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Editorial 

 

Chegamos ao volume 6 da Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ. O 

Seminário ocorrido entre 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015 têm agora publicados os 

artigos submetidos à revista. Neste volume temos como primeiro artigo uma análise do papel 

dos eventos dentro da ontologia. O segundo artigo partirá da necessária apresentação de dois 

pontos prévios, em cuja discussão não se entrará: a) a explicação dos conceitos utilizados no 

tratamento desta matéria pelos exegetas: “atributos ideais”, “atributos próprios”, “Distinção-

P”, “Predicação Paulina”, “Predicação Ordinária” e “Autopredicação”; b) a explicação da 

incompatibilidade da “Distinção-P” aristotélica com a ontologia apresentada nos próprios 

diálogos platônicos. O terceiro artigo tem como objetivo apresentar os principais elementos da 

crítica de Hume à crença com base no estudo da causalidade e como este pode ser entendido 

no contexto religioso. O quarto artigo trata dos conceitos de Angústia e Liberdade em 

Heidegger. O quinto artigo aborda a dúvida cartesiana, mostrando suas etapas e seu objetivo. 

O sexto artigo explica o que são as perspectivas atrativa e imperativa da ética, tal como 

compreendidas por C. Larmore em seu livro The Morals of Modernity. O sétimo artigo tem 

por objetivo apresentar a tentativa arendtiana de conciliar liberdade e autoridade que teria sido 

o mesmo esforço de conciliação das revoluções modernas. O oitavo e último artigo pretende 

fazer uma análise em Rousseau desse mascaramento social que tantos males produz no 

convívio em sociedade. 

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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O LUGAR DOS EVENTOS 

Ana Clara Polakof
1
 

 

RESUMO: Defendemos uma ontologia hierarquizada que estabelece que a realidade está organizada 

segundo níveis (e tipos): os objetos pertencem ao nível 0; as propriedades pertencem aos níveis iguais 

ou superiores a 1; os fatos também pertencem aos níveis iguais ou superiores a 1; os estados de coisas 

aos níveis iguais ou superiores a 2. Neste artigo, argumentamos que devemos adicionar uma outra 

categoria à ontologia que ainda deve ser definida: os eventos. Defendemos –desde uma perspectiva 

davidsoniana– que eventos são particulares concretos, que envolvem objetos e ações, que podem ser 

delimitados espaço-temporalmente e também mediante as relações causais que apresentam. Porém, o 

lugar que eles ocupam na nossa hierarquia ainda deve ser definido. Se eles são concretos, eles 

apresentam alguma similitude com os objetos de nível 0; mas eles são complexos pois envolvem 

objetos e ações. Poderíamos, então, propor que –como a partir do nível 1 já temos entidades abstratas– 

eventos pertencem ao nível 0. Contudo, não queremos concluir quineanamente que eles são objetos. 

Queremos diferenciá-los das outras entidades que pertencem ao nível 0. Argumentaremos, então, que 

eles pertencem sim ao nível 0, mas apresentam um tipo diferente do tipo dos objetos. Desta maneira, 

conseguimos diferenciar objetos de eventos sem ter que propor que eles pertencem a níveis diferentes: 

os primeiros têm um tipo mais simples que os segundos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: objetos; eventos; fatos; estados de coisas; hierarquia; ontologia. 

 

ABSTRACT: We defend a hierarquized ontology that establishes that reality may be organized 

according to levels (and types): objects belong to level 0; properties belong to all levels equal to or 

higher than 1; facts also belong to all level equal to or higher than 1; states of affairs belong to levels 

equal to or higher than 2. In this article, we argue that another category (that still needs to be defined) 

must be added to the ontology: events. We defend –from a Davidsonian perspective– that events are 

concrete particulars, that involve objects and actions, that may be delimited spatial-temporally and 

through causal relations. However, the place they occupy in our hierarchy still needs to be defined. If 

they are concrete, they present some similitudes with level 0 objects; but since they are complex, they 

should be different. We will propose, then, that –since from level 1 we have abstract entities– events 

pertain to level 0. Nevertheless, we do not want to conclude in a Quinean fashion that they are objects. 

