que possa parecer 

conta como um todo. 

A tese de que qualquer pluralidade de objetos compõe um todo é conhecida como 

universalismo mereológico; por sua vez, a tese de que existem critérios para a ocorrência ou 

não ocorrência da composição é chamada de composição restrita. 

Para uma breve recapitulação, meu objetivo é lançar luz sobre o conceito de ‘todo’ tal 

como é entendido dentro da teoria mereológica clássica e relacioná-lo com as nossas intuições 

do senso comum. Identificamos um todo como um objeto que possui partes. Este objeto é tão 

genuíno quanto suas partes constituintes. O exemplo do ventilador parece estar de acordo com 

nossas intuições do senso comum: um ventilador é um objeto tão genuíno quanto qualquer 

outro e é composto por diversas partes que se relacionam de maneira relativamente complexa 

para que ele exista. Por outro lado, a mereologia clássica reconhece como objetos qualquer 

tipo de fusão, e dessa maneira, o ventilador somado a um balde seria um objeto tão legítimo 

quanto cada um deles tomado separadamente. Nossa intuição é a de que um todo necessita de 

algo mais, uma estrutura, uma relação orgânica entre as partes, mas estes critérios parecem 

nos levar inevitavelmente a um obstáculo metafísico difícil de ultrapassar: vagueza da 

existência. 

Se Lewis estiver certo, então pelo menos algum conhecimento positivo nós podemos 

extrair desta reflexão a respeito da natureza de um todo: ele não depende de uma estrutura 

interna para existir. Basta que suas partes existam para que ele exista. 

 

 

Parte II: Composição e Identidade: 

 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

150 

 Entender um todo literalmente como um objeto pode parecer interessante prima facie, 

mas esta concepção não está isenta de problemas. Pois se o todo é um objeto genuíno, ele é 

algo adicional às suas partes constituintes. Em outras palavras, se nós precisássemos contar 

quantos objetos existem numa sala ocupada por três cadeiras, quantos objetos esta sala teria? 

De um ponto de vista mereológico, pelo menos quatro objetos: as três cadeiras e sua fusão 

que, como vimos até aqui, é um objeto tão genuíno quanto qualquer outro. 

 Com isso já temos pelo menos dois problemas: i) se o todo é distinto de suas partes, 

devemos aceitar que temos um caso de co-locação, a saber, diversos objetos ocupando o 

mesmo lugar no espaço; ii) o número de objetos no universo aumenta exponencialmente. O 

primeiro ponto é bastante controverso. De fato parece sensato pensar que o ventilador é um 

objeto tão genuíno quanto as partes que o compõem, mas parece enganador pensar que ele é 

um objeto adicional às partes e, no entanto, ocupa o mesmo lugar que elas. O segundo ponto 

tem a ver com uma questão mais teórica: se a composição é irrestrita, qualquer soma de 

objetos é válida. Mas se é assim, então ao aceitarmos a mereologia clássica, estaremos nos 

comprometendo ontologicamente com uma quantidade absurda de entidades em nossa teoria, 

o que parece desagradável de uma perspectiva nominalista. 

 Obviamente não é necessário ser um nominalista para rejeitar a proliferação de 

entidades em nossa teoria. Poder-se-ia argumentar simplesmente que tais entidades são 

duvidosas, com critérios de identidade obscuros, etc. De qualquer forma, um adepto da 

mereologia clássica precisa convencer o cético de que sua teoria não é tão problemática 

quanto parece. Lewis, Baxter e outros filósofos como Armstrong, por exemplo, se esforçaram 

para defender a tese o todo não é nada a mais ou além de suas partes. Esta tese foi chamada 

por Lewis de composição como identidade. A ideia de Lewis é a de que se for possível 

mostrar que o todo é de alguma forma idêntico às suas partes tomadas coletivamente, então 

seria possível mostrar que a mereologia é ontologicamente inocente, ou seja, seu 

comprometimento ontológico é inofensivo. De acordo com ele: 

   

 

“Se nós aceitarmos a mereologia, nós estaremos comprometidos com a existência 

de todo o tipo de fusões mereológicas. Mas dado um comprometimento anterior 

com gatos, por exemplo, um comprometimento com fusões de gatos não é um 

comprometimento adicional. A fusão não é nada além ou a mais do que os gatos 

que a compõem. Ela apenas é os gatos [it just is them]. Os gatos apenas são ela 

[they just are it]. Tome-os juntos ou tome-os separados, os gatos são a mesma 

porção da realidade de qualquer maneira. Comprometa-se com a existência deles 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

151 

juntos ou um de cada vez, será o mesmo comprometimento de qualquer maneira.” 

(Lewis, 1991, pp. 81). 

 

 

Lewis contrasta as somas mereológicas com as entidades abstratas na teoria de 

conjuntos: “(...) [a] teoria dos conjuntos não é inocente. (...) seu problema é que quando nós 

temos uma coisa, então de alguma forma nós temos outra coisa totalmente distinta, o conjunto 

unitário (singleton). E outra, e outra,... ad infinitum” (Lewis 1991, pp. 87). 

Para Lewis, o mesmo não ocorre na mereologia graças à Composição como 

Identidade. Considerar o todo distinto de suas partes tomadas em grupo seria uma 

consideração redundante. 

Existem pelo menos duas formulações da tese da composição como identidade. A 

primeira formulação é chamada de tese fraca. Tal tese sustenta que a relação de composição é 

apenas análoga à identidade. Adeptos desta concepção costumam afirmar que o todo é ‘por 

assim dizer’, idêntico às suas partes tomadas em grupo. A segunda formulação é a tese forte, 

que sustenta que composição é literalmente identidade. Existe ainda uma terceira formulação 

da tese, que chamarei de tese alternativa. Esta versão da composição como identidade é 

apresentada por Baxter em seu artigo Many-One Identity de 1988. De acordo com Baxter, a 

relação de composição é, de fato, a relação de identidade. Porém, esta última não é regulada 

pela Lei de Leibniz. 

Cada uma das três versões da tese de composição como identidade é bastante 

controversa. Tomemos a tese forte: para que a relação mereológica de composição e a relação 

lógica de identidade fossem realmente equivalentes em todos os aspectos, seria necessário dar 

conta da relação clássica de identidade, que é uma relação do tipo um-um. A relação de 

composição é uma relação do tipo um-muitos – o todo e suas partes. Uma alternativa seria 

apelar para a quantificação plural, mas mesmo neste caso, a situação é difícil. Normalmente, 

em lógicas plurais, quantifica-se sobre pluralidades em sentenças do tipo “os F’s são G’s”. 

Mas o que é necessário no caso da composição é uma quantificação híbrida que toma termos 

singulares e plurais como em “as partes são o todo”. Mesmo que isso seja possível, outro 

problema surge: seria necessário desenvolver um tratamento desta identificação que não 

violasse a Lei de Leibniz. Isso não parece simples uma vez que por definição, o todo é um e 

as partes são múltiplas. A lei de Leibniz, ou princípio de Indiscernibilidade dos Idênticos nos 

diz que dois objetos só são idênticos caso compartilhem todas as suas propriedades. 
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Estas dificuldades são suficientes para convencer Lewis a defender a versão fraca da 

tese, afirmando que composição é análoga à identidade. De acordo com ele, existem pelo 

menos cinco aspectos de acordo com os quais é possível construir uma analogia entre 

composição e identidade: 

 

1. Inocência Ontológica: Assim como é redundante afirmar a existência de um 

objeto x e depois afirmar a existência de um objeto y idêntico à x, também é 

redundante afirmar a existência de dois objetos a e b e em seguida afirmar a 

existência de sua fusão mereológica c. 

2. Composição Irrestrita: Não existem critérios para a existência de um objeto c 

composto pelos objetos a e b. Se os últimos existem, então o primeiro existe 

automaticamente. Da mesma forma não existem critérios para a existência de um 

objeto y idêntico a um objeto x. Se x existe, então existe um y tal que y é idêntico à 

x. 

3. Singularidade da Composição: Assim como não podem existir duas coisas 

diferentes ambas idênticas a um objeto x, também não é possível que existam duas 

fusões distintas de a e b – de acordo com o axioma de extensionalidade da 

Mereologia Clássica, dois objetos compostos pelas mesmas partes são idênticos. 

4. Facilidade de Descrição: Descrever um objeto x completamente significa 

descrever um objeto y idêntico à x completamente. Descrever dois objetos a e b 

completamente significa descrever sua fusão, c, completamente. 

5. Co-locação: O objeto y idêntico ao objeto x existe ocupando o mesmo lugar, 

tempo ou mundo possível que o objeto x. Da mesma forma, a fusão c dos objetos a 

e b existe ocupando o mesmo lugar, tempo ou mundo possível que a e b. 

 

Na literatura a respeito desta discussão, foi levantado um grande número de objeções 

contra estes pontos de analogia apresentados por Lewis. Byeong-Uk Yi escreveu um artigo 

intitulado “Is Mereology Ontological Innocent?” (1999) onde ataca o primeiro deles. O 

argumento é o seguinte: 

Suponha que Rachel afirme as seguintes sentenças: 

 

a) “Existe um gato chamado Tom”. 
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b) “Existe um rato chamado Jerry que é mais esperto que Tom”. 

 

Rachel se compromete ontologicamente afirmando a existência de Tom e Jerry. 

Afirmar a existência de Tom e Jerry são dois comprometimentos distintos porque eles não são 

idênticos. 

De acordo com Lewis, existe ainda um terceiro objeto com o qual Rachel deve se 

comprometer ontologicamente: a fusão mereológica de Tom e Jerry, que podemos chamar de 

Genie. Mas apesar disso, argumenta Lewis, como Genie é idêntico a Tom e Jerry tomados 

coletivamente, então admitir sua existência não é um comprometimento ontológico adicional 

aos anteriores. 

Porém, suponha que Rachel adicione ainda a seguinte sentença: 

 

c) “Nenhum gato é parte de um rato e nenhum rato é parte de um gato”. 

 

Agora a situação parece ser diferente, porque se Tom e Jerry são partes de Genie, 

então Genie não pode ser nem um gato nem um rato. Ainda, Genie não é idêntico a Tom ou 

Jerry tomados individualmente – um todo não é idêntico à cada uma de suas partes 

isoladamente. Assim, Genie, Tom e Jerry possuem propriedades distintas, o que, de acordo 

com o princípio de Identidade dos Indiscerníveis, já é suficiente para diferenciá-los. 

Yi também ataca o quarto ponto de analogia de Lewis, sobre a facilidade de descrição 

de um todo, afirmando o seguinte: “descrevê-los (Tom e Jerry) permite a alguém que aceita a 

mereologia tirar conclusões a respeito das características de Genie, mas uma coisa é alguém 

permitir a outro fazer inferências sobre alguma coisa, outra bem distinta é descrever essa 

coisa” (Yi, 1999 pp. 10). É importante reforçar o seguinte: (1) Lewis admite que quaisquer 

relações entre as partes são irrelevantes para a existência de um todo; (2) o axioma de 

extensionalidade que garante a singularidade da composição, assegura que nunca é possível a 

existência de dois todos distintos formados pelas mesmas partes, e isso só tem a ver com as 

partes, sem levar em consideração nenhuma inter-relação entre elas. Seja lá o que estas 

interelações forem, elas não são partes do todo, mas algo que as partes estabelecem entre si na 

medida em que o formam. Dessa forma o todo formado pelo átomo A à direita do átomo B é 

idêntico ao todo formado pelo átomo A à esquerda do átomo B. Se deixarmos de lado as 

relações e olharmos para as partes, pode ser que tenhamos casos em que não poderíamos 
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distinguir, por exemplo, um pentagrama musical de uma estrela de cinco pontas, ou três linhas 

de um triângulo, etc., e portanto, descrever as partes deixariam em aberto que objeto nós 

estamos descrevendo.  

É estranho o fato de que Lewis nega a importância das interelações para a ocorrência 

de um todo, mas apela para elas como critério de identidade do mesmo! 

Devemos ter em mente que Lewis não oferece um argumento dedutivo que mostra a 

total equivalência formal entre as relações de composição e identidade. O que ele faz é 

apresentar pontos de aproximação entre as duas relações e a partir disso, tentar nos convencer 

de que elas são análogas. Ainda assim, mesmo que tais relações sejam de fato análogas, não 

podemos perder de vista o seguinte: composição ainda não é identidade. Ser analogamente 

idêntico a algo não é ser idêntico a algo assim como “ser semelhante à manteiga não é ser 

manteiga” (Harte, 2002, pp. 23). Além disso, supondo que a tese de composição como 

identidade seja verdadeira – independente de sua formulação –, um novo problema parece 

surgir: esta tese é usada como defesa da inocência ontológica da mereologia clássica, que por 

sua vez, é usada como argumento a favor da existência de fusões irrestritas, isto é, se a 

mereologia é ontologicamente inocente e ela implica a existência de um número absurdo de 

entidades, isso não é um problema, porque nosso comprometimento com tais entidades não é 

um comprometimento adicional ao que nós já possuíamos. Em suma, a tese de composição 

como identidade é uma tese em defesa do universalismo mereológico. Porém, num certo 

sentido, a tese de composição como identidade colapsa a própria noção de composição. Se um 

todo é idêntico às suas partes tomadas coletivamente e não algo adicional, a mais ou além das 

partes, então tudo o que existe, no final das contas, são as partes e não o todo. Ou seja, 

intuitivamente, parece que se aceitarmos a tese de que as relações de identidade e composição 

são equivalentes, então somos obrigados a aceitar, num certo sentido, o niilismo mereológico, 

a saber, a tese segundo a qual tudo o que existem são entidades simples que nunca se 

relacionam de forma a compor algo complexo. 

 

Considerações Finais: 

 

 Meu objetivo foi tentar esclarecer o que é um todo e, na medida do possível, comparar 

as noções do senso comum com a noção técnica da mereologia clássica. Em primeiro lugar 

tentei mostrar que nossas intuições do senso comum parecem nos levar a crer que um todo é 
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um objeto que possui alguma ordenação interna, estrutura ou arranjo. Esta concepção, apesar 

de razoável, parece implicar a ideia absurda de certos objetos podem existir de forma vaga. 

Dessa forma, alguns filósofos sustentam a ideia de que qualquer multiplicidade de objetos 

pode ser entendida como um todo, independente das inter-relações que suas partes 

estabeleçam entre si.  

Em segundo lugar tentei apresentar que, apesar de parecer fazer sentido entender um 

todo como um objeto distinto de suas partes constituintes, esta concepção intuitiva é 

problemática na medida em que parece introduzir uma entidade redundante, um caso de co-

locação e, aliada à tese de composição irrestrita, parece multiplicar as entidades em nossa 

ontologia de forma absurda. Por outro lado, tentativas de evitar estes problemas aproximando 

a relação mereológica de composição com a relação lógica de identidade enfrentam 

dificuldades técnicas e metafísicas, sendo uma destas últimas, o colapso da própria ideia de 

todo e composição. 
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SÍNTESE, IMAGINAÇÃO E CATEGORIAS NO §10 DA DEDUÇÃO 

METAFÍSICA 

Danillo Leite
1
 

 

RESUMO: neste texto, explora-se a diferenciação entre o uso puramente lógico e o uso real do 

entendimento, o qual, por sua vez, pode ocorrer de duas maneiras diversas: seja em relação aos objetos 

de uma intuição sensível em geral, seja em relação (no caso específico da intuição sensível humana) 

aos objetos de uma intuição espácio-temporal. Pode-se distinguir, a partir disso, o papel importante 

que a faculdade de imaginação cumpre no contexto da “Dedução Metafísica”: se há um “isomorfismo” 

entre o uso lógico e o uso real do entendimento, isto só pode ocorrer através das sínteses puras 

realizadas pela imaginação, as quais tornam possível este último. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Kant; Dedução Metafísica; Síntese; Imaginação; Entendimento. 

 

RÉSUMÉ: Dans ce texte, on exploit la différenciation entre l’usage purement logique et l’usage réel 

de l’entendement, lequel, à son tour, peut avoir lieu de deux façons diverses : soit par rapport à des 

objets d’une intuition sensible en général, soit par rapport (dans le cas spécifique de l’intuition  

humaine) à des objets d’une intuition spatiotemporelle. On voit ainsi le rôle décisif joué par 

l’imagination dans le contexte de la « Déduction Métaphysique » : s’il y a un « isomorphisme » entre 

l’usage réel et l’usage logique de l’entendement, cela n’est possible que par les synthèses réalisées par 

l’imagination, qui rendent possible tout usage réel de l’entendement. 

 

MOTS-CLÉS: Kant; Déduction Métaphysique; Synthèse; Imagination; Entendement. 