We want to differentiate them from other entities that belong to level 0. We will argue, then, that they 

do belong to level 0, but they have a different type from the one objects have. We may, thus, 

differentiate objects from events without having to propose that they belong to different levels: the 

first ones have a simpler type than the second ones. 

 

KEYWORDS: objects; events; facts; states of affairs; hierarchy; ontology. 

 

 

Introdução
2
 

 

Este trabalho apresenta algumas ideias novas e outras já melhor estabelecidas, como a 

diferença entre fatos e estados de coisas. Estas ideias serão explicadas brevemente, para nos 

                                                                 
1
 Bolsista CNPq/ Doutoranda PUC-Rio.  E-mail: anaclarapo@gmail.com 

2
 Gostaria de agradecer, especialmente, a Bruno Rigonato Mundim pelas discussões que tivemos sobre o meu 

texto e aos colegas que fizeram-me perguntas e objeções na minha apresentação que tentei incluir nesta 

publicação. 
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introduzir no lugar dos eventos na nossa ontologia. Este é um trabalho em processo de 

construção e muitas das ideias relacionadas com eventos estão ainda no seu início. Portanto, 

alguns argumentos poderão, no futuro, apresentar mudanças. Delimitar e classificar eventos é 

problemático e, do mesmo jeito que ainda não é um tema concluído na filosofia analítica, 

longe estamos de ter uma definição não-problemática deles. Neste trabalho, faremos uma 

apresentação geral da nossa proposta que visa mostrar qual é o lugar dos eventos e por que é 

necessário diferenciá-los de fatos e de estados de coisas. Proporemos que os eventos devem 

pertencer ao mesmo nível dos objetos, mas devem ter um tipo diferente.  

 

A ontologia 

 

Propomos uma ontologia realista (platonista) que tem como categorias ontológicas 

básicas objetos, eventos, propriedades, fatos e estados de coisas. Ela está baseada no trabalho 

de Chateaubriand (2001 e 2005), o qual está –ao mesmo tempo– inspirado nos trabalhos de 

Frege (1964), Russell (1908) e Whitehead e Russell (1910), entre outros. Nós aceitamos que 

há, além de propriedades não lógicas, propriedades lógicas. Estas últimas levam aos 

paradoxos notados por Russell, e para evitá-los apresentamos uma ontologia que está 

hierarquizada em níveis e tipos. Esta hierarquia, que não é a única alternativa possível, é uma 

boa alternativa para o nosso objetivo, que visa delimitar ontologicamente eventos, fatos e 

estados de coisas. No nível mais básico, que é o nível 0, temos objetos e eventos que, 

defendemos, são concretos. As propriedades aparecem pela primeira vez no nível 1 e são 

entidades abstratas. Elas podem aparecer em níveis iguais ou mais altos que 1, pois, além das 

propriedades não lógicas como ser preto, que pertencem ao nível 1, temos propriedades 

lógicas como a identidade, que podem aparecer em todos os níveis a partir do nível 1. Fatos 

aparecem a partir do nível 1 e envolvem a instanciação de uma propriedade numa entidade 

concreta ou entidades concretas. Estados de coisas aparecem a partir do nível 2, e envolvem a 

instanciação de uma propriedade em uma propriedade ou propriedades que não foram 

instanciadas em nenhuma entidade concreta. Tanto fatos como estados de coisas são entidades 

abstratas. Temos, então, uma ontologia que tem como entidades concretas, objetos e eventos 

e, como entidades abstratas, propriedades, fatos e estados de coisas.  