 

 

No §10 da “Dedução Metafísica das Categorias”, Kant se esforça por mostrar como as 

categorias, tendo sua origem no entendimento puro do sujeito cognoscente, constituem um 

conjunto de conceitos que pode ser estabelecido a partir das formas lógicas do juízo, as quais 

serviriam como “fio condutor” para a descoberta das categorias.  A justificação sobre a 

origem das categorias exige da parte de Kant uma aproximação entre os procedimentos da 

lógica geral e da lógica transcendental. 

A lógica geral abstrai totalmente do conteúdo dos nossos conhecimentos e da 

diversidade de seus objetos, não levando em conta a sua origem. Ela se refere apenas à forma 

do nosso pensamento, e pressupõe que as representações nos sejam dadas por “outra via” 

qualquer, afim de, analiticamente, transformá-las em conceitos. A lógica transcendental, por 

sua vez, não realiza uma abstração completa das condições pelas quais os nossos 

conhecimentos nos são dados. Ela considera antes de tudo a diferença entre intuições 

empíricas e intuições puras, atendo-se somente a estas últimas, o que lhe permite encontrar a 

distinção entre o pensamento puro e o pensamento empírico de objetos. Esta lógica diz 
                                                                 
1
 PPGLM/UFRJ. Bolsista FAPERJ. 
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respeito somente às regras do pensamento puro de objetos, fazendo abstração apenas do 

conteúdo empírico dos nossos conhecimentos, os quais, sendo a posteriori, não condicionam a 

possibilidade destes. 

Trata-se, portanto, na “Dedução Metafísica”, de mostrar como as categorias, 

entendidas como conceitos pertencentes à lógica transcendental, constituem um sistema 

correspondente às formas lógicas do juízo próprias à lógica geral. O cerne da argumentação 

de Kant está contido na seguinte passagem: 

 

“a mesma função, que confere unidade às diversas representações num 

juízo, dá também unidade à mera síntese de representações diversas numa 

intuição; tal unidade, expressa de modo geral, designa-se por conceito puro do 

entendimento. O mesmo entendimento, pois, e isto através dos mesmo atos pelos 

quais realizou nos conceitos, mediante a unidade analítica, a forma lógica de um 

juízo, introduz também, mediante a unidade sintética do diverso da intuição em 

geral, um conteúdo transcendental nas suas representações do diverso” (B104-5)
2
.  

 

A “função” em questão na passagem citada acima é a função do entendimento no seu 

uso meramente lógico, que se manifesta na realização de juízos, tal como fora exposto por 

Kant nas duas primeiras seções da Dedução Metafísica. O termo “função” é aí definido como 

“a unidade da ação que consiste em ordenar diversas representações sob uma representação 

comum” (B93), e se refere fundamentalmente ao ato judicativo realizado pelo entendimento 

em seu uso lógico. A “ação” mencionada aí é o juízo que, enquanto função de unidade, pode 

ser considerado como uma representação comum que unifica várias outras representações 

(conceitos). Esta unificação realizada pelo juízo, por sua vez, pode ocorrer de diversas 

maneiras. Se abstrairmos do conteúdo destes e nos ativermos somente à sua forma, veremos 

que os juízos reduzem-se a quatro “títulos” fundamentais, cada um dos quais pode ser 

subdividido em três, e que compõem o conjunto das doze formas lógicas do juízo. Cada uma 

destas formas não é senão um modo de, judicativamente, ordenar e conferir unidade a 

diversas representações conceituais, as quais, sendo constituídas mediante a análise de 

representações, são chamadas também de “unidades analíticas”.  

 Na passagem supracitada, Kant nos diz que é uma e a mesma função de unidade que 

ordena as nossas representações, tanto conceituais (em juízos) quanto sensíveis (em 

                                                                 
2
 As referências à Crítica da Razão Pura são feitas no corpo do próprio texto, através da tradicional utilização da 

sigla (B) para designar a segunda edição desta obra, seguida da sua respectiva paginação. Os demais textos de 

Kant são citados segundo a edição Kants gesammelte Schriften, editada pela Deutsche Akademie der 

Wissenschaften (Berlin: Walter de Gruyter, 1942).  
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intuições), ou, dito de outro modo, que intuições e conceitos são unificados seguindo os 

mesmos princípios. Conceitos são unificados em juízos pelo entendimento em seu uso 

meramente lógico, de acordo com as formas lógicas do juízo. A novidade contida nesta 

passagem consiste em afirmar que estas mesmas formas lógicas também serão formas em 

concordância com as quais o entendimento realiza a unificação de um múltiplo da intuição. O 

que é notável aqui é o fato de, no primeiro modo de unificação (do entendimento em seu uso 

lógico), o conteúdo dos conceitos ordenados no juízo ser deixado completamente de lado – 

abstrai-se das condições sensíveis segundo as quais este conteúdo pode ser recebido – ao 

passo que, no segundo modo de unificação, relativos às intuições sensíveis, este conteúdo 

deve ser levado em conta. Resulta daí que esta “mesma função” de unidade das nossas 

representações citada por Kant deve operar em dois domínios distintos, levando em conta a 

presença ou a ausência das condições intuitivas capazes de fornecer um conteúdo a ser 

unificado. Nós teremos, portanto, um modo de unificação correspondente ao procedimento da 

lógica geral, e outro correspondente ao da lógica transcendental. Estes dois procedimentos são 

doravante postos em paralelo a partir da identidade da função que opera em ambos. A partir 

desta identidade de função, Kant pode afirmar que as categorias são por ele deduzidas a partir 

de um princípio sistemático, a saber, a nossa faculdade de julgar. Destarte as categorias, 

deduzidas a partir desta identidade, constituirão igualmente um sistema completo, análogo ao 

das formas lógicas do juízo. Esta descoberta das categorias a partir de um fundamento comum 

permite que Kant diferencie o seu procedimento daquele utilizado por Aristóteles, que, 

segundo ele, na ausência de um tal princípio, teria encontrado as categorias de maneira 

rapsódica e desordenada.   

 Este paralelismo entre as duas lógicas fundamenta a descoberta dos conceitos 

fundamentais da lógica transcendental (categorias), na medida em que estes devem 

corresponder às formas lógicas do juízo. A idéia aqui é que o mesmo entendimento, 

governado pelo mesmo conjunto de regras, opera em dois níveis distintos – nós poderíamos 

distinguir, assim, entre o uso meramente lógico do entendimento e o seu uso real
3
, afirmando, 

de acordo com a sugestão feita por Allison (2004, p. 152), que há um “isomorfismo” entre 

                                                                 
3
 A distinção entre o uso lógico do entendimento e o seu uso real é feita por Kant, pela primeira vez, na 

Dissertação Inaugural de 1770, §5: “O uso do entendimento, enquanto faculdade superior do ânimo, é duplo. 

Pelo primeiro destes usos, os conceitos mesmos, quer seja de coisas ou de relações, são dados, e este é o USO 

REAL. Pelo segundo uso, os conceitos, não importa de onde sejam dados, são meramente subordinados uns aos 

outros (...), e comparados uns com os outros de acordo com o princípio de não-contradição, e este uso é chamado 

de USO LÓGICO.” (AA 2: 393).    
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esses dois usos. As categorias, enquanto conceitos próprios à lógica transcendental, emergem 

a partir deste isomorfismo em relação às formas lógicas do juízo, por um lado e, por outro, a 

partir do uso real do entendimento, isto é, da sua conexão com as condições sensíveis que lhe 

fornecem um conteúdo. Se as formas lógicas do pensamento ordenam os conceitos em juízos, 

as categorias, em conformidade a tais formas, unificam e ordenam um múltiplo da intuição.  

Um dos aspectos em que a exposição kantiana na Dedução Metafísica tem sido 

criticada diz respeito justamente a essa relação simétrica que Kant estabelece entre formas 

lógicas e categorias. Nessa direção, M. Young (1998, pp.108-109) afirma que é difícil ver por 

que as “funções lógicas do pensamento também constituem conceitos que devem ser 

aplicáveis às coisas dadas na intuição sensível”; mesmo supondo que os objetos da intuição 

devam ter essas características categoriais, parece problemático “supor que elas estejam 

conectadas às formas lógicas do juízo”. Segundo ele (1998, p. 119), não há nenhuma razão 

para supor que a estrutura lógica do juízo fornecerá uma chave para a síntese que tornará o 

juízo possível. Uma crítica semelhante já fora posta anteriormente por Kemp-Smith. Em seu 

comentário ele afirma (1962, p. 177), por exemplo, que “Kant é incapaz de provar, e, no fim 

das contas, não declara provar que é o ‘mesmo entendimento’, e menos ainda que são ‘as 

mesmas operações’ que são exercidas” nos dois usos do entendimento. Segundo ele (1962, p. 

185), este paralelismo entre os dois usos do entendimento seria típico do período pré-crítico 

de Kant, onde o entendimento, visto como a faculdade à qual todos os processos de 

pensamento são devidos, possui certas leis em concordância com as quais ele age em todas as 

suas operações, e que estas deveriam, portanto, ser descobertas tanto no pensamento analítico 

quanto no sintético.  

 A dificuldade gerada por este tipo de crítica, segundo cremos, reside no fato de não se 

questionar a possibilidade de dois tipos de emprego do entendimento, mas sim a pretensa 

correspondência entre ambos. Espera-se, assim, que Kant demonstre que este uso real do 

entendimento seja capaz de manter este “isomorfismo” em relação ao uso lógico. Deve-se 

levar em consideração, entretanto, que Kant, na “Dedução Metafísica”, ainda não está 

concernido com uma análise do entendimento em seu uso real. Com efeito, uma prova 

envolvendo este uso só será fornecida ulteriormente na “Dedução Transcendental”. A 

aparente circularidade existente nesta relação de dependência não deve, todavia, gerar uma 

dificuldade insuperável. Seguindo a sugestão de Allison (2004, p. 152-153), podemos afirmar 

que este argumento da Dedução Metafísica, de fato, pressupõe os resultados da Dedução 
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Transcendental, enquanto esta última também pressupõe os resultados da primeira, já que ela 

tem início a partir da assunção de que um conjunto de categorias já fora estabelecido (o quid 

facti), e procede no sentido de encaminhar a questão de sua validade (o quid juris). Não se 

trataria, por conseguinte, de um círculo vicioso, pois a presente explicação de Kant para o uso 

real do entendimento deve ser considerada como antecipatória ou de natureza provisória. Nós 

poderíamos considerar que Kant está argumentando condicionalmente que, se o entendimento 

possui um uso real, nós devemos então assumir que a tábua das categorias corresponderá 

àquela das funções lógicas operantes na atividade judicativa, tal como se dá no seu uso 

meramente lógico.  

 

* 

 

Ainda que consideremos como provisória a explicação de Kant acerca do uso real do 

entendimento, ele ainda assim nos fornece, no próprio §10, importantes elementos que 

deverão ser tidos em consideração mesmo nas seções subseqüentes à Dedução Metafísica. 

Estes elementos dizem respeito à conexão entre as categorias do entendimento e a síntese 

imaginativa, ou melhor, ao modo como elas devem guiar esta síntese.  

 Uma das dificuldades geradas pelo texto kantiano neste parágrafo consiste no fato de 

Kant referir as categorias não somente ao múltiplo de uma intuição espácio-temporal (como 

poderíamos esperar), mas também ao múltiplo de uma intuição em geral. Esta afirmação 

aparece não apenas na passagem já citada acima, mas também logo em seguida, onde ele diz 

que, em conformidade com formas do juízo, originam-se os conceitos puros do entendimento, 

os quais se referem “a priori a objetos da intuição em geral” (B105). Paton observa (1965, p. 

284) como a expressão “intuição em geral” diz respeito a qualquer tipo de intuição sensível, 

empírica ou pura, próprias de uma sensibilidade receptiva ou passiva, o que englobaria não 

somente as intuições puras do espaço e do tempo, mas também aquilo que nos é dado 

empiricamente sob essas formas. Kant também acreditaria que outros seres com o intelecto 

finito poderiam possuir diferentes tipos de intuição sensível que não a espácio-temporal
4
, os 

quais também estariam incluídos sob a noção de “intuição em geral”. Enquanto seres 

racionais, eles utilizariam as categorias puras; a matéria recebida por estas também seria a 

                                                                 
4
 Cf. B43: “Efetivamente, nada podemos ajuizar acerca das condições de outros seres pensantes, nem saber se 

elas são dependentes das condições que limitam a nossa intuição e são para nós universalmente válidas”. 
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mesma; porém a representação sensível desta matéria recebida, enquanto intuída, seria 

diferente, de forma que as suas categorias esquematizadas seriam outras. 

 A partir deste ponto de vista, portanto, as categorias seriam consideradas como 

conceitos necessários para o pensamento não apenas de objetos no espaço e no tempo, mas de 

qualquer objeto sensível. É esta representação da unidade sintética de um múltiplo em geral 

que fornecerá um “conteúdo transcendental” às categorias, o que ultrapassa os limites da 

lógica geral. Conforme fora afirmado no passo citado acima, a representação desta unidade na 

intuição é realizada segundo as mesmas formas do uso meramente lógico do entendimento. 

 Muito embora esta referência ao múltiplo de uma intuição em geral deva ser levada 

em conta, não deve restar dúvida quanto ao fato de que Kant está comprometido mais 

propriamente com a relação entre as categorias e um múltiplo puro do espaço e do tempo. 

Levando-se em conta a experiência humana, somente este múltiplo é capaz de constituir um 

conteúdo transcendental: ele pode ser chamado de “conteúdo”, pois é sobre ele que se exerce 

a espontaneidade do entendimento; ele pode igualmente ser denominado “transcendental” 

dado que, sendo puro e a priori, é também condição de possibilidade dos nossos 

conhecimentos, o que exclui a possibilidade de que ele seja considerado como um múltiplo 

empírico. Isso fica claro tanto pelas referências às formas puras da intuição nas alíneas 

anteriores quanto pelo papel que aí cumpre a imaginação, enquanto faculdade responsável 

pela síntese. É notável, com efeito, que nesta seção proposta a explicar em que consistem os 

conceitos puros do entendimento, Kant comece falando não destas, mas sim da imaginação 

que lhes fornece um conteúdo.  

As categorias recebem este conteúdo transcendental na medida em que “dão unidade a 

esta síntese pura” e, acrescenta Kant, consistem unicamente “na representação desta unidade 

sintética necessária” (B104). É importante ter em mente aqui dois fatores:  em primeiro lugar, 

esta síntese é realizada pela imaginação; em segundo lugar, o múltiplo em questão, que 

condiciona a experiência humana, é o do espaço e do tempo. Isso nos conduz à tese de que 

são as categorias que regem a síntese transcendental operada pela imaginação. Aqui, 

utilizamos o termo “reger” no sentido de que são as categorias que, enquanto conceitos da 

síntese de um múltiplo em geral, fornecem a regra que vai guiar a síntese de um múltiplo 

espácio-temporal pela imaginação (LONGUENESSE, 2006, p. 150).  

Kant, ao introduzir a noção de síntese, afirma que o múltiplo a ser sintetizado tem de 

ser recebido, percorrido e ligado. Ele ainda acrescenta que isto tem de ser feito de “um 
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determinado modo” (B102) para que desta síntese possa resultar algum tipo de conhecimento 

– isto significa, segundo cremos, que há aí a necessidade de uma regra capaz de “guiar” a 

execução do ato sintético, o qual não deve ser feito arbitrariamente. Portanto, essa síntese pura 

da imaginação também deverá ser realizada de um “determinado modo”, isto é, seguindo as 

regras objetivas que são pensadas nas categorias do entendimento. Se, acima, atentamos para 

a distinção entre o uso lógico e o uso real do entendimento, vemos agora que este último se 

exerce, em primeiro lugar, sobre a síntese transcendental da imaginação, e, tal como será 

esclarecido na Dedução Transcendental, somente por meio desta síntese as categorias poderão 

ser aplicadas ao múltiplo intuído empiricamente.  

 Assim, os objetos da experiência humana, na medida em que são intuídos no espaço e 

no tempo, também possuirão determinadas características universais determinadas pelas 

categorias, independentemente das diferenças empíricas relativas a cada um destes objetos. Se 

aceitarmos o paralelo estabelecido por Kant entre as funções lógicas do juízo e a tábua das 

categorias, resultará que os objetos da nossa experiência, sendo intuídos de acordo com regras 

categoriais, estarão em concordância também com estas funções lógicas, visto que é a mesma 

função do entendimento a unificar as suas representações tanto na lógica geral quanto na 

transcendental.  

 Ao afirmarmos que a síntese imaginativa é guiada pelas categorias do entendimento, 

isso não deve significar que este processo envolva necessariamente a realização de juízos 

sobre aquilo que é sintetizado. A distinção entre a síntese, atribuída à imaginação, e a 

conceitualização, pertinente ao entendimento, permanece válida aqui, porém estas duas 

atividades são consideradas em conjunto, tratando-se tão somente da síntese figurada pela 

qual o múltiplo do espaço e do tempo é unificado. Nesse sentido, nós nos afastamos de um 

ponto de vista expresso por Gibbons (1994, p. 18), segundo o qual a imaginação pode ser 

ativa ligando o múltiplo sensível, sem que esta síntese seja conceitualizada, isto é, “sem uma 

regra específica que guie a síntese, sendo reconhecida em um juízo determinante”. Como 

tentamos mostrar acima, esta síntese tem lugar segundo regras específicas que são pensadas 

nas categorias, consideradas enquanto conceitos da síntese de objetos em geral. Por outro 

lado, reconhecemos, como afirma Gibbons, que este regramento da síntese imaginativa não 

deve implicar em nenhum tipo de conceitualização, tal como ocorre discursivamente através 

da realização de juízos.  
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 Ao sintetizarmos as distinções estabelecidas até agora, concernentes aos possíveis 

empregos das categorias e do entendimento, teremos o seguinte. O entendimento possui um 

uso meramente lógico (A) e outro real (B), os quais atuam em paralelo, segundo os mesmos 

princípios. Porém, somente este último leva em conta o conteúdo de suas representações. Em 

seu uso real, o entendimento emprega conceitos que são condição de possibilidade do 

pensamento de quaisquer objetos possíveis, as categorias. Este uso real das categorias pode, 

por sua vez, ser considerado sob dois aspectos: (a) categorias enquanto conceitos da síntese do 

múltiplo de uma intuição em geral; (b) enquanto conceitos da síntese de um múltiplo espácio-

temporal puro.  

 Somente a partir a referência a um múltiplo, contida em (a), é possível estabelecer a 

diferença entre as categorias e as formas lógicas do juízo: abstraídas essas condições 

sensíveis, elas seriam equivalentes. O próprio Kant chega a afirmar posteriormente que “as 

categorias não são mais do que essas mesmas funções do juízo, na medida em que um diverso 

da intuição é determinado em relação a elas” (B143) 
5
. Consideradas a partir de (a), as 

categorias podem ser chamadas também de puras, na medida em que contêm a mera forma do 

pensamento discursivo de quaisquer objetos possíveis, independentemente das condições o 

espaço e do tempo. Do ponto de vista humano, as categorias assim consideradas ainda não nos 

permitem o conhecimento de objetos, pois elas contêm apenas a forma intelectual destes. Para 

que a passagem de (a) para (b) seja possível, é necessário que, a partir da introdução do 

múltiplo puro do espaço e do tempo, as categorias guiem a síntese deste múltiplo: assim elas 

deixam de ser puras e se tornam categorias esquematizadas. Esta transição, pondo em jogo 

duas faculdades heterogêneas, entendimento e sensibilidade, cria também a necessidade de 

uma terceira faculdade, a imaginação, capaz de realizar e mediação entre ambos. A síntese 

pura da imaginação, que é brevemente introduzida por Kant no §10, não apenas fornece um 

conteúdo puro às categorias, mas, na medida em que sintetiza esta multiplicidade pura 

seguindo as regras pensadas nestes conceitos, é igualmente capaz de “exibir” esta regra na 

forma pura da sensibilidade. Neste contexto, Paton (1965, p. 261) afirma que as categorias 

têm que ser “traduzidas em termos temporais”: a pura categoria de fundamento e conseqüente 

não possui nenhuma referência ao tempo; traduzida temporalmente, ela se torna a categoria de 

causa e efeito, isto é, o conseqüente que se sucede necessariamente ao fundamento no tempo.  

                                                                 
5
 Allison afirma (2004, p. 155) que, no presente contexto, há uma “quase-identificação” entre categorias e 

formas lógicas. Longuenesse, por sua vez, observa que as categorias “surgem” somente quando a capacidade de 

julgar do entendimento é aplicada a múltiplos sensíveis (2006, p. 151).  
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 Estes dois aspectos do uso real do entendimento, (a) e (b), cumprirão um papel 

importante nas duas partes da edição B da “Dedução Transcendental”, onde Kant fornecerá 

um argumento para a validade das categorias levando em conta, respectivamente, cada um 

destes aspectos. É válido lembrar que tanto (a) quanto (b) devem estar em conformidade às 

formas lógicas do juízo, de forma que, se estes aspectos forem justificados, será igualmente 

válido o “isomorfismo” estabelecido por Kant entre (A) e (B), na “Dedução Metafísica”.  
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UMA LEITURA DO PRÓLOGO DO SOFISTA DE PLATÃO
1
 

Nelson de Aguiar Menezes Neto
2
 

 

RESUMO: O Sofista é um diálogo dramático. De modo semelhante a outros diálogos platônicos, a 

obra começa com a cena em ação, em discurso direto, dispensando o papel de um narrador e o uso de 

terceira pessoa. Provavelmente por conta de seu estilo, os passos iniciais da obra (216a a 218b) são 

comumente tomados como “prólogo”, sendo entendidos como uma introdução ao diálogo como um 

todo, cuja investigação filosófica propriamente dita se iniciaria apenas a partir do passo 218b, com a 

busca pela definição do sofista através do método das dicotomias. Fazendo referência às noções de 

“prólogo” e de “proêmio”, buscamos conferir aos passos iniciais do Sofista um sentido e uma função 

para além de uma mera introdução. Neles, não se apresenta apenas o projeto de enquadramento do 

sofista, como também podemos encontrar, de algum modo já esboçado, a sua própria definição. A 

proposta deste trabalho é desvencilhar-se de uma leitura en passant dos passos iniciais do Sofista, 

pretendendo uma interpretação que evidencie o seu caráter ao mesmo tempo literário e filosófico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Platão; Sofista; Prólogo. 

 

ABSTRACT: Plato’s Sophist is a dramatic dialogue. Similarly to other Platonic dialogues, the work 

starts with a scene “in action”, in direct discourse, eliminating the role of a narrator and the use of the 

third person. Probably because of its style, the opening of the dialogue (216a to 218b) is commonly 

taken as a "prologue", being understood as an introduction to the dialogue as a whole. The 

philosophical inquiry itself would start only at 218b, with the search for the sophist definition through 

the method of dichotomies. Taking the notions of "prologue" and "proomíon" into consideration, we 

intend to give to the initial part of the Sophist a meaning and a function beyond a mere “introduction”. 

In fact, we can find, since the beginning (and not only at the core of the text), the project of searching 

for the sophist, as well as a preliminary outlined definition. The purpose of this paper is to leave 

behind a superficial reading of the initial part of the Sophist, stressing its at the same time literary and 

philosophical character. 

 

KEYWORDS: Plato; Sophist; Prologue. 

 

Sofista, político e filósofo... No Sofista, Sócrates deseja ouvir do Estrangeiro de Eleia 

se em sua terra esses eram considerados um só, dois ou três.
3
 O enredo desse diálogo se 

desenrola, portanto, em torno da busca pela definição dessa figura homônima, de modo a 

permitir uma diferenciação com relação ao filósofo. 

Os aspectos literários do texto platônico, de modo geral, têm recebido pouca atenção 

por parte dos comentadores, sendo tomados como elementos decorativos e dispensáveis, 

quando não simplesmente ignorados. Este é o caso dos passos iniciais do Sofista, vistos como 

secundários e restritos a um mero embelezamento literário. 

                                                                 
1
 Este trabalho foi apresentado preliminarmente no I Seminário dos Alunos da Pós-graduação em Filosofia da 

UFRRJ, tendo sido revisto e modificado para o VIII Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, bem como para a 

presente publicação. 
2
 Doutorando PPGF/UFRJ. Bolsista CAPES. 

3
 Cf. Sofista 217a. 
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A proposta deste trabalho é desvencilhar-se de uma leitura descuidada dos passos 

iniciais do Sofista, buscando uma interpretação que leve em conta ao mesmo tempo seu 

caráter literário e filosófico, evidenciando, assim, a singularidade da composição platônica. 

Sugerimos aqui uma determinada leitura desses passos, deixando de lado uma interpretação 

reducionista que os lê simplesmente como uma mera introdução, para identificar neles 

elementos fundamentais para o desenvolvimento do diálogo como um todo. 

Os passos iniciais do Sofista (216a a 218b) são usualmente designados como 

“prólogo”, sendo entendidos como uma cena introdutória à discussão principal do diálogo, 

cuja investigação filosófica propriamente dita se iniciaria apenas a partir do passo 218b, com 

a busca pela definição do sofista através do método das dicotomias.
4
 José Trindade dos 

Santos, em sua introdução à edição portuguesa do Sofista, afirma que a finalidade da 

introdução dramática “se cinge à apresentação da personagem condutora do diálogo – o 

Hóspede de Eléia”
 5

. 

Essa não é, no entanto, a posição de alguns comentadores atuais. Para Marie-Laurence 

Desclos (1992, pp. 15), “les prologues sont un bom exemple de ce qui ne retient pas 

l’attention des philosophes”. Fazendo referência a Fedro 264c, a autora atribui aos prólogos 

um estatuto e uma função filosóficas, restando então saber qual é esse estatuto e essa função.
6
 

Cossutta (2003, pp. 49), por sua vez, considera que “all of the elements of the dialogues, even 

the prologues and the settingis, play a role taht is intrisically philosophical. E para González 

(2003), embora os prólogos dos diálogos platônicos sejam geralmente vistos como 

preliminares e incidentais, sendo negligenciados pelos scholars, eles na verdade introduzem e 

explicitamente discutem ideais centrais, articulando diferentes temas ou motifs.
7
  

Na Poética
8
, Aristóteles divide a tragédia em prólogo, episódio e êxodo. Para ele, o 

prólogo designa o momento que precede a entrada do coro, marcando o começo propriamente 

dito da tragédia.
9
 E na Retórica, afirma que o prólogo é a arché do discurso poético.

10
  

                                                                 
4
 Cornford (1935, pp. 165) intitula os passos 216a – 218d como uma “introductory conversation”. 

5
 Cf. pp. 14-15. 

6
 Cf. DESCLOS, 1992, pp. 16. Para Desclos, a função filosófica dos prólogos, no conjunto dos diálogos é a de 

“contribuer à l’élbaboration d’une fiction, celle d’une biographie historique de Socrate, c’est-à-dire la première 

histoire philosophique de la philosophie.” (DESCLOS, 1992, pp. 16). Segundo a autora, a historicidade dos 

diálogos platônicos é indicada pelo fato de que eles sempre remetem a um testemunho originário (“j’ai vu, j’ai 

entendu”) – cf. DESCLOS, 1992, pp. 21. 
7
 Segundo González (2003, pp. 16), “the Platonic prologue provides the foundation for the subsequent 

investigation by drawing our attention to specific problems without a reference to which this investigation can be 

neither fully understood nor made fruitful.”  
8
 “Segundo a extensão e as ações em que pode ser repartida, as partes da tragédia são as seguintes: prólogo, 

episódio, êxodo, coral – dividido, este, em párodo e estásimo. [...] Prólogo é uma parte completa da tragédia, que 
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Dentre os principais poetas trágicos, Eurípides dá uma relevância e especificidade ao 

prólogo para além de uma mera introdução. Como salienta Méridier (1911, pp. IX):  

 

 

“Les dix sept tragédies conservées d'Euripide, à part Iphigénie à Aulis qui 

s'ouvre par un dialogue, présentent toutes cette particularité qu'elles débutent 

par un monologue en trimètres iambiques. Dans deux pièces: les 

Suppliantes, les Bacchantes, il constitue tout le prologue; ailleurs il est suivi 

d'une ou plusieurs scènes avant la parodos.”  

 

 

Méridier (1911, pp. IX) salienta que a palavra prólogos passou a designar, na 

Antiguidade, o monólogo inicial tal qual aparece em Eurípides.
11

 Mas qual seria a função do 

prólogo nas obras euripideanas? Além de criar expectativa no público
12

, o prólogo em 

Eurípides apresenta-se como uma condição prévia para a própria ação dramática. Trata-se, 

assim, de um monólogo inicial de cunho expositivo, cuja função é a de realçar e condensar a 

exaltação dramática da parte central da peça.
13

 De acordo com Michelini (1987, pp. 105-6): 

                                                                                                                                                                                                        
precede a entrada do coro.” 1452b [15] πρότερον εἴπομεν, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα 

τάδε ἐστίν, πρόλογος ἐπεισόδιον ἔξοδος χορικόν, καὶ τούτου τὸ μὲν πάροδος τὸ δὲ στάσιμον, κοινὰ μὲν ἁπάντων 

ταῦτα, ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ κομμοί. ἔστιν δὲ πρόλογος μὲν μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ [20] 

παρόδου. (Poética 1452b, tradução portuguesa de Eudoro de Souza, texto grego ed. R. Kassel, disponível em 

www.perseus.org) 
9
 De acordo com Massaud (2004, pp. 371) o prólogo, “por extensão, passou a se referir ao texto que precede ou 

introduz uma obra”. Seria, portanto, a cena introdutória, em que se fornecem dados prévios elucidativos do 

enredo da peça. Situando-se no começo do drama, teria o fim de explicar ao leitor as motivações que levaram ao 

autor criá-la, bem como fornecer considerações relevantes que pudessem orientar a leitura. 
10

 Sobre a arché do discurso, Aristóteles escreve o seguinte no livro III da Retórica (14, 1. 5): “[1] O prooímión 

é a arché do lógos. O que lhe corresponde em poesia é o prólogo; na aulética, o prelúdio. São outros tantos 

começos que, por assim dizer, abrem o caminho ao que vai seguir. O prelúdio é semelhante ao prooímíon no 

gênero epidíctico. Com efeito, os tocadores de flauta, quando conhecem alguma ária, ensaiam-na preludiando no 

início da música que dá o tom. Eis qual deve ser a composição nos discursos demonstrativos: começa-se por 

exprimir o que se pretende dizer e apresenta-se o plano. Todos os oradores conformaram-se com esta regra. [5] 

Para os proêmios do gênero judiciário (tà dè toû dikanikoû prooímia), deve partir-se do princípio que eles 

desempenham o mesmo papel que os prólogos (prólogoi) das peças teatrais (dramáton) e os proêmios dos 

poemas épicos (tôn epôn tà prooímia).”  

[1]τὸ μὲν οὖν προοίμιόν ἐστιν ἀρχὴ λόγου, ὅπερ ἐν ποιήσει πρόλογος καὶ ἐν αὐλήσει προαύλιον: πάντα γὰρ ἀρχ

αὶ ταῦτ᾽ εἰσί, καὶ οἷον ὁδοποίησις τῷ ἐπιόντι. τὸ μὲνοὖν προαύλιον ὅμοιον τῷ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοιμίῳ: καὶ γὰ

ρ οἱ αὐληταί, ὅ τι ἂν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι, τοῦτοπροαυλήσαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, καὶ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς λ

όγοις δεῖ οὕτως γράφειν, ὅ τι γὰρ ἂν βούληται εὐθὺ εἰπόντα ἐνδοῦναι καὶ συνάψαι, ὅπερ πάντες ποιοῦσιν.[5]τὰ δ

ὲ τοῦ δικανικοῦ προοίμια δεῖ λαβεῖν ὅτι ταὐτὸ δύναται ὅπερ τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι  

καὶ τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια.  
11

 Nas tragédias, os prólogos são formados por uma ou várias cenas, podendo começar por um diálogo ou por um 

monólogo. Observe-se, porém, que nem todas as tragédias têm prólogo. 
12

 Cf. HAMILTON, 1978, pp. 277. 
13

 “Eurípides normalmente inicia seus dramas com um monólogo que alude a episódios anteriores relevantes e 

antecipa as questões centrais da peça. Na comédia As rãs, Aristófanes ironiza esse aspecto, colocando na boca do 

próprio Eurípides, personagem da peça, as seguintes palavras: ‘mas meu primeiro personagem, saindo dos 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%2Fteron&la=greek&can=pro%2Fteron0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fpomen&la=greek&can=ei%29%2Fpomen0&prior=pro/teron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C0&prior=ei%29/pomen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C5&prior=kata%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C2&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poso%5Cn&la=greek&can=poso%5Cn0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C7&prior=poso%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%5C&la=greek&can=a%28%5C0&prior=ei%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diairei%3Dtai&la=greek&can=diairei%3Dtai0&prior=a%28%5C
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“Euripidean plays are given an initial impulse or head start that takes the 

audience a certain distance into the action, without revealing all the twists to 

come. Another effect of the narrative prologue may be of that it diminishes 

the need for a gradual development of the plot events out of the characters of 

the actors. In order to understand the events of Sophokles’ Aias, we must 

first understand what sort of person Aias is; and the play devotes some time 

to establishing the ethos of its protagonist. Oidipous Tyrannos provides a 

striking example of a slow opening: we are told little about the past events 

leading up to the dramatic present, but in that present we are given ample 

opportunity to observe Oidipous as he performs his function as monarch. 