 Nossa ontologia só tem entidades que ocorrem. Portanto, propriedades como ser um 

unicórnio ou ser um quadrado redondo não estão em lado nenhum. As propriedades não 
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lógicas, entendidas como universais platônicos, não necessitam ser instanciadas (embora 

geralmente o são), mas propriedades ficcionais e impossíveis não pertencem a nossa 

ontologia.
3
 As propriedades lógicas, que podem ser ditas as mais significativas na hierarquia, 

pertencem à ontologia e podem ser instanciadas em entidades não lógicas (como objetos, 

eventos, fatos, propriedades não lógicas e estados de coisas não lógicos) e em entidades 

lógicas (como outras propriedades lógicas, ou estados de coisas lógicos). A hierarquia que 

assumimos, para dar conta das propriedades lógicas, é flexível e cumulativa, como a do 

Chateaubriand. Isto significa que as propriedades lógicas podem ter uma aridade variável. Isto 

é, podem-se combinar com um número variável de argumentos. Elas podem aparecer em 

todos os níveis a partir do nível 1 da hierarquia e se combinar com distintos tipos de 

entidades. Tomemos como exemplo a propriedade lógica diferença, no nível 1. Como temos 

uma hierarquia flexível, ela pode combinar-se com dois objetos (diferença1 pode-se combinar 

com um cão e um gato), com três objetos (diferença1 pode-se combinar com um cão, um gato 

e uma mesa), e assim por diante. Como a hierarquia é cumulativa, a propriedade diferença 

pode aparecer em distintos níveis, podemos ter diferença no nível 2, no nível 3 e infinito, 

porque a hierarquia não está fechada; ela também pode-se combinar com entidades diferentes, 

podemos, por exemplo, combinar diferença2 com um objeto de nível 0, uma propriedade de 

nível 1 e um fato de nível 1 (diferença2 pode-se combinar com um cão, ser preto, e <ser 

preto, um cão>).
4 
 

 Esta breve explicação da hierarquia faz-se necessária, porque é importante para a 

distinção que propomos entre eventos, fatos e estados de coisas.  

 

Eventos, fatos e estados de coisas 

 

 Eventos, fatos e estados de coisas são entidades complexas, mas podem ser 

diferenciadas: o primeiro é concreto, e os outros dois são abstratos. Como o primeiro é 

concreto, aparece só no nível 0. Como os outros são abstratos, aparecem pela primeira vez no 

nível 1 e no nível 2 respectivamente. Argumentamos que fatos têm que ser diferenciados de 

estados de coisas, pois os primeiros envolvem entidades concretas, e os segundos, não. 

Argumentamos que, como os primeiros envolvem entidades concretas, são contingentes, 

                                                                 
3 Também não pertencem a nossa ontologia objetos abstratos nem ficcionais. 

4 Este último argumento da propriedade diferença2 deve ser lido como sendo a propriedade ser preto 

instanciada no objeto cão. A instanciação de tal propriedade por um objeto é um fato.  
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enquanto os segundos, que não as envolvem, são necessários. Além disso, como fatos 

envolvem entidades de nível 0 eles são temporais: existem só quando há entidades concretas 

envolvidas, e deixam de existir quando as entidades deixam de existir (e não existiam antes 

disso). Por outro lado, como os estados de coisas só envolvem propriedades –e as 

propriedades são atemporais, eles são atemporais e eternos. Fatos aparecem, pela primeira 

vez, no nível 1. Eles resultam da instanciação de uma propriedade numa entidade concreta ou 

entidades, e portanto, podem aparecer no nível 1. Mas eles não estão restritos só ao nível 1. 

Sempre que tenhamos entidades de nível 0 envolvidas estaremos frente a um fato.
5
 Portanto, 

estamos frente a um fato tanto num caso como <ser preto, o cão> como no caso de 

<Existência3 <Existência2, <ser preto, o cão>>>. Estados de coisas aparecem pela primeira 

vez no nível 2. Isto é devido ao fato de que envolvem a instanciação de uma propriedade em 

outra propriedade ou propriedades e, portanto, este é o primeiro nível no qual podem aparecer. 