Contrast the presentation of Medeia through the Nurse’s prologue, and 

through the offstage lyrics that reveal her emotions. When Medeia herself 

finally comes on, she is ready to begin her plotting by winning over the 

women of Corinth; and we, knowing the outline of her past experience and 

the sketch of her character, are ready to watch her with enjoyment and some 

understanding.”  

 

Em Eurípides, entretanto, o prólogo não se apresenta apenas como um dispositivo 

facilitador da ação dramática. Ele se diferencia dela de forma explícita para o público, 

situando a parte central da peça numa perspectiva de irrealidade, através da transferência 

direta de informação por um personagem.
14

 Isso equivale a dizer que, por meio do prólogo, 

Eurípides ironiza a própria realidade aparente da performance dramática.
15

  

Embora seja um diálogo dramático
16

, aproximando-se em muito do estilo teatral da 

tragédia grega, o prólogo do Sofista difere estilisticamente do modelo euripideano. O Sofista 

começa com a cena em ação, em forma de diálogo, em discurso direto, dispensando o papel 

de um narrador e o uso de terceira pessoa.
 17

  

É relevante notar que o começo do Sofista não coincide com o início da discussão 

filosófica que ocupa a parte central da obra. O diálogo é aberto com a fala de Teodoro, que 

apresenta o Estrangeiro de Eleia a Sócrates. O texto começa com a ação dramática em pleno 

                                                                                                                                                                                                        
bastidores, relatava imediatamente a origem do drama’ (vv. 946-7)” Nota de Trajano Vieira em EURÍPIDES, 

2010, pp. 23 (nota 1). 
14

 “Sophoclean theater works always to deny the audience the distance they would require to be able to see the 

play in a perspective; but the Euripidean audience is encouraged to realize that the drama has arbitrarily cut a 

piece out of a larger fabric, beginning always long after the first step and closing always long before the last.” 

(MICHELINI, 1987, pp. 106-7) 
15

 Cf. MICHELINI, 1987, pp. 107. 
16

 A classificação dos diálogos platônicos em narrativos e dramáticos é antiga, sendo atestada por Diógenes 

Laércio (III, 50): “Não se ignora que os autores distinguem e classificam diferentemente os diálogos, pois alguns 

diálogos eles chamam de dramáticos, outros de narrativos, e outros ainda de uma mistura dos dois, porém essa 

distinção baseia-se mais no ponto de vista cênico que no filosófico.” Segundo Diógenes Laércio (III, 61), 

Aristófanes de Bizâncio (257-180 a.C) teria classificado os diálogos em trilogias, sendo, contudo, Trasilo o autor 

de uma classificação tetralógica dos diálogos, à semelhança da classificação poética das tragédias (III, 56). Cf. 

ALLINE (1915). 
17

 De modo semelhante a outros diálogos, como o Filebo, por exemplo. 
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andamento. Remetendo-se a um acordo feito no dia anterior, o texto dá a entender que a 

conversa segue seu curso. René Schaerer (Mattéi, 1983, pp. 55) sugere que, ao fazer 

referência a uma conversa prévia, suscita-se “un mouvement rétrograde de notre 

imagination”, implicando, de certo modo, a existência de algum nível de reminiscência como 

condição para a conversa que então se inicia.
18

  

O diálogo entre Teodoro e Sócrates tem caráter aparentemente incidental e não 

filosófico, parecendo apenas ter a função de introduzir a figura do Estrangeiro na subsequente 

discussão filosófica.
19

 No entanto, o encontro de Sócrates com o Estrangeiro descrito no 

prólogo provoca uma série de reações que colocam em ação o diálogo.
20

 Note-se que é a 

presença do Eleata, segundo Teodoro “um homem realmente filósofo” (216a), que leva 

Sócrates a observar que este tipo de homem não é fácil de discernir, ora aparecendo como 

político, ora como sofista, ora dando a impressão de estar em completo delírio.
21

 

Desse modo, a importância do prólogo no plano argumentativo e literário do Sofista 

não se reduz a aspectos secundários, uma vez que traz, de modo latente, os fundamentos e 

pressupostos da investigação que será levada a cabo. Assim, de modo semelhante ao prólogo 

da tragédia, o prólogo do Sofista condensa os problemas que serão tematizados no diálogo. 

Apresentando-se como arché do discurso
22

, cria as expectativas com relação aos temas que 

estão por vir, além de, em alguma medida, antecipar o seu desfecho.  

Na Retórica, ao falar da arché do discurso, Aristóteles estabelece uma relação entre 

prólogo e proêmio, mostrando que desempenham o mesmo papel e que se diferenciam apenas 

                                                                 
18

 É interessante notar que Nietzsche, em seus cursos sobre os diálogos de Platão (cursos de 1871-1876), à luz do 

Fedro, observa que os diálogos platônicos são “formas de rememoração”, de modo que a reminiscência é sempre 

um ponto de partida para o entendimento da escrita platônica. Afirma Nietzsche (1991, pp. 6): “Mais il faut 

enseigne, une simple réminiscence de discours du jardin d’Akademos.” Para Nietzsche, o significado dessa 

escrita diverge do sentido moderno de literatura (nesse sentido discorda de Scheleirmacher), não tendo, portanto, 

o objetivo de levar aquele que não sabe ao saber. Para o filósofo alemão, a escrita platônica refere-se sempre a 

algo já sabido previamente. E o Sofista, já em suas primeiras linhas, parece confirmar essa ideia do diálogo como 

forma de rememoração. 
19

 Nesse sentido questiona González (2003, pp. 15): “Are these ‘prologues’, then, nothing but attempts to 

provide the main discussion with a realistic setting, or do they make an indispensable contribution to our 

understanding of the philosophical content of the main discussion?” 
20

 Cf. MATTÉI, 1983, pp. 61. 
21

 Cf. Sofista 216d. 
22

[1]τὸ μὲν οὖν προοίμιόν ἐστιν ἀρχὴ λόγου, ὅπερ ἐν ποιήσει πρόλογος καὶ ἐν αὐλήσει προαύλιον: πάντα γὰρ ἀρ

χαὶ ταῦτ᾽ εἰσί, καὶ οἷον ὁδοποίησις τῷ ἐπιόντι. τὸ μὲνοὖν προαύλιον ὅμοιον τῷ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοιμίῳ: καὶ γ

ὰρ οἱ αὐληταί, ὅ τι ἂν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι, τοῦτοπροαυλήσαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, καὶ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς 

λόγοις δεῖ οὕτως γράφειν, ὅ τι γὰρ ἂν βούληται εὐθὺ εἰπόντα ἐνδοῦναι καὶ συνάψαι, ὅπερ πάντες ποιοῦσιν.[5]τὰ 

δὲ τοῦ δικανικοῦ προοίμια δεῖ λαβεῖν ὅτι ταὐτὸ δύναται ὅπερ τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι  

καὶ τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια. 
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pelo gênero a que se referem (prosa, peça teatral, poesia épica, aulética).
23

 Levando em 

consideração a observação de Aristóteles, é possível então afirmar que a introdução dramática 

do Sofista assume uma função proemial.  A relevância de destacar essa função e de entender o 

prólogo do Sofista como uma espécie de proêmio deriva do fato de este ser um elemento 

recorrente na composição da obra platônica, uma prática instituída em outros diálogos como a 

República, o Fedro, o Fédon e o Timeu, com uma clara função filosófica.
24

 

A articulação entre as noções de prólogo e de proêmio remete-nos para as Leis.
25

 Com 

efeito, nesta obra, Platão nos apresenta uma verdadeira discussão sobre a função persuasiva e 

psicagógica do proêmio, evidenciando o seu caráter ao mesmo tempo filosófico e político. Ao 

mostrar que há duas possibilidades para estabelecer a obediência às leis - uma por meio da 

persuasão e outra por meio da força - o Estrangeiro de Atenas mostra que a dýnamis do 

proêmio é a de produzir persuasão, opondo-se à “lei pura”, imposta tiranicamente sem 

nenhum tipo de explicação. 

Segundo os passos 722 c-d das Leis
26

, todo discurso comporta um proêmio, de modo 

que este consiste numa “espécie de exercício preparatório”, com a dýnamis de produzir 

persuasão, não sendo um mero início ou introdução, mas valendo como “exórdio de grande 

vantagem para o que se quer desenvolver”. Desse modo, como sugere Augusto (2001, pp. 

616), a função do proêmio, “nos diálogos platônicos, deve ser vista como exemplarmente 

filosófica, tal como fica demonstrado na República”.
27

 

A introdução do Sofista tomada a partir de sua “função proemial” lhe confere uma 

significação filosófica para além de uma mera introdução. Haveria, consequentemente, uma 

                                                                 
23

 Note-se que, para Aristóteles, o télos está posto na arché: o fim está no princípio. Todo o diálogo é, de algum 

modo, um retorno em espiral ao ponto de onde partiu. 
24

 Cf. AUGUSTO, 2011, pp. 615. 
25

 “Il y a dans les Lois (IV. 722a – 723d) une véritable théorie du Proème, laquelle met explicitement en relation 

le ‘prologue’ et le contenu même de l’exercice dialectique qui doit le suivre.” (DESCLOS, 1992, pp. 26, nota 28) 
26

 “O fato é que, desde que começamos a conversar e a manhã cedeu o lugar ao meio-dia, alcançamos este 

aprazível pouso sem falar em outra coisa a não ser leis; no entanto, somente agora principiamos a entrar no 

assunto propriamente dito, pois tudo que ficou para trás constitui apenas o proêmio às leis. E por que me 

exprimo desse modo? Pelo desejo de acrescentar a observação de que todo discurso, e tudo em que a voz 

participa comportam um proêmio, por assim dizer, uma espécie de exercício preparatório que vale como exórdio 

de grande vantagem para o que se quer desenvolver” (Leis, 722 c-d) 
27

 “Segundo o lexicógrafo Pólux, diante do Areópago não era possível ‘fazer proêmios’ (prooimiázesthai), nem 

apresentar súplicas (oiktízesthai). Isso porque o discurso nos tribunais estava submetido ao limite de tempo. Tal 

constrição no tribunal opõe-se, por outro lado, à liberdade do discurso filosófico, que não sofre a pressão da água 

que escorre na clepsidra. Do mesmo modo, Temístio fala de ‘fazer proêmios’, e termos semelhantes 

(prooimiastéon e eleeinologetéon) aparecem num escólio de Máximo Planudes. Também nos Prolegomena 

anônimos ao tratado Perì heuréseos de Hermógenes (aos quais deve-se, de qualquer forma, relacionar o escólio) 

fala-se da proibição de ‘fazer proêmios’ (prooimiázesthai) e ‘perorar’ (epilégein). Luciano (Anacarsis, 19) indica 

três aspectos da proibição: um relativo ao proêmio, outro à compaixão, (oíktos), e outro ao ‘exagero’ (deínosis).” 

LIMA, 2004, pp. 122-3. Cf. tb. pp. 111. 
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relação entre a estrutura formal e o tópico principal desenvolvido ao longo da obra. O prólogo 

seria, com efeito, o momento inicial (arché) em que está determinado o ser do que se fala, de 

forma que as principais questões da obra estão ali delineadas, de modo proléptico. Nele, não 

se apresenta apenas o projeto de enquadramento do sofista, como também podemos encontrar, 

de algum modo já esboçado, a sua própria definição. Podemos dizer que, também de certo 

modo, o sofista está aí capturado, já estando traçada a sua diferenciação com relação ao 

filósofo. 

Em seu artigo How to read a platonic prologue, Francisco González nos apresenta as 

seguintes lições para ler um prólogo platônico: 

 

“it is important, first of all, to look for general themes introduced by the 

prologue: not only themes explicitly addressed in the discussion, but also 

themes suggested by the dramatic and literary details. Secondly, we must 

determine what problems the prologue introduces in connection with these 

themes. Thirdly, we need to read the main discussion from the perspective of 

these problems, in the anticipation that it will, if not solve, then at least 

illuminate them.” (GONZÁLEZ, 2003, pp. 44) 

 

Dada a brevidade deste trabalho, nos limitaremos apenas a indicar, de modo muito 

geral, alguns temas ou problemas introduzidos pelo prólogo do Sofista, conforme nos 

recomenda González:
28

 

 

(i) a busca pela definição do sofista e sua diferenciação com relação ao filósofo: 

No prólogo, a busca pela definição do sofista abre o texto para a intertextualidade. 

Este, com efeito, configure-se como um dos procedimentos literários utilizados para realçar a 

singularidade do filósofo. Com efeito, segundo Nightingale, “in order to create the specialized 

discipline of philosophy, Plato had to distinguish what he was doing from all other discursive 

practices that laid claim to wisdom” (1995, pp. 10).  

No caso do prólogo, há alusões e subtextos
29

, que permitem delinear um contraste com 

modalidades tradicionais do discurso
30

, remetendo a topoi, temas e características estruturais 

                                                                 
28

 Em seu comentário ao Sofista, Cornford (1935) aborda os dois primeiros temas que indicamos aqui: “The 

introductory conversation announces the subject of the discussion begun in this dialogue and continued in the 

Statesman: How are the Sophist and the Statesman to be defined and distinguished from the Philosopher? A 

second purpose is to describe the philosophic position of the Stranger from Elea, who here takes Socrates’ place 

as leader of the conversation.” (CORNFORD, 1935, pp. 165) 
29

 “Puisque l’oeuvre platonicienne, on em convient généralement depuis le néo-platonisme, peut être considérée 

comme un jeu d’allusions, il serait bom d’envisager les relations formelles des participants à l’entretien avec la 
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de outros gêneros.
31

 Um exemplo encontra-se no passo 216a, - uma evidente alusão aos 

versos da Odisséia
32

. Platão evoca Homero, associando-o à sofística. Os deuses homéricos 

vão de cidade em cidade, se metamorfoseiam, enganam, mentem para os homens. Trata-se de 

uma imagem, um modelo que legitima a prática, o modo de agir e o gênero de vida sofístico. 

Um deus refutador, preocupado em examinar os excessos dos homens é paródia tanto para o 

sofista quanto para Sócrates, ocupados com controvérsias, refutadores, preocupados em 

examinar e criticar os argumentos.
33

 

 

 (ii) os personagens: 

O jogo de alusões encontra-se, ainda, na própria escolha e apresentação das 

personagens que compõem a obra. Os cinco personagens têm um realce singular e revelam 

todo um quadro de tendências filosóficas.
34

.  

Nos prólogo, o protagonismo é exercido por Sócrates, ainda que permaneça em 

curioso silêncio em todo o restante da obra.
35

 Platão mostra-se engenhoso na arte de construir 

uma espécie de rede de duplicações da figura de Sócrates: Sócrates o jovem é o outro de 

Sócrates no que diz respeito ao nome. Teeteto, por sua vez, é o outro de Sócrates em sua 

aparência física.
36

 Enquanto “outros de Sócrates”, porém, tanto Sócrates o jovem quanto 

Teeteto não são duplicações perfeitas, mas algum tipo de “semelhança”, o que realça o 

problema da identidade e da alteridade, que protagonizará o “núcleo duro” do texto.
37

 

                                                                                                                                                                                                        
question qu’ils abordent, et la correspondance qu’ils assument avec l’ensemble des dialogues.” (MATTÉI, 1983, 

pp. 55) 
30

 Cf. NIGHTINGALE, 1995, pp. 5. Em Platão, a intertextualidade assume diferentes formas. Algumas vezes, 

ele compõe ou toma emprestado um texto de um dado gênero, transplantando-o in toto em sua própria 

composição. 
31

 Cf. NIGHTINGALE, 1995, pp. 8. 
32

 Odisséia XVII, 488. 
33

 Além disso, com relação à referência a Homero, deve-se notar que, para Platão, Xenófanes é o precursor do 

eleatismo, tendo se caracterizado por afirmar a diferença entre o deus homérico e o deus filosófico. Portanto, o 

que está em jogo é a imagem do divino proveniente da tradição. Assim como há uma confusão acerca da 

natureza do divino, há também confusão acerca da natureza do filósofo. 
34

 Cf. MATTÉI, 1983, pp. 55. 
35

 Para Cornford (1935, pp. 169), “the alleged ‘eclipse of Socrates’ by the Eleatic Stranger would then be only 

temporary; he would reappear as leader in the Philosopher.” 
36

 No início do Teeteto (143e – 144a), Teodoro descreve Teeteto, dizendo que ele não é nada belo, parecendo-se 

com Sócrates em ter o nariz chato e os olhos saltados. 
37

 Deve-se notar que Teeteto cumpre a função da mediação indispensável para a relação dos quatro outros 

personagens, fechando o círculo. Como observa Mattéi (1983, pp. 66), “Platon a ainsi distribué les rôles de façon 

rigoureusement symétrique, autor de la place centrale occupée par Théétète”. 
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A figura do Estrangeiro, por sua vez, alude à tradição filosófica da escola de Eléia.
38

 

No prólogo, socratismo e eleatismo se defrontam num encontro inesperado, artisticamente 

elaborado por Platão. A presença do Eleata provoca a questão da diferença e suscita uma 

investigação já desenvolvida no Parmênides, a questão do um e do múltiplo. 

A palavra e o papel de dialético serão passados ao Estrangeiro, que permanece 

anônimo em todo o diálogo. Sempre um “outro”, um “estranho” que, apesar de sua veneração 

filial, vai corroer o pensamento parmenídico e consentir com o parricídio. Estamos diante de 

mais uma forma de intertextualidade platônica. O parricídio cometido pelo Eleata alude, na 

opinião de Mattéi (1983, pp. 59), à tragédia edipiana, transferindo-a para uma discussão 

metafísica. Nesse sentido, o Sofista representa uma ruptura decisiva com a tradição do 

pensamento grego. 

 

(iii) a forma do discurso: 

A presença do Hóspede é o fator que desencadeia a pergunta de Sócrates: como os de 

sua terra consideram e chamam o sofista, o político e o filósofo?
39

 Para responder, Sócrates 

lhe propõe escolher entre dois métodos de exposição, introduzindo, no passo 217c, o 

problema do estilo: 

 

Sócrates – Não nos recuses agora, ó Hóspede, esse primeiro favor que 

pedimos e explica-nos isto: tens por hábito discorrer por meio de um grande 

discurso (μακρῷ λόγῳ), que diga aquilo que desejas explicar a alguém, ou 

preferes fazê-lo por perguntas, como Parmênides, quando eu, jovem, e ele 

muito mais velho, o ouvia discorrer usando belos argumentos?
40

 
 

 

Cossutta (2003, pp. 54) observa que “the initiating moment of the dialogue is often 

devoted to a transaction, sometimes friendly, sometimes not, concerning the choice of the 

discursive mode that is to prevail”. Com efeito, no prólogo, há uma espécie de negociação 

                                                                 
38

 Cf. o artigo “L’invention de l’école eleatique. Platon, Sophiste, 242 d.” de Nestor Luis Cordero publicado in 

MATTÉI (1983). Cordero sugere que no Sofista se encontra a criação platônica da tradição da escola eleática. 
39

 Cf. 217a. 
40

μὴ τοίνυν, ὦ ξένε, ἡμῶν τήν γε πρώτην αἰτησάντων χάριν ἀπαρνηθεὶς γένῃ, τοσόνδε δ᾽ ἡμῖν φράζε. πότερονεἴ

ωθας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μακρῷ λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο ὃ ἂν ἐνδείξασθαί τῳ βουληθῇς, ἢ δι᾽ἐρωτήσεω

ν, οἷόν ποτε καὶ Παρμενίδῃ χρωμένῳ καὶ διεξιόντι λόγους παγκάλους παρεγενόμην ἐγὼ νέος ὤν,ἐκείνου μάλα δ

ὴ τότε ὄντος πρεσβύτου; 
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entre Sócrates e o Estrangeiro
41

. Antes que este comece seu discurso, Sócrates chama a 

atenção para a forma segundo a qual irá discorrer, seja por meio de um grande discurso ou por 

perguntas. Há, portanto, o estabelecimento prévio de um acordo sobre a forma discursiva que 

deverá ser empregada. Defendemos a opinião de que a oposição entre essas duas formas de 

discurso constitui um critério nítido de discernimento entre o filósofo e o sofista. Platão atrela 

o discurso do filósofo a um determinado estilo, identificando-o à prática socrática de dialogar. 

Numa cultura que ama discorrer, o amor à palavra e aos discursos não é prerrogativa 

apenas dos filósofos, mas está disseminado, estendendo-se aos tribunais e às praças públicas, 

e incidindo sobre diferentes esferas culturais, tais como a poesia, a sofística, a retórica, a 

política, a medicina, a história e o teatro. A determinação da filosofia como um “gênero do 

logos” envolve, assim, uma discussão fundamental sobre a sua forma de composição. No 

prólogo, o modo de falar do filósofo é atrelado preferencialmente ao discurso com pequenas 

falas, num claro contraste com a fala sofística.
 
Devemos observar, portanto, a propensão 

socrática pelas elocuções breves e dialógicas, bem como sua recusa pelos longos discursos 

monológicos exercitados pelos sofistas e retóricos de então.
42

  

 

 

Hóspede de Eleia – Ó Sócrates, agora que estou pela primeira vez entre vós, 

sinto alguma vergonha em não conduzir a discussão com pequenas falas 

(κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς ἔπος), uma após outra, mas alongar-me, 

estendendo um longo discurso, dirigido a mim mesmo ou a outro, como se 

fizesse uma exibição. Na realidade, ao que agora é indagado não se responde 

assim, por mais que alguém o espere, mas com um longo discurso. (217d-

e)
43

 
 

 

                                                                 
41

 Cossutta identifica o mesmo procedimento no prólogo do Górgias: “we can observe in the same prologue of 

the Gorgias a negotiation between Socrates and Gorgias concerning the modalities of their interaction.” 

(COSSUTTA, 2003, pp. 54) 
42

 Sobre esse assunto, referindo-se ao Hípias Maior, escreve Lima (2004, pp. 173-4): “Como dizer o amor 

socrático pelas elocuções breves? Ninharias, ‘pedacinhos de discurso’, que Hípias contrapõe aos belos discursos 

públicos, no tribunal e na assembleia (304 a). Estes discursos dizem respeito à própria salvação do orado: o que 

seriam, em confronto, os temas socráticos, senão minúcias, tagarelices, bobagens (304b)? É sempre Hípias quem 

incita Sócrates, num outro momento, a “alargar as rédeas dos discursos”, sem com isso se afundar no ‘mar de 

discursos’. Sócrates, diante de Hípias retoma a caracterização da dialética filosófica: coisas pequenas e de 

nenhum valor (304c).” 
43

ὦ Σώκρατες, αἰδώς τίς μ᾽ ἔχει τὸ νῦν πρῶτον συγγενόμενον ὑμῖν μὴ κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς ἔπος ποιεῖσθαι[21

7ε] τὴν συνουσίαν, ἀλλ᾽ ἐκτείναντα ἀπομηκύνειν λόγον συχνὸν κατ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερον, οἷονἐπίδειξι

ν ποιούμενον. 
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Assim, no prólogo está indicado o lugar da diferença entre o sofista e o filósofo - o 

âmbito da forma. O enquadramento do sofista não se dá apenas nas definições desenvolvidas 

ao longo do diálogo, mas já é antecipado nos passos iniciais do Sofista.  

Ainda que, ao longo da obra, cada definição estabelecida realce ainda mais a confusão, 

a semelhança e a ambiguidade entre o filósofo e o sofista, o diálogo não se esvai na aporia. Na 

realidade, a definição buscada já foi dada, prolepticamente. Está na introdução dramática, 

artisticamente composta à guisa de um proêmio. 
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CONHECIMENTO E GOVERNO EM TRASÍMACO 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes
1
 

 

Resumo: Nosso trabalho se dedica a investigar o problema do governo na República de Platão. A 

partir da exposição de Trasímaco de uma téchne do governante, pretendemos analisar o consequente 

desenvolvimento das formas de governo elaborado por Sócrates no Livro VIII. Trasímaco julga existir 

uma arte adequada para se governar que traria todos os lucros àquele que governa e que seria capaz de 

torna-lo o mais feliz dos homens. A partir de um elogio à injustiça e ao homem completamente 

injusto, ele visa desenvolver uma definição de tirano que o permita se manter por um saber político e 

não apenas como a deturpação de um governo justo. 
 

Palavras-Chave: República de Platão; Trasímaco; téchne; conhecimento; governo. 

 

Abstract: Our work is dedicated to investigate the government's problem in Plato's Republic. From the 

Thrasymachus exposure of the ruler’s téchne, we intend to analyze the consequent development of forms of 

government developed by Socrates in Book VIII. Thrasymachus judges be adequate to govern art that would 

bring all profits to that ruling and would be able to make it the happiest of men. From a compliment to injustice 

and completely unjust man, he aims to develop a tyrant setting that allows you to stay for political knowledge 

and not just as a misrepresentation of a just government. 

 

Keywords: Plato's Republic; Thrasymachus; téchne; knowledge; government. 

 

 

Ao tratar da justiça na República, três serão as principais teses apresentadas por 

Trasímaco: 

 

(T1) φημὶ γὰρ ἐγὼ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος 

συμφέρον. 

afirmo que a justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte.
2
 

(T2) Τίθεται δέ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον. 

Cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência.
3
 

(T3) ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθὸν τῷ ὄντι, τοῦ 

κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος συμφέρον, οἰκεία δὲ τοῦ πειθομένου τε καὶ 

ὑπηρετοῦντος βλάβη. 

de fato, a justiça e o justo [são] um bem alheio, que consiste na 

conveniência do mais forte e do governante, e que é próprio de quem 

obedece e serve ter prejuízo.
4
 

 

                                                                 
1
 Professor de filosofia da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e doutorando do Programa de Pós-

Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGLM/UFRJ). 
2
 PLATÃO. República, 338c2-3. Utilizamos aqui a tradução de Maria Helena da Rocha Pereira A República 

(Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001). Tomaremos esta tradução como base para nosso trabalho, 

utilizando traduções nossas quando julgarmos necessário. Demais referências à ‘República’ serão abreviadas por 

Rep. indicando-se em seguida a numeração. Para o original grego em todo o trabalho, utilizamos o texto 

estabelecido por S. R. Slings, Platonis Rempvblicam (Oxford: Oxford University Press, 2003). Em nosso artigo, 

todas as modificações na tradução da República são nossas. 
3
 Rep., 338e1-2. 

4
 Rep., 343c3-5. 
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O tirano não seria o completo injusto porque infringe todas as leis, como defendem os 

legalistas. Ele seria o completamente injusto, primeiro, porque ele age em benefício próprio 

quando assim deseja; segundo, é o governante e, portanto, aquele que determina o justo; e 

terceiro, faz as leis em sua própria conveniência e, por isso, é aquele que recebe todos os 

benefícios dos governados quando estes cumprem seus atos com justiça, pois domina-os com 

seu poder. A questão que nos fica é se Trasímaco consegue defender o seu modelo de 

governante, garantindo neste a felicidade e a bem-aventurança do tirano. Para isso, ele deve 

ser capaz de defender esta arte de governar pela injustiça, demonstrando que é possível 

epistemologicamente o desenvolvimento de uma téchne da injustiça. Por isso, colocamos sua 

própria definição de injustiça. São duas as teses apresentadas: 

 

(T4) ἡ δὲ ἀδικία τοὐναντίον, καὶ ἄρχει τῶν ὡς ἀληθῶς εὐηθικῶν τε καὶ 

δικαίων, οἱ δ’ ἀρχόμενοι ποιοῦσιν τὸ ἐκείνου συμφέρον κρείττονος ὄντος, 

καὶ εὐδαίμονα ἐκείνον ποιοῦσιν ὑπηρετοῦντες αὐτῷ, ἐαυτοὺς δὲ οὐδ’ 

ὁπωστιοῦν. 

a injustiça é o contrário, e é quem comanda os verdadeiramente ingênuos e 

justos; e os governados fazem o que é conveniente para o mais forte e, 

servindo-o, tornam-no feliz, mas de modo algum a si mesmos.
5
 

(T5) τὸ δ’ ἄδικον ἑαυτῷ λυσιτελοῦν τε καὶ συμφέρον. 

A injustiça é a própria vantagem e conveniência.
6
 

 

Ao ser questionado por Sócrates sobre a possibilidade de o governante errar, 

Trasímaco irá perguntar: “pensas que chamo mais forte aquele que se engana, no momento 

em que se engana?” [ἀλλὰ κρείττω με οἴει καλεῖν τὸν ἐξαμαρτάνοντα ὅταν ἐξαμαρτάνῃ;]
7
. Se 

na formulação das leis o governante errar, essas não vão ser sempre o mais vantajoso ao 

governante, mas também o contrário, o desvantajoso
8
. É a partir da crítica de Sócrates que 

Trasímaco vai apresentar um elemento necessário para a definição do mais forte: ele não deve 

errar. Mas como pode o governante não errar? Para melhor entendermos isto, passemos à 

análise do argumento da téchne. Trasímaco fala com rigor [κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον] que 

 

οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν ἁμαρτάνει. ἐπιλιπούσης γὰρ ἐπιστήμης ὁ ἁμαρτάνων 

ἁμαρτάνει, ἐν ᾧ οὐκ ἐστι δημιουργός∙ ὥστε δημιουργὸς ἢ σοφὸς ἢ ἄρχων 

οὐδεὶς ἁμαρτάνει τότε ὅταν ἄρχων ᾖ, ἀλλὰ πᾶς γ’ ἂν εἴποι ὅτι ὁ ἰατρὸς 

ἥμαρτεν καὶ ὁ ἄρχων ἥμαρτεν. τοιοῦτον οὖν δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε νυνδὴ 

ἀποκρίνεσθαι∙ τὸ δὲ ἀκριβέστατον ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν, τὸν ἄρχοντα, καθ’ 

                                                                 
5
 Rep., 343c5-d1. 

6
 Rep., 344c8-9 

7
 Rep., 340c6-7. 

8
 Rep., 339c-e. 
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ὅσον ἄρχων ἐστίν, μὴ ἁμαρτάνοντα δὲ τὸ αὑτῷ βέλτιστον τίθεσθαι, τοῦτο δὲ 

τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον. ὥστε, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, δίκαιον λέγω τὸ τοῦ 

κρείττονος ποιεῖν συμφέρον. 

nenhum artífice se engana. Efetivamente, só quando o seu saber o abandona 

é que quem erra se engana e nisso não é um artífice. Por consequência, 

artífice, sábio ou governante algum se engana, enquanto estiver nessa 

função, mas toda a gente dirá que o médico errou, ou que o governante 

errou. Tal é a acepção em que deves tomar a minha resposta de há pouco. 

Precisando os fatos o mais possível: o governante, na medida em que está 

no governo, não se engana; se não se engana, promulga a lei que é melhor 

para ele, e é essa que deve ser cumprida pelos governados. De maneira que, 

tal como declarei no início, afirmo que a justiça consiste em fazer o que é 

conveniente para o mais forte.
9
 

 

Se conhecimento (epistéme) agora é uma das condições para se ter o krátos, não é 

qualquer governante que será o ‘mais forte’, mas somente será chamado governante os que 

possuírem uma téchne para governar. Todo governante deve ter uma téchne do governo de 

modo que possamos tomar as leis feitas por estes com sendo infalíveis. Dessa forma, ao 

contrário do que Clitofonte sugere
10

, o governante não faz leis que crê serem convenientes 

para ele, mas faz leis que são realmente convenientes a ele (o mais forte), e que cabe aos 

governados o cumprimento dessas leis. 

Na tentativa de refutar Trasímaco em seu argumento, Sócrates, em resumo, defende 

que cada arte se diferencia por uma dýnamis específica que produz uma utilidade. Esta 

utilidade [ὠφελία] é conveniente ao paciente da arte e não ao seu agente. Para que o agente 

possa se beneficiar é preciso atribuir junto de cada arte uma segunda arte que é a arte dos 

lucros [μισθωτική] que produz um salário [μισθός] que irá recompensá-lo pelo serviço. 

Αpesar dos misthoí serem úteis àquele que exerce sua arte, é inegável que o exercício da sua 

arte continua sendo útil para outros, mesmo que o artífice não receba nada por isto
11

. Podemos 

dizer assim, que os misthoí e a ophelía são referentes a pessoas diferentes, um é o que pratica 

a arte e recebe os misthoí por sua prática, e o outro aquele que recebe a ophelía própria da arte 

em questão. Para que Trasímaco possa manter o seu argumento de que a justiça é a 

conveniência do mais forte, ele deve conseguir provar a possibilidade uma téchne que vise a 

sua própria vantagem. Somente assim ele poderia defender a existência de um governante que 

aja em seu próprio benefício. 