Também estão em níveis maiores que 2, e a única restrição que eles têm é que não podem 

envolver entidades concretas. Então, as propriedades em que a propriedade é instanciada não 

podem ter sido instanciadas numa entidade concreta (mas sim numa outra propriedade/es ou 

mesmo em outro estado de coisas). Estados de coisas, em comparação com fatos que são 

sempre não lógicos, podem ser não lógicos e lógicos. Temos um estado de coisas não lógico 

quando uma propriedade não lógica está envolvida, como no estado de coisas de nível 2 

<Subordinação universal, ser humano, ser mortal>. Temos um estado de coisas lógico 

quando só propriedades lógicas estão envolvidas, como no estado de nível 2 <Existência2, 

Diferença1>, e o estado de coisas de nível 3 <Diferença3, Identitidade2, Diferença1, 

<Existência2, Diferença1>>. Estas características mostram que fatos são diferentes de 

estados de coisas, e que eles não podem ser reduzidos uns aos outros: um depende do concreto 

e o outro não. 

 Temos que explicar, agora, o que são os eventos e por que não podem ser reduzidos 

nem a fatos nem a estados de coisas. O argumento segue-se do recém dito: o que é concreto 

não pode ser reduzido ao que é abstrato.
6
 Argumentamos, segundo as ideias de Davidson 

(1981a), que os eventos são individuais particulares e concretos. Portanto, pertencem ao nível 

0. Porém eles diferem de objetos, e devem ser individuados de uma maneira diferente. 

Propomos como critério de identidade provisional que dois eventos são o mesmo se e só se 

                                                                 
5 Não importa se o objeto está envolvido de forma direta, como num fato de nível 1, ou de forma indireta, 

como poderia acontecer num fato de nível superior. 

6 Se alguma redução fosse possível, teria que ser da outra maneira: reduzindo o abstrato ao concreto. 
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eles têm as mesmas causas e efeitos, e se eles ocupam o mesmo espaço-tempo. Combinamos, 

então, o critério dado por Davidson (1981c) com o dado por ele apás aceitar a crítica de Quine 

(1985) em Davidson (1981d). A ideia de Davidson, no primeiro trabalho, era que era possível 

individuar eventos a partir das causas e dos efeitos que eles tinham. Porém, após a crítica do 

Quine –baseada na ideia de que esse critério era circular, pois eventos eram definidos a partir 

de eventos–, Davidson aceita o critério proposto por Quine (1985): dois eventos são o mesmo 

evento se e só se eles ocupam a mesma matriz espaço-temporal. Nós achamos que a 

combinação dos dois critérios dá um melhor critério de identidade, pois permite-nos 

diferenciar eventos de objetos. Reconhecem-se, deste jeito, as similitudes deles com os 

objetos, mas também as diferenças que apresentam e evita-se a circularidade. Então, o critério 

é: dois eventos são o mesmo se e só se eles ocupam a mesma matriz espaço-temporal e se eles 

têm as mesmas causas e efeitos. Argumentamos, então, que eles são concretos, mas não 

podem ser reduzidos a objetos pois eles envolvem causalidade. São eventos que envolvem 

objetos, acontecem no espaço-tempo, e têm causas e efeitos. Algo como a movimentação das 

minhas mãos agora é um evento que co-ocorre com a minha fala neste momento. O último 

causou o primeiro: se eu não estivesse falando não estaria movendo as minhas mãos. Porém, 

tenho agora parado de mover as minhas mãos e continuo falando: portanto, o tempo que 

ocupam é diferente e um dos eventos não existe mais. Eles também ocupam espaços 

diferentes: embora estavam perto um do outro, e fui eu que fiz os dois, eram eventos 

diferentes porque ocupavam matrizes espaço-temporais diferentes. Eles dependem de distintas 

atividades e têm distintas causas e efeitos. Acreditamos que isto seja um exemplo pouco 

problemático, que pode ser usado para mostrar como o critério de identidade dado é adequado 

para dar conta destes eventos.
7
 

 Para estabelecer o lugar dos eventos na nossa ontologia, temos que explicar por que os 

eventos não podem ser subtipos de fatos nem de estados de coisas. Primeiro, explicamos por 

que não podem ser reduzidos a estados de coisas. É obvio que eles não podem ser reduzidos a 

estados de coisas lógicos porque os eventos não são lógicos. Porém, como aceitamos que há 

estados de coisas não lógicos como <Subordinação universal, ser humano, ser mortal>, 

temos que explicar por que não é possível reduzir esses eventos a aqueles estados de coisas 