                                                                 
9
 Rep., 340e1-341a4. 

10
 Rep., 340a-b. 

11
 Rep., 346a1-e2. 
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De acordo com Roochnik, Sócrates “usa isto [a analogia com a téchne] para refutar 

Trasímaco, um professor profissional para quem a justiça é uma téchne e em benefício do 

governante”
12

, mas para o próprio Sócrates a justiça não é uma téchne, pois é apenas “similar 

a téchne em seu relacionamento com o semelhante e o dessemelhante. Disto não se segue 

necessariamente que a justiça como conhecimento seja uma téchne”
13

. Roochnik sugere que o 

sentido de Platão utilizar a analogia com a téchne em suas obras é exortativo e refutativo, não 

sendo o propósito da analogia estabelecer um modelo teórico do conhecimento moral
14

. Se 

por um lado, concordamos com Roochnik que Sócrates não concebe a justiça como uma 

téchne, por outro lado, discordamos que Trasímaco pense ser a justiça uma téchne. Segundo 

entendemos, ambos concordam que o governo é uma téchne que deve ser exercida pelo 

governante, e é por isso que podemos falar em uma téchne do governante. O tratamento que 

cada um dá à téchne com relação à justiça é, no entanto, distinto. Trasímaco faz com que a 

téchne do governante produza justiça, pois os governados devem ser justos cumprindo as 

determinações do governante. Ao contrário, no argumento de Sócrates, se o governante tem 

que ser justo, então há uma téchne do governo que é exercida pela presença da justiça, não 

sendo esta seu produto. Ambos incluem a justiça na téchne do governo, mas de maneira 

distinta. 

O argumento de Sócrates ajuda a definir o papel do governante enquanto governante 

que é oferecer a utilidade da sua arte ao governado. No entanto, a maneira em que ele 

interpreta o ‘verdadeiro governante’ é distinta da de Trasímaco. Para Trasímaco o governante 

injusto não buscará a conveniência/utilidade dos governados, mas a própria conveniência 

através dos misthoí. Quando ele governa, governa por vontade própria
15

. Já para Sócrates, ao 

contrário, o governante justo não aceitará os mesmos misthoí, pois “os bons [οἱ ἀγαθοί] não 

querem governar nem por causa das riquezas, nem das honrarias, porquanto não querem ser 

apodados de mercenários, exigindo abertamente o salário do seu cargo [μισθὸν μισθωτοί], 

nem ladrões, tirando vantagem da sua posição”
16

. Quando um bom ocupa o cargo de 

                                                                 
12

 ROOCHNIK, D. Of Art and Wisdom. Plato’s Understanding of Téchne. Pennsylvania: The Pennsylvania State 

University Press; University Park, 1996, p. 144. 
13

 Ibid., p. 145; também p. 146: “justiça é um tipo de conhecimento, e conhecimento é exemplificado por téchne 

– disto não se segue que justiça é um tipo de téchne”. 
14

 ROOCHNIK, D. Socrates’s use of techne-analogy. Journal of the History of Philosophy, v. 24, n. 3, 1986, p. 

303. ROOCHNIK (1996), p. 133; “se areté é assumida como sendo conhecimento, e se téchne é o modelo do 

conhecimento moral, uma inaceitável consequência – nominalmente, areté não é conhecimento – se sucede. 

Como um resultado, no território platônico, téchne não é propriamente um modelo para conhecimento moral”. 
15

 Rep., 345e. 
16

 Rep., 347b. 
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governante, ocupa-o por necessidade [ἀναγκαῖον]
17

. Será tal compulsão para o governo que o 

levará a aceitar como misthós “não ser governado por alguém pior”. Para Sócrates, é neste que 

se encontra o verdadeiro governante [τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων]
18

. Mas por que Trasímaco não 

pode aceitar a proposta de Sócrates de que um governante recebe um misthoí em troca de 

governar? A resposta à pergunta está no que Sócrates diz “que todo homem sensato preferiria 

ser beneficiado por outrem a se dar o incômodo de beneficiar outrem”
19

. Parece ser essa a 

hipótese de Trasímaco ao fazer a analogia do pastor com o governante e das ovelhas com os 

governados
20

. Segundo entende, o pastor cuida das ovelhas visando com isso o seu próprio 

benefício. Sócrates ao contrário, irá dizer que Trasímaco está tomando o pastor por 

comerciante, sendo que a verdadeira arte do pastor não visa os misthoí, essa é a função da arte 

dos lucros, a misthotiké. 

No entanto, se entendermos que o governo, ao possuir o krátos, faz leis para a sua 

própria conveniência, podemos dizer que cumprir a lei é beneficiar o governante. Isto valeria 

para todos os tipos de governo sejam eles tirânicos, democráticos ou oligárquicos
21

. Como 

bem aponta Kerferd, a teoria de Trasímaco não é necessariamente subversiva
22

. Em uma 

democracia, por exemplo, fazer o bem alheio é fazer o bem a todos os cidadãos que têm 

representação direta na democracia, sendo esta o ‘mais forte’. Em uma oligarquia, o benefício 

vai para alguns poucos no poder. Entretanto, se nos lembrarmos do que foi dito na passagem 

340e-341a, o governo não é condição suficiente para que o governante seja o ‘mais forte’. É 

condição necessária para o governante que ele tenha conhecimento, pois, sem este, ele não 

está livre do erro e, dessa forma, não pode ser considerado o mais forte. Somente através do 

conhecimento de sua arte, i. e., a arte de governar, é que um governante pode ser considerado 

como sendo um verdadeiro governante [ὡς αληθῶς ἄρχουσιν]
23

 e tirar para si todos os 

benefícios que levam a felicidade. Este governante, segundo Trasímaco, é o tirano. 

A maneira pela qual cada um entende a téchne do governante leva a tipos de governos 

diferentes. Há entre os dois uma clara disputa entre quem é, de fato, o verdadeiro governante: 

o justo (defendido por Sócrates) ou o injusto (defendido por Trasímaco). Tal disputa só pode 

                                                                 
17

 Rep., 347c. 
18

 Rep., 347d. 
19

 Rep., 347d6-7. 
20

 Rep., 343a-b. 
21

 Cf. Rep. 338d6-7. 
22

 KERFERD, G. B. The Doctrine of Thrasymachus in Plato’s Republic. Durham University Journal, v. 9, p.19-

27, 1947, reimpresso in CLASSEN, C. J. (ed.). Sophistik. Wege der Forschung, band 187, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976, p. 545-563. 
23

 Cf. Rep., 343b5. 
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ser resolvida através de um argumento epistêmico. Aquele que conseguir demonstrar qual é, 

de fato, o verdadeiro governante, estará também provando que tipo de governante é o 

verdadeiro detentor da téchne do governo e que poderá, com isso, ser chamado de ‘mais 

forte’. Se as premissas de Sócrates forem totalmente aceitas e a conclusão obtida for de que o 

governante enquanto artífice visa a conveniência/utilidade do governado, então, este 

governante só pode ser justo
24

. Tomado desta maneira, o tirano de Trasímaco não pode ser 

considerado um verdadeiro governante, pois este age em seu próprio benefício. Trasímaco, 

assim, só poderia apontar uma prática que ocorre nos governos, uma tese descritiva da justiça 

e da injustiça, mas não poderia defender o governante injusto como verdadeiro governante. 

Para que Trasímaco não seja refutado e mantenha o seu argumento coerente, ele teria 

que contra argumentar defendendo a possibilidade da existência de artífices que visam a sua 

própria conveniência, sendo o governante um deles; e dizer que aquele que conhece sua arte 

também pode querer a todos exceder, pois nada impede que o artífice conheça (tenha epistéme 

e sophía) e aja com injustiça por considerar sua prática mais vantajosa. Nossa hipótese é que 

os argumentos de Sócrates no Livro I são insuficientes para a refutação de Trasímaco, o que 

tornaria possível a existência do tirano como o verdadeiro governante
25

. O grande dilema que 

envolve tudo isso é o seguinte: se o governante, como um artífice, é infalível na execução da 

sua função, ele deve entender o limite que exige a sua arte. No entanto, o injusto é aquele que 

tem a sua alma tomada pela pleonexía
26

, o que faz com que ele aja sempre em busca da sua 

vantagem em detrimento dos outros. Como conciliar o limite da téchne de governar com o 

desejo ilimitado de ‘ter sempre mais’ do injusto? 

Sócrates tentará demonstrar que se o érgon da injustiça é causar o ódio onde quer que 

surja, fazendo com que aqueles que a possuam fiquem incapazes de empreender qualquer 

coisa em comum [ἀδυνάτους εἶναι κοινῇ μετ’ ἀλλήλων πράττειν]
27

, então a injustiça não pode 

ser boa para aquele que a possui. Se considerarmos somente a injustiça entre os homens, estes 

viveriam em lutas e desavenças, sem nunca chegarem a um acordo. Tal efeito impossibilita 

                                                                 
24

 Cf. Rep., 341c-343a. 
25

 Cf. Rep., 343b5. 
26

 Segundo LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. Greek-English Lexicon (2 ed.). New York: Harper & Brothers, 1883, 

p. 1224; a palavra πλεονεξία pode significar ganância, apego, arrogância, vantagem, abundância. De acordo com 

CHANTRAINE, P. Dictionnaire Étymologique de La Langue Grecque. Histoire de Mots, tome III. Paris: 

Éditions Klincksieck, 1979, p. 913; a palavra pertence a família de πλε(ῖ)ον, que compõe πλεονέκτης 

“ganancioso, que tem mais do que os outros” com -εκτέω, -έκτημα, -εξία, etc., cf. s.u. ἔχω. Pelo significado 

amplo da palavra e por ser peça chave para se entender o tipo de desejo dos polloí, preferimos pela sua 

transliteração e não pela tradução. Quando utilizamos a palavra é no sentido de ‘desejo de ter mais do que os 

outros’. 
27

 Rep., 351d-e. 
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qualquer tentativa de se estabelecer uma pólis. Sócrates defenderá que a injustiça não pode 

atuar sem a justiça e nisto consiste a força da justiça
28

. Mas isto que é dito por Sócrates não 

vai contra ao que expôs Trasímaco no início, pois, se bem entendemos a exposição dos seus 

argumentos sobre a justiça e a injustiça, podemos ver que ele defende que o governante 

injusto deve governar com a justiça, nunca sem ela, já que os governados devem continuar a 

praticá-la para a manutenção da ordem justa estabelecida na pólis e pelo benefício do governo 

encarnado na figura do governante. A justiça nesse caso é produto da injustiça do governante 

que é quem faz as leis e determinar com estas o justo, conforme Trasímaco parece defender 

com seu argumento do pastor-governante
29

. 

Mas o golpe final de Sócrates é propor que os efeitos da injustiça na cidade são os 

mesmos que se produzem na alma ao dizer que 

 

ἐν ἑνὶ δή, οἶμαι, ἐνοῦσα ταὐτὰ ταῦτα ποιήσει ἅπερ πέφυκεν ἐργάζεσθαι˙ 

πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράττειν ποιήσει στασιάζοντα καὶ οὐχ 

ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ, ἔπειτα ἐχθρὸν καὶ ἑαθτῷ καὶ τοῖς δικαίοις. 

se existir num só indivíduo, [a injustiça] produzirá, segundo julgo, os 

mesmo efeitos que por natureza opera. Em primeiro lugar, torná-lo-á 

incapaz de atuar, por suscitar a revolta e a discórdia em si mesmo; 

seguidamente, fazendo dele inimigo de si mesmo e dos justos.
30

 

 

O argumento é forçoso, pois leva em consideração uma analogia entre alma e cidade 

que não foi estabelecida anteriormente. No entanto, Trasímaco facilmente aceita o argumento, 

sem sequer contestá-lo, dizendo apenas: “Banqueteia-te à vontade com a tua argumentação 

que não serei eu que te contradiga, a fim de não me tornar odioso aos presentes”
31

. O caminho 

que Trasímaco propõe para o argumento concilia lei e força. Tal relação não está em 

desacordo com a téchne do governo, que prevê o uso de ambas quando necessário for. Se tais 

atributos também estão em poder do governante injusto, ele pode se utilizar tanto da lei como 

da força para determinar o justo para os demais
32

. Mas ao abandonar o discurso, será 

necessária a retomada de Gláucon para provar que a completa injustiça não é uma 

                                                                 
28

 Rep., 352c-d. 
29

 Cf. STRAUSS, L. On Plato’s Republic. In: STRAUSS, L. The City and Man. Chicago, London: University of 

Chicago Press, 1964, p. 82; onde se faz uma relação desta passagem com a passagem da arte do pastor, dizendo 

que “isto talvez signifique uma admissão de que a justiça possa ser um mero meio, senão um indispensável meio, 

para a injustiça”. (Grifos nossos) 
30

 Rep., 352a6-9. 
31

 Rep., 352b4-5. 
32

 Cf. Rep., 344a7-b1; em que Trasímaco diz que a tirania “arrebata os bens alheios a ocultas e pela violência, 

quer sejam sagrados ou profanos, particulares ou públicos, e isso não aos poucos, mas de uma só vez”. 
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impossibilidade, mas torna-se possível se o completamente injusto souber agir como os 

artífices qualificados [δεινοὶ δεμιουργοί]: reparando no que é impossível [ἀδύνατα] e no que é 

possível [δύνατα] fazer com sua arte [τέχνη]
33

. Todo bom artífice (demiourgós) tem uma arte 

(téchne) que produz (poieîn), com a capacidade (dýnamis) que lhe foi concedida, uma 

utilidade (ophelía). Devemos aqui analisar estes elementos fornecidos pelo argumento. O 

demiourgós é o agente de uma téchné, ou seja, ele é aquele que sabe como fazer (poieîn) uma 

arte. Cada arte se diferencia pela sua dýnamis
34

, é ela que vai dar o caráter específico para que 

cada uma possa produzir a sua utilidade. A utilidade é algo que sempre vem junto da arte 

como um produto necessário desta, dessa forma, podemos entender que a essência de uma 

arte está na utilidade que ela produz
35

. Mas para saber exatamente o que deve fazer, lidando 

bem com a sua arte, o artífice deve ser hábil para saber qual o limite de sua capacidade. O 

bom artífice é aquele que tem pleno domínio sobre a sua arte e produz com acuidade a sua 

utilidade, pois sabe lidar com a sua dýnamis, não tentando em momento algum ultrapassar o 

limite que lhe foi dado pelo saber que adquiriu. 

Será essa regra, que permite aos deinoì demiourgoí agirem no limite da sua dýnamis, a 

mesma que o injusto irá se basear para determinar o que é possível a ele fazer e o que deve 

saber se quiser ser completamente injusto [τελέως ἀδίκῳ] e, para isso, deve 

necessariamente
36

: 

(1) ter seus atos injustos ocultos [λανθανέτω]; e 

(2) parecer justo sem o ser [δοκεῖν δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα]. 

Essas são capacidades necessárias para se ser completamente injusto, sendo que estas 

nada mais são do que uma única dýnamis, sendo esta a mesma do anel de Gyges
37

. Dessa 

forma, o anel simboliza tais capacidades necessárias, que permite àquele que assim agir não 

seja punido por seus atos injustos. Mas tais capacidades são conseguidas por um 

conhecimento, um saber que permita ao injusto produzir essa dýnamis, e para que esta seja 

produzida, o injusto deve desenvolver as seguintes habilidades
38

: 

(1) persuasão [πείθειν] para reparar algum erro; e 

                                                                 
33

 Rep., 360e6-361a1. 
34

 Cf. Rep., 346a. 
35

 BALANSARD, A. Technè dans les Dialogues de Platon. L’Empreinte de la Sophistique. Sankt Augustin: 

Academia Verlag, 2001, p. 60; “A tékhne [...] não se define, nem é identificada por seu érgon, mas por seu 

objeto. O érgon não diz a essência da tékhne, mas o benefício (utilidade) que é retirado”. 
36

 Rep., 361a2-5. 
37

 Cf. Rep., 359d-360b. 
38

 Rep., 361b2-4. 
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(2) violência [βίαζω] caso alguma de suas injustiças seja denunciada. 

Tomada como uma téchne a tirania se torna possível de ser realizada e se torna um 

desafio para a filosofia política que deve encará-la não mais como uma falha do governo 

justo, mas pela ótica de um argumento epistêmico que a torna válida, sendo este o verdadeiro 

campo em que ela deve ser refutada. 

A educação do guardião, tão rigorosamente estabelecida na República, torna este 

membro da maior importância para a pólis quando passa a ser governante. Qualquer mudança 

em quem governa irá mudar completamente a configuração da pólis. Isso fica claro quando 

Sócrates afirma a terceira onda dizendo que 

 

Ἐὰν μή, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ 

βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ 

ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέσῃ, δυναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, 

τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ’ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης 

ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἒστι κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ 

δ’ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει∙ οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε πρότερον φύῃ τε 

εἰς τὸ δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἢν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν. ἀλλὰ τοῦτό 

ἐστιν ὃ ἐμοὶ πάλαι ὄκνον ἐντίθησι λέγειν, ὁρῶντι ὡς πολὺ παρὰ δόξαν 

ῥηθήσεται∙ χαλεπὸν γὰρ ἰδεῖν ὅτι οὐκ ἂν ἂλλῃ τις εὐδαιμονήσειεν οὔτε ἰδίᾳ 

οὔτε δημοσίᾳ. 

Enquanto não forem, ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se 

chamam reis e soberanos filósofos genuínos e capazes, e se dê esta 

coalescência do poder político com a filosofia, enquanto as numerosas 

naturezas que atualmente seguem um destes caminhos com exclusão do 

outro não forem impedidas forçosamente de o fazer, não haverá tréguas dos 

males, meu caro Gláucon, para as cidades, nem sequer, julgo eu, para o 

gênero humano, nem antes disso será jamais possível e verá a luz do sol a 

politeía
39

 que há pouco descrevemos. Mas isto é o que eu há muito hesitava 

em dizer, por ver como seriam paradoxais essas afirmações. Efetivamente, é 

penoso ver que não há outra felicidade possível, particular ou pública.
40

 

 

Para a realização da Kallípolis a filosofia se torna parte necessária, assim como o seu 

governante deve ser filósofo educado da melhor maneira pela cidade. Será nesse momento 

que a política irá cruzar caminho com um projeto metafísico estabelecido nos Livros VI e VII. 

Para entendermos o processo de corrupção da Kallípolis, é precisa atenção a seguinte 

passagem do Livro VIII: 

 

ὅτι πᾶσα πολιτεία μεταβάλλει ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὰς ἀρχάς, ὅταν ἐν αὐτῷ 

στάσις ἐγγένηται˙ ὁμονοοῦντος δέ, κἂν πάνυ ὀλίγον ᾖ, ἀδύνατον κινηθῆναι. 

                                                                 
39

 Modificação nossa. 
40

 Rep., 473c11-e4. 
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toda politeía muda por virtude daquele que detém o poder, quando a sedição 

se origina neste. E que, quando está de acordo consigo mesma, por pequena 

que seja, é impossível abalá-la
41

. 

 

Novamente se faz uma ênfase naquele que está no governo da cidade. Assim como a 

figura do governante filósofo é condição necessária para que a Kallípolis possa surgir, 

conforme exposto na terceira onda, qualquer alteração na configuração de quem governa, 

altera a constituição da cidade. Para narrar a Kallípolis, Sócrates invocará as Musas para que 

digam como principiou a sedição [στάσις]. Estas assim iniciarão: 

 

Χαλεπὸν μὲν κινηθῆναι πόλιν οὕτω συστᾶσαν, αλλ’ ἐπεὶ γενομένῳ παντὶ 

φθορὰ ἐστιν, οὐδ’ ἡ τοιαύτη σύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, αλλὰ 

λυθήσεται. 

É difícil abalar uma cidade constituída deste modo. Todavia, como tudo que 

nasce está sujeito à corrupção, nem uma constituição como essa 

permanecerá por todo o tempo, mas há de dissolver-se.
42

 

 

A politeía se dá por uma configuração harmônica entre as classes que habitam a 

cidade. Uma vez que tal harmonia deixa de existir, outros formatos musicais vão surgindo 

fora da configuração original. Sendo a mistura do lógos com a música a real defensora da 

areté
43

, não há como em uma configuração diferente desta manter-se o status da areté na 

politeía. A própria maneira pela qual os guardiões são educados na ginástica e na música 

demonstra a medida que essas devem ser inseridas para que não se extrapole para nenhum dos 

lados e se possa, com isso, formar adequadamente o guardião. Ao comparar no Livro IX a 

educação inserida na Kallípolis com a deturpação do tirano, Sócrates dirá: 

 

Δηλοῖ δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ὁ νόμος ὅτι τοιοῦτον βούλεται, τὸ τοῖς ἐν τῇ 

πόλει σύμμαχος ὤν, καὶ ἡ τῶν παίδων ἀρχή, τὸ μὴ ἐᾶν ἐλευθέρους εἶναι, ἕως 

ἂν ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν, καὶ τὸ βέλτιστον 

θεραπεύσαντες τῷ παρ’ ἡμῖν τοιούτῳ ἀντικαταστήσωμεν φύλακα ὅμοιον καὶ 

ἄρχοντα ἐν αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἒλεύθερον ἀφίεμεν. 

Também a lei demonstra ser esse mesmo o seu desejo, aliada, como é, de 

todos os que vivem na cidade. E bem assim a maneira de mandar nas 

crianças, não as deixando em liberdade, até termos organizado na sua alma, 

como na cidade, uma constituição, e, depois de termos cultivado o que elas 

têm de melhor, pelo que temos de equivalente, instauraremos nelas um 

                                                                 
41

 Rep., 545d1-3. 
42

 Rep., 546a1-3. 
43

 Rep., 549b6-7. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

187 

guarda e chefe semelhante a nós, para fazer as nossas vezes, e só então as 

deixarmos livres.
44

 
 

A alma, assim como a cidade, possui uma constituição. Esse caráter psicológico da 

constituição irá se apresentar exteriormente na cidade. A politeía é, portanto, um conjunto da 

pólis e da psyché. Nisso, Sócrates continuará a demonstrar a medida da educação do guardião: 

 

Ἔπειτά γ’, εἶπον, τὴν τοῦ σώματος ἔξιν καὶ τροφὴν οὐχ ὅπως τῇ θηριώδει 

καὶ ἀλόγῳ ἡδονῇ ἐπιτρέψας ἐνταῦθα τετραμμένος ζήσει, ἀλλ’ οὐδὲ πρὸς 

ὑγίειαν βλέπων, οὐδὲ τοῦτο πρεσβεύων, ὅπως ἰσχυρὸς ἢ ὑγιὴς ἢ καλὸς 

ἔσται, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονήσειν μέλλῃ ἀπ’ αὐτῶν, αλλ’ ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι 

ἁρμονίαν τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἕνεκα συμφωνίας ἁρμοττόμενος φανεῖται. 

Em seguida – continuei eu – a boa forma e sustento do seu corpo, não a 

orientará para prazeres animalescos e irracionais, nem viverá inclinado a 

isso, mas nem sequer atenderá à saúde, nem dará importância a ser forte, 

saudável e formoso, se com isso não adquirir também a temperança, mas em 

todo o tempo se verá que ele compõe a harmonia do seu corpo com vista a 

acertar o acorde da sua alma.
45

 

 

Dito isso, só há uma configuração possível para se manter o acorde harmônico da 

areté. Qualquer modificação disso dará outra tonalidade à música e corromperá toda a politeía 

da cidade e da alma. 

Sócrates irá demonstrar o nascimento da tirania depois de um longo processo de 

degradação da constituição. Partindo do modelo bom e justo, que pode ser tanto a aristocracia 

(mais de um governante) ou a realeza (um único governante), teremos, com sua consequente 

corrupção, a timocracia, a oligarquia, a democracia, para, por fim, originar-se a tirania. 

Apesar da tirania ser colocada como a pior forma de governo por Sócrates, ela é vista pela 

maioria das pessoas (polloí) como sendo a melhor para aquele que governa, pois o torna o 

mais feliz. Isto se deve a uma noção dos polloí da natureza humana como sendo voltada para 

a pleonexía, que visa seu próprio interesse e tem no ato de cometer injustiça um bem. Isto leva 

a uma concepção da justiça como sendo penosa e não agradável, o que faz com que eles 

tomem a vida do injusto como sendo mais feliz do que a do justo
46

. Tal tipo de pensamento é 

apresentado no Livro II pelo desafio de Gláucon a Sócrates, cabendo a ele responder se a 

justiça é por si mesma um bem e se é de qualquer maneira melhor do que a injustiça, sendo 

agradável para aquele que for justo. Ao que tudo indica, poder e riqueza em excesso são 

                                                                 
44

 Rep., 590e1-591a3. 
45

 Rep., 591c5-d2. 
46

 Os argumentos aqui expostos fazem parte dos discursos de Gláucon (357a-362c) e Adimanto (362d-367e) no 

Livro II da República. 
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objetos de desejo do tirano, desejo este sem fim. Para os polloí, o bem estaria em se cometer 

injustiça, e um homem que estivesse livre das convenções e leis por algum motivo, seria 

conduzido pelo desejo a escolher o caminho que naturalmente é próprio do homem: a 

pleonexía. Os Livros VIII e IX são a resposta de Sócrates a este desafio, analisando a vida 

daquele que é pelos polloí considerado o mais completamente injusto e feliz dos homens: o 

tirano. 
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A VISÃO SEMANTISTA DA LINGUAGEM DE CHATEAUBRIAND 

Ana Clara Polakof
1
 

 

RESUMO: Apresentamos algumas críticas feitas por Chateaubriand em Logical Forms (vol. 2) ao 

programa linguístico de Chomsky. Em Logical Forms, Chateaubriand propõe uma concepção da 

linguagem que inclui e discute alguns dos princípios propostos na gramática gerativa de Chomsky. A 

visão de Chomsky da linguagem não considera a relação desta com o mundo, o que diferencia sua 

concepção daquela de Chateaubriand, baseada no ser humano e na sociedade. Tentamos mostrar que 

algumas das críticas que Chateaubriand faz não são sustentáveis linguisticamente pois estão baseadas 

numa concepção filosófico-semiótica da semântica.  Argumentamos que distinções que podem ser 

relevantes em semântica lógica, como as de sujeito e predicado lógicos, não são relevantes desde uma 

perspectiva linguística porque o linguista não procura estabelecer uma relação linguagem-mundo. Este 

trabalho procura tornar claras as diferenças entre as duas posições, e  mostrar quais são as razoes pelas 

quais uma crítica como a de Chateaubriand não pode vencer o argumento chomskiano, assim como 

argumentamos que não é suficiente o argumento chomskiano para ter uma teoria da linguagem que 

seja realmente completa. 

 

PALAVRAS CHAVE: Chateaubriand; Chosmky; linguagem; semântica; sintaxe. 

 

ABSTRACT: We present some critiques made by Chateaubriand in Logical Forms (vol. 2) to the 

linguistic program proposed by Chomsky. In Logical Forms, Chateaubriand proposes a conception of 

language that includes and discusses some of the principles proposed in Comsky's generative 

grammar. Chomsky's view of language does not consider its relationship with the world, this 

differentiates his view to that of Chateaubriand which is based on the human being and society. We try 

to show that some of the criticisms made by Chateaubriand are not sustainable linguistically because 

they are based on a semantic conception that is philosophical-semiotic. We argue that distinctions that 

may be relevant in logical semantics, such as logical subject and predicate, are not relevant from a 

linguistic perspective because the linguist does not seek to establish a relationship between language 

and the world. This paper attempts to clarify the differences between the two positions, and show the 

reasons why a critique such as the one proposed by Chateaubriand does not override the Comskyan 

position, and argue, on the other hand, that the Comskyan position is not enough on itself to have a 

really complete theory of language. 

 

KEYWORDS: Chateaubriand; Chomsky; language; semantics; syntax. 

 

Introdução 

 

 O filósofo analítico não está interessado na linguagem sem o mundo. Os linguistas, 

por o outro lado, acham que é possível transformar a linguagem num objeto independente do 

mundo: ela pode ser secionada, separada, dividida em língua e fala/ competência e atuação, 

ela pode ser alienada completamente do mundo e, muitas vezes, do ser humano. Esta 

separação começa com o desenvolvimento da linguística como ciência, a princípios do século 

XX, nas mãos de Ferdinad de Saussure. Nesse então, existia uma necessidade de separar a 

                                                                 
1
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Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

192 

linguística da filosofia, da filologia e outras ciências humanas. Para fazer isto, era necessário 

encontrar um objeto de estudo e uma matéria de estudo da linguística. O primeiro seria a 

língua, e a segunda a linguagem (composto da fala e da língua). A língua tinha que ser 

separada do mundo para não cair numa mera nomenclatura da que Saussure tinha que escapar  

(Cours de lingüistique générale, primeira parte, capítulo 1). Essa obra, publicada mais ou 

menos na época de The Logical Atomism de Russell, foi o pilar fundamental para o 

desenvolvimento da linguística como tal. Mesmo se ela tem sido criticada e modificada, 

algumas ideias se mantem até hoje em dia na linguística sem importar qual é o marco teórico 

do qual se comece. É assim que, seja um estruturalista, funcionalista, ou gerativista, todo 

linguista aprende a estudar a língua como um objeto independente do mundo. 

 Essa apresentação é necessária para introduzir o objetivo deste trabalho que visa 

estudar algumas criticas feitas ao programa de Chomsky por Chateaubriand em Logical 

Forms (vol. 2). Esta obra, amplíssima, encarregada de estudar aspetos logico-ontológicos, 

apresenta, também, uma concepção própria da linguagem. Nessa concepção, Chateaubriand 

analisa alguns dos postulados propostos por Chomsky na sua gramática gerativa. Chomsky 

apresenta uma concepção da linguística que tem sido considerada revolucionaria (Searle 

1972). Mesmo se neste trabalho só serão tidos em conta aqueles fatores que são mencionados 

e criticados por Chateaubriand, é necessário aclarar que a visão chomskiana da linguagem não 

considera a relação dele com o mundo. De fato, após de Saussure, Chomsky tem sido o 

linguista que mais enfase tem posto na separação do objeto de estudo da linguística do mundo 

e da sociedade. Isto é importante, porque algumas das críticas feitas por Chateaubriand  a 

Chomsky parecem esquecer este fato, ou, pelo menos, não explicitam essa característica. A 

diferença entre as concepções de linguagem de ambos autores é esperável, pois a primeira é 

entendida filosoficamente e a segunda linguisticamente. Este trabalho visa fazer claras as 

diferenças entre ambas posturas, assim como tenta mostrar que algumas das críticas de 

Chateaubriand não são sustentáveis linguisticamente.  

 

A concepção de linguagem em Logical Forms II 

 

 Para Chateaubriand, a linguagem é um fenômeno natural, biológico y social. A 

linguagem é inseparável do ser humano. A única linguagem que importa é aquela usada pelo 
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ser humano para se comunicar, para se expressar, e para alterar a estrutura do mundo.
2
 A 

linguagem pode ser utilizada referencialmente e é nesse uso no qual as noções interconectadas 

de significado y referencia  se tornam importantes. O uso da linguagem vá além de qualquer 

estrutura sintática que uma gramática possa formular. A semântica da ação é a que 

move/funda a estrutura sintática da linguagem. A estrutura natural da linguagem é, 

primeiramente, estrutura lógica. A base inata para a adquisição da linguagem está fundada em 

elementos lógicos e semânticos: o que é inato é fundamentalmente semântico e não sintático. 

 A crítica essencial de Chateaubriand a Chomsky radica em separar a sintaxe da 

semântica e em explicar certos comportamentos linguísticos mediante regras sintáticas sem 

considerar as funções semânticas que são as mais importantes, segundo sua perspectiva, sobre 

a sintaxe. Porém, vamos tentar mostrar que essas críticas apresentam alguns problemas 

importantes desde uma perspectiva linguística e que, as vezes, caem numa atitude similar à de 

Chomsky, mas que privilegia a semântica em vez da sintaxe. 

 

Os problemas da crítica semantista de Chateaubriand à visão sintatista de Chomsky  

 

 O capítulo 14 de LF “Syntax and semantics”, no qual são apresentadas as críticas a 

Chomsky que analisamos neste trabalho, parece ter uma adesão à concepção da semântica 

como integrante da semiótica proposta por Morris (1938). Essa intuição vê se confirmada na 

nota 1 do capítulo, quando o autor afirma “as Carnap, Morris and others emphasized in their 

publications, syntax and semantics are abstracted from language by disregarding certain of its 

features (…)” (Chateaubriand 2005, p. 93). Esta é uma concepção semiótica defendível desde 

uma perspectiva filosófica, mas altamente criticável desde uma perspectiva linguística  (como 

Lyons 1977, vol. 1, tem mostrado). Isso implica, desde a partida, que Chateaubriand baseia as 

suas críticas a Chosmky nesta concepção da semântica. Porém, Chomsky é um linguista e, 

como tal, adere a uma concepção da semântica diferente.
3
 A contrario da semântica filosófica 

que, como o mesmo Chateaubriand estabelece na mesma nota, é problemática pois não há um 

“clear account for it”, a semântica linguística tem sido bem definida como o estudo do 

significado na linguística (Lyons 1997, p. 35). Mesmo se é certo que, segundo a teoria 

                                                                 
2 Por exemplo, se eu digo “Abre a porta” para uma pessoa e ela abre a porta, eu estou alterando a 
estrutura da realidade mediante o uso da linguagem. Eu estou transformando uma realidade na qual a porta 
estava fechada numa realidade na qual a posta passa a estar aberta. 
3 Cf. McGilvray 2005b. 
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linguística seguida, a metodologia pode ser diferente, todos os semantistas linguísticos vão 

centrar o estudo do significado nos distintos níveis da língua (morfológico, léxico, sintático) e 

vão deixar para a pragmática o estudo do significado dos enunciados.  