                                                                 
7 Há problemas que o critério de identidade aqui dado apresenta: não estabelece claramente, por exemplo, 

se o assassinato de X por Y é o mesmo evento que o disparo de Y a X ou se eles são diferentes (ver Thomson 

1971, para problemas relacionados com estas questões). Este é, portanto, um critério não satisfatório, mas 

suficiente para os objetivos deste trabalho.  
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não lógicos. Como estados de coisas não envolvem entidades concretas, a entidade concreta 

não pode ser reduzida a eles. Podemos, por exemplo, ter um estado de coisas que parece 

envolver eventos como <Subordinação universal, ser um caída, ser um evento>. Este estado 

de coisas envolve propriedades que podem sim ser instanciadas só em eventos. Isto não faz os 

eventos serem redutíveis a estados de coisas. Se isto fosse assim, também poderíamos 

argumentar que estados de coisas como <Subordinação universal, ser humano, ser mortal> 

fazem objetos redutíveis a estados de coisas. Portanto, eventos não são redutíveis a estados de 

coisas, a menos que aceitemos que objetos também podem ser reduzidos a eles. Segundo, 

explicamos por que eles não podem ser reduzidos a fatos. Como fatos envolvem entidades 

concretas, pareceria ser que poderíamos reduzir eventos a fatos usando os argumentos que 

foram usados por autores como Chisholm (1976). Podemos ter um fato que envolve um 

evento, como <Existência1, a fala minha neste momento>, no qual temos uma propriedade 

lógica instanciada num evento.
8
 Embora temos argumentado que fatos são temporais, eles são 

abstratos, não ocupam espaço e não mantém relações causais. O argumento, então, segue o 

mesmo caminho que foi usado para estados de coisas: a menos que desejemos reduzir objetos 

a fatos, não parece plausível reduzir eventos a fatos. E deve ser óbvio agora que não estamos 

dispostos a reduzir entidades concretas a entidades abstratas.  

 

O lugar dos eventos 

 

 Qual é, então, o lugar dos eventos na nossa ontologia? Já estabelecemos que eles estão 

no mesmo nível dos objetos. Porém, se queremos argumentar que eles não são a mesma coisa 

que os objetos, temos que proporcionar alguma maneira de diferenciar entre estes tipos de 

entidades. Se eles são concretos, eles apresentam alguma similitude com os objetos de nível 0; 

mas eles são complexos pois envolvem objetos e atividades. Propomos, então, que –como a 

partir do nível 1 já temos entidades abstratas– eventos pertencem ao nível 0. Contudo, não 

queremos concluir quineanamente que eles são objetos. Queremos diferenciá-los das outras 

entidades que pertencem ao nível 0. Argumentamos, então, que eles pertencem sim ao nível 0, 

mas que eles apresentam um tipo diferente dos objetos. Desta maneira, conseguimos 

diferenciar objetos de eventos sem ter que propor que eles pertencem a níveis diferentes: os 

primeiros têm um tipo mais simples que os segundos. 

                                                                 
8 Esta existência (e todas as outras neste trabalho mencionadas) é entendida como uma propriedade, e não 

como o quantificador existencial.  
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 Então, se o tipo dos objetos é 0: qual é o tipo dos eventos? É o tipo deles semelhante 

ao das propriedades ou ao dos fatos? As propriedades têm o tipo <<λ, κ>, Τ0,Τ1, ...> e os fatos 

o tipo <<<λ, κ>, Τ0,Τ1,...>, Τ0,Τ1,...>. λ é o nível das entidades, k a aridade, e Τ o tipo dos 

argumentos das entidades nas quais a propriedade é instanciada. Há vários problemas com 

intentar estabelecer que o tipo dos eventos é semelhante ao das propriedades ou ao dos fatos: 

seja qual for a entidade, elas são entidades abstratas e não parece correto assimilar o tipo de 

entidades concretas a entidades abstratas; outro problema é que Τ sempre tem que ser um 

nível inferior ao de λ, mas se o nível dos eventos é 0 não há um Τ possível que seja de nível 

inferior a 0; outro problema é estabelecer qual é a aridade dos eventos, no caso das 

propriedades há uma aridade variável, mas poder-se-ia argumentar que eventos não têm 

aridade pois eles são de nível 0. Poderíamos relacionar a aridade com os participantes do 

evento e perguntar quantos participantes o evento tem. A bibliografia diz muitas coisas a esse 

respeito, e geralmente parece aceitar-se que eventos têm mais de um participante. Quando 

temos algo como o assassinato de César por Brutus, geralmente é pensado como envolvendo, 

além do evento, dois participantes. Por outro lado, quando temos um evento como a minha 

corrida, geralmente é pensado como sendo uma entidade que tem, além do evento, só um 

participante. Portanto, aparentemente é aceito que há certa variabilidade de participantes 

(mesmo ela não sendo infinita).
9
 Porém, pensamos que os eventos não podem ter aridade, pois 

isto envolveria aceitar que há algo (poderia ser uma ação ou atividade) independente dos 

objetos. Se eventos são entidades de nível 0 e são semelhantes aos objetos, eles não podem ter 

um tipo variável como o das propriedades nem como o dos fatos, e o tipo deles não pode ter 

aridade. 

 Acreditamos que eventos deveriam ter um tipo fixo, mesmo sendo entidades 

complexas. Então o tipo deveria ser sempre o mesmo, sem importar a complexidade do 

evento. É, de todas maneiras, problemático encontrar o tipo dos eventos: ele não pode ser 0, 

mas ele não pode ter a complexidade do tipo das propriedades nem do tipo dos fatos. Uma 

maneira possível de diferenciar o tipo dos eventos do tipo dos objetos é propor que é sempre 

<0>. Desta maneria, reconhece-se uma maior complexidade do tipo com respeito ao tipo do 

objeto, mas muito mais simplicidade com respeito às entidades abstratas. Do mesmo jeito em 

                                                                 
9 Davidson (1981b) propõe que ela não pode ser infinita e que a modificação adverbial não pode ser 

pensada como parte dos participantes fixos de evento. 
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que o tipo do objeto é 0, sem importar se ele está composto por outros objetos,
10

 o tipo do 

evento não muda. É verdade que, como mencionamos, eventos costumam ser classificados 

como envolvendo objetos e participantes. Então, voltando a Davidson, por exemplo, ele diria 

que um evento como a minha batida em Martim envolve dois objetos: o agente e o paciente. 

Nós achamos que isto não é assim: sou eu que bato, e Martim delimita o evento espaço-

temporalmente, mas Martim não faz parte desse evento como participante. Ele faz parte do 

evento que seria ser batido. Ele faz parte daquele evento que é causado por minha batida. 

Então seriam dois eventos separados, um deles causa o outro. Há casos, porém, nos quais 

parece claro que há dois participantes do evento. Por exemplo, casos como a fusão nuclear ou 

uma colisão de dois carros. Neles parece haver mais de um participante, pois os dois são parte 

do evento. Portanto, poderia haver sim certa variabilidade na quantidade de participantes do 

evento. Contudo, isto não tem por que influir no tipo dos eventos, do mesmo jeito em que a 

complexidade do objeto não influi no tipo dos objetos. Isto é, não importa quantos 

participantes o evento tenha, ele sempre tem o tipo complexo <0>. Este tipo não diz nada a 

respeito dos participantes do evento, o que deve ser esperado se o que temos no nível 0 são 

entidades concretas. O mesmo acontece com os objetos que têm o tipo 0 sem importar a sua 

complexidade (se é um átomo ou uma pessoa: o tipo é sempre 0).  