 Como mencionamos, a perspectiva da semântica da qual parte Chateaubriand é uma 

perspectiva que poucos linguistas tem aceitado, como Lyons (1977, pp. 118-119) tem 

confirmado; e Chomsky não é uma dessas excepções. Então, mesmo se é possível criticar a 

visão sintatista de Chomsky a favor de uma visão semantista, como a proposta por 

Chateaubriand, esta teria que ser uma versão linguística e não filosófica, ou, pelo menos, se 

ela fosse filosófica isto teria que ser aclarado.  

 A continuação, mostramos alguns exemplos das críticas feitas por Chateaubriand a 

Chomsky e tentamos explicar por que tal crítica não pode ser mantida linguisticamente.  

 

1) Colorless green ideas sleep furiously 

2) Furiously sleep ideas green colorless 

 

 Esses exemplos foram dados por Chomsky (1957) para mostrar que, mesmo se as duas 

sentenças não tem sentido, só 1) é gramatical. Isto é devido ao fato de que cumpre com os 

requisitos combinatórios para que a sentença seja gramatical. De maneira bastante simples, é 

possível dizer que 1) é gramatical porque temos uma relação gramatical entre sujeito e 

predicado que correspondem-se com uma frase nominal (colorless green ideas) e uma frase 

verbal (sleep furiously), respectivamente. Além disso, a frase nominal está gramaticalmente 

construída: ela tem um nome que determina a categoria nominal e dois adjetivos que o 

qualificam em posição pre-nominal (previa ao nome); e também está bem construída a frase 

verbal que contem, além do verbo (sleep), um adverbio que o modifica (furiously).
4
 Porém, 2) 

não cumpre com nenhum dos requisitos para ser gramatical. Nela, a separação entre sujeito e 

predicado não é clara. Se fizéssemos uma divisão como a anterior, teríamos que dizer que o 

sujeito é furiously e o predicado sleep ideas green colorless; mas o sujeito gramatical não 

pode ser nunca um adverbio. Por tanto, temos uma sentença agramatical, por um lado, porque 

o adverbio não pode funcionar como sujeito gramatical e, pelo outro lado, porque o verbo 

sleep é  intransitivo e não pode aceitar complemento de tipo nenhum, i.e. ideas green 

colorless não pode aparecer logo de sleep. A sua vez, o que teria que se corresponder com a 

                                                                 
4 Ver Chomsky 1957, p. 94. 
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frase nominal não cumpre as regras sintáticas do inglês, que estabelece que os adjetivos tem 

que estar antes dos nomes. Esta é a explicação pura e exclusivamente sintática desde um 

punto de vista linguístico, necessária para entender nossos argumentos. 

 Chateaubriand baseia a sua crítica a Chomsky no fato de que mesmo se as 

combinações de 1) e 2) não fazem muito sentido desde uma perspectiva semântica, elas 

contem categorias semânticas claramente identificáveis. Ele conclui, ao contrario de 

Chomsky, que sempre vamos tentar apreender a sentença a través das categorias semânticas. 

No momento em que Chateaubriand estabelece que em 1) as distintas partes da sentença 

fazem sentido pois as categorias semânticas podem ser identificadas como classes de coisas-

sujeito (colorless green ideas) e como alguma característica-predicado (sleep furiously); e 

quando estabelece que algo similar ocorre com 2) na qual estamos forçados a interpretar 

semanticamente essa sentença agramatical, ele faz uma crítica válida desde uma semântica  

filosófica, mas não desde uma perspectiva linguística. No primeiro lugar, porque para a 

linguística, as noções de sujeito e predicado são noções gramaticais e não semânticas. É 

possível estabelecer, como Chomsky (1957, p. 94), que são funções gramaticais que se 

correspondem com funções semânticas que poderiam ser o agente e o paciente, ou o agente e 

a ação, mas não podem ser interpretadas como noções lógicas.
5
 No segundo lugar, porque 

desde uma perspectiva linguística as categorias “classes de cosas” e “característica” não 

podem se identificar com uma função semântica-linguística. Elas só têm sentido desde uma 

perspectiva filosófica. Isto é devido ao fato de que essas categorias semânticas parecem 

entender a semântica como uma disciplina que relaciona a linguagem com o mundo e, como 

vimos, a semântica linguística é centrada exclusivamente na língua e nas inter-relações do 

significado que dentro dela ocorrem.  

 Mesmo se é possível criticar a Chomsky o papel fundamenta que lhe dá à sintaxe 

contra o papel secundário que tem a semântica, as criticas devem ser feitas desde uma 

perspectiva linguística na qual a relação linguagem-mundo e a estrutura logico-semântica não 

sejam relevantes. Por outro lado, mesmo se é possível identificar algum conteúdo semântico-

linguístico, aquelo conteúdo em colorless green ideas é semanticamente sem sentido porque 

uma contrariedade é expressada. Podemos forçar alguma interpretação, mas essa interpretação 

                                                                 
5 Isto é devido a que interpretar o sujeito e o predicado da sentença como noções lógicas “(...) where 
the eligible noun phrases are restricted to those having a certain semantic function, namely, that of *referring 
to something or someone” (Honderich 2005, p. 899) implica uma relação linguagem-mundo que não é 
relevante para uma definição linguística da semântica.  
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é ajudada pela correta estrutura sintática que tem a sentença 1). Mas, o que acontece com 2)? 

Chateaubriand (2005, p. 82) afirma que, mesmo nesse caso, há um “semantic pull” que faz 

com que uma sentença seja interpretável/entendível. Isso parece ser tao extremista como a 

postura de Chomksy, mas privilegiando a semântica.
6
 Achamos que não há maneira de 

interpretar a sentença. Essa impossibilidade interpretativa de 2) Furiously sleep ideas green 

colorless vê-se ajudada pelas incongruências semânticas e pelas incongruências gramaticais. 

Propor que essa sentença é interpretável é tao extremista como a proposta de Chomsky que 

estabelecia que a sintaxe era completamente autônoma da semântica. Achamos que nenhum 

extremo é aceitável: a sintaxe e a semântica são interdependentes. Se temos uma estrutura 

gramatical sem sentido, faremos o possível por lha entender mas não a veremos como natural. 

Se temos uma estrutura agramatical sem sentido, ela será chamada de agramatical e não 

pensaremos duas vezes nela. Se temos uma estrutura agramatical com sentido, ela será 

entendível pois nosso uso da linguagem permite-nos ver além do meramente gramatical.  

 Vejamos, agora, a segunda parte da crítica relacionada com a formação de sentenças 

interrogativas. Essa critica baseia-se na formulação de algumas hipóteses, a partir dos 

exemplos 3)-7)  que são dados no texto  citado por Chateaubriand (Chomsky 1980), às que 

poderá chegar um científico neutro ou marciano:
7
 

 

The man is here 

 Is the man here? 

 The man who is here is tall. 

*Is the man who here is tall? 

Is the man who is here tall? 

 

 Nesses cassos, o que Chosmky tenta argumentar é que há alguns princípios inatos que 

tem caráter gramatical e que possibilitam a explicação de por que uma criança adquire 

                                                                 
6 Ambos compartem o fato de reconhecer um rol secundário, por um lado, da semântica, e, pelo outro 
lado, da sintaxe. Porém, Chomsky foi reconhecendo a importância da semântica com o percorrer dos anos. 
Como nota Lyons (1977, p. 416), Chomsky já em 1972 abandona a postura exclusivamente sintatista e a 
semântica passa a ser interpretada nos distintos níveis sintáticos. Mesmo se a sintaxe continua sendo o 
primordial, a semântica passa a ocupar um rol mais importante do que ocupava em Syntactic Structures. 
7 Essas hipóteses são: 

  H1: processe linearmente a sentença declarativa até a primeira ocorrência de um verbo e transfira 
tal verbo ao início da sentença 

  H2: selecione a primeira ocorrência do verbo que aparece após o sintagma nominal da frase 
declarativa e transfira tal verbo ao início da sentença 
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rapidamente a língua e por que há alguns erros que a criança nunca comete.
8
 Chomsky, a 

partir da formulação de distintos exemplos, argumenta que o menino nunca formará uma 

sentença interrogativa como 6) *Is the man who here is tall? porque ele tem na faculdade da 

linguagem inata regras dependentes da estrutura (cf. Chosmky 1992, p. 45) que vem-se 

refletidas na Hipótese 2 que analisa (Chomsky 1980). As sentenças interrogativas, então, 

formulam-se dependendo de dita estrutura e as pessoas transformam inconscientemente uma 

sentença declarativa numa interrogativa mediante o uso da H2.
9
  

 Retomemos, agora, a crítica de Chateaubriand a esse análise. Sua critica baseia-se no 

fato de que, como a hipótese de ordem lineal (H1) não involucra elementos semânticos, uma 

criança não a utilizaria. Mesmo se concorda com Chomsky nas eleições que a criança faria, 

não coincide nas razões pelas quais ela faria tais eleições. Há vários elementos nesta crítica 

que não se sustentam linguisticamente. Em primeiro lugar, afirma que para interpretar a 

sentença 5) The man who is here is tall é necessário separar o sujeito do predicado para que 

ela tenha “semantic sense” (Chateaubriand 2005, p. 84). Como vimos, desde uma perspectiva 

linguística essas noções são gramaticais; por tanto, não são as funções encarregadas de prover 

o sentido semântico. As noções encarregadas do conteúdo semântico são as noções de agente 

e paciente (entre outras), como mostramos anteriormente. Por tanto, a crítica de 

Chateaubriand não se sustenta linguisticamente. Em segundo lugar, afirma que a criança tem 

que aprender a função semântica das perguntas para poder transformar 5) em 7). Esta 

afirmação vê-se reconfirmada quando ele afirma “I have no doubt that questioning and 

ordering, and stating, have a fundamental semantic origin in action” (Chateaubrind 2005, p. 

84). O problema que apresenta esse argumento é que desde una perspectiva linguística é 

necessário diferenciar entre o que  constitui uma pergunta, uma ordem e uma afirmação do 

que constitui uma sentença interrogativa, uma sentença imperativa e uma sentença 

declarativa. O primeiro grupo relaciona-se com os enunciados, as elocuções e, por tanto, é 

estudado pela pragmática linguística. O segundo grupo relaciona-se com as sentenças e, por 

tanto, pode ser estudado pela semântica linguística (cf. Lyons 1977, p. 30). É possível notar 

que, em todos os argumentos dados por Chomsky (1980, 1992), não se fala de preguntas, mas 

sim de sentenças interrogativas pois a sintaxe se importa com as sentenças e não com os 

                                                                 
8 Para esse então, a visão exclusivamente sintacticista de Chomsky tinha desaparecido, como 
mencionamos.   
9 É importante saber que todas essas transformações dão-se à nível da mente/cérebro. Não há uso de 
língua nesse nível, é só conhecimento da língua, transformações gramaticais.  
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enunciados. Por tanto, mesmo se a base sintatista de Chomsky é criticável, achamos que não é 

adequado lhe criticar na base do que seriam critérios pragmáticos (pelo menos 

linguisticamente).
10

 Em terceiro lugar, Chateaubriand afirma que a razão pela qual as frases 

abstratas, como frase nominal ou frase verbal, são mentais (como Chomsky propõe) é 

justamente porque são construções semânticas. Porém, desde uma perspectiva linguística a 

única maneira de interpretar esse tipo de frases é gramaticalmente. Para Chomsky, são 

mentais porque são estruturas que pertencem a nossa competência, isto é ao conhecimento 

interno (mental) que temos de nossa língua e não ao uso que dela fazemos. Estabelecer que 

são semânticas só seria possível, achamos, se pensara-se nelas relacionadas com as noções 

lógicas de sujeito e predicado e, como mencionamos, Chomsky não está pensando nessa 

relação ao propor sua teoria baseada em fundamentos mentais independentes de qualquer 

relação com o mundo e com a sociedade.  

 Sobre o processo de adquisição da criança e quando pode formar uma sentença como 

7), concordamos com Chateaubriand em que não é das primeiras estruturas que a criança pode 

usar. Isto é devido a que gerar uma sentença interrogativa desse tipo não depende unicamente 

das regras de dependência estrutural, mas implica outras estruturas sintaticamente complexas. 

A isso mesmo parece estar fazendo referencia Chomsky (1980, p. 40) quando afirma 

“...assuming that he can handle the structures at all”. Isto é criticado por Chateaubriand (2005, 

pp. 85-86) quem afirma que o que a criança tem que poder manipular é a função semântica de 

uma frase nominal como the man who is here, onde utiliza o significado associado ao uso das 

palavras. Como mostramos, não é conveniente misturar o uso com o conhecimento que a 

criança tem de sua língua pois correspondem-se com distintos níveis de análise linguístico. 

Nesse momento, aparece outra ideia criticável linguisticamente ao estabelecer que, além de 

apreender os usos dos outros integrantes da frase nominal, a criança deve aprender a função 

semântica do artigo the. O tratamento dos artigos é um tema complexo, que não é central ao 

nosso trabalho, por tanto, faremos simplesmente uma breve menção ao problema que 

apresenta, desde a linguística, falar da “função semântica” do artigo definido. É evidente que 

aqui Chateaubriand está pensando na relação linguagem-mundo, e também no uso da 

linguagem, porque para que algo seja referencial ele tem que ser usado, tem que ser proferido. 

                                                                 
10 É necessário remarcar que o artigo de Chomsky (1980) foi escrito no marco de principios y parámetros. 
Isto implica que, mesmo sendo a semântica secundaria, Chomsky reconhecia a importância que tinha a 
semântica na formação inicial das sentenças na Estrutura Profunda. Não há, então, uma omissão tao drástica 
da semântica como em Syntactic Structures. 
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O problema é que desde uma perspectiva linguística, o artigo é visto como uma categoria 

funcional, isto é, como uma palavra vazia de significado linguístico que serve para manter a 

gramaticalidade da sentença e que tem, no uso, função referencial. Nesta função referencial é 

reconhecida a relação linguagem-mundo, mas dita função não é uma função semântico-

linguística pois vá além do significado linguístico que o artigo definido não tem, como 

mencionamos.   

 

Conclusões 

  

 Tentamos mostrar que algumas das críticas que Chateaubriand faz não são sustentáveis 

linguisticamente pois estão baseadas numa concepção filosófico-semiótica da semântica.  

Argumentamos que as separações entre sujeito e predicado que podem ser feitas em semântica 

lógica não são relevantes desde uma perspectiva linguística porque o linguista não procura 

estabelecer uma relação linguagem-mundo. A sua vez, afirmamos que mesmo se sentenças 

como 1) podem ser explicadas gramaticalmente, não podem ser explicadas semântico 

linguisticamente porque envolvem algumas contrariedades. Planteamos que não é possível 

afirmar que a semântica força-nos a interpretar 2) pois ela não é interpretável. Com respeito às  

hipóteses do científico neutro, ou do marciano, tentamos mostrar que algumas das críticas 

tinham o mesmo defeito que as anteriores: criticavam desde a semântica filosófica os 

postulados de Chomsky. Defendemos que a critica de que as perguntas têm fundamentos 

semânticos não é sustentável linguisticamente. Isto é devido a que, como vimos, as perguntas 

envolvem o uso e o uso não está em jogo quando o linguista pesquisa a estrutura da língua; o 

que está em jogo é o conhecimento interno que ele tem da sua língua que é o que media a 

transformação de sentenças declarativas em sentenças interrogativas.  

 Finalizamos este trabalho afirmando que, mesmo se a crítica de Chateaubriand a 

Chomsky é feita desde uma perspectiva filosófica, isto não lhe resta importância. 

Provavelmente, se estas “discussões” entre filósofos e linguistas fossem mais frequentes 

poderiam-se construir pontes mais sólidos entre a filosofia e a linguística que permitissem-nos 

chegar a uma teoria da linguagem que fosse satisfatória tanto linguisticamente como 

filosoficamente, algo que não tem sido logrado até o momento.  
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