 

Considerações finais 

 

 Temos mostrado neste trabalho a nossa proposta de diferenciação entre eventos, fatos e 

estados de coisas. Esta diferencia baseia-se numa ontologia realista (platonista) hierarquizada 

em níveis e tipos. Nela é possível estabelecer que entidades concretas, como eventos, 

diferenciam-se de entidades abstratas pois pertencem só ao nível 0, enquanto as entidades 

abstratas pertencem a níveis iguais ou superiores a 1. Temos estabelecido que o concreto não 

pode ser redutível ao abstrato e que, portanto, temos que diferenciar entre eventos, fatos e 

estados de coisas. Eventos são entidades concretas que envolvem objetos e atividades; fatos 

são entidades abstratas que envolvem propriedades e objetos; e estados de coisas são 

entidades que envolvem propriedades que não envolvem objetos.  

 Ao apresentar a nossa hierarquia, conseguimos classificar os eventos. Admitimos que 

eles têm um tipo mais complexo que o dos objetos (<0> contra 0), mas negamos que eles 

                                                                 
10 Poderia-se argumentar, por exemplo, que eu sou um acumulo de elétrons, quarks, e átomos, mas isso 

não implica que eu, como objeto, deixe de ter o tipo 0, nem deixe de ser localizável espaço-temporalmente.  
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tenham um tipo variável como as propriedades. Desta maneira, reconhecemos as similitudes 

com os objetos, mas os diferenciamos não só mediante o critério de identidade, mas também a 

partir do tipo que eles apresentam na nossa hierarquia. Gostaríamos de concluir este trabalho 

remarcando que este é um trabalho em construção, que ainda pode ser modificado. Achamos, 

porém, que apresentamos uma nova maneira de ver um velho assunto da filosofia analítica e 

que conseguimos diferenciar claramente entre entidades que usualmente são confundidas.  
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DIFERENCIANDO PROPRIEDADES NAS IDEIAS INTELIGÍVEIS PLATÔNICAS 

- UMA NOVA DISTINÇÃO-P PARA PARMÊNIDES 132B-C – 

André Luiz Braga da Silva
1
 

 
Pois veja bem, ó nobre Críton: o falar 

incorretamente não é apenas incorrer 

em erro, mas também fazer mal às 

almas. 

(personagem Sócrates platônico,  

minutos antes da cicuta)
2 
 

RESUMO: Em Tópicos 137b3-13, Aristóteles diferencia duas perspectivas diferentes a partir das 

quais pode-se atribuir a uma Ideia ou Forma inteligível platônica suas qualidades. Com base neste 

texto, a literatura secundária estabeleceu um vocabulário para análise da dita Hipótese das Formas 

(vulgo “Teoria das Ideias”) presente nas obras de Platão: a diferenciação aristotélica de perspectivas 

ficou conhecida como “Distinção-P” (VLASTOS, 1972), e as qualidades das Ideias, quando analisadas 

segundo uma das perspectivas identificadas pelo estagirita, foram chamadas de “atributos ideais” ou 

“predicados A”, e quando analisadas na outra perspectiva, de “atributos próprios” ou “predicados B” 

(OWEN, 1968; KEYT, 1969 e 1971). Tendo em mente isso, o presente artigo partirá da necessária 

apresentação de dois pontos prévios, em cuja discussão não se entrará: a) a explicação dos conceitos 

utilizados no tratamento desta matéria pelos exegetas: “atributos ideais”, “atributos próprios”, 

“Distinção-P”, “Predicação Paulina”, “Predicação Ordinária” e “Autopredicação”; b) a explicação da 

incompatibilidade da “Distinção-P” aristotélica com a ontologia apresentada nos próprios diálogos 

platônicos (VLASTOS, 1972 e 1973; CHERNISS, 1944). A partir da apresentação destes pontos, o 

presente texto fará a sugestão de uma nova “Distinção-P”, que seja compatível com a ontologia dos 

diálogos. E, a fim de testar a utilidade da mesma, será feita a aplicação desta Distinção-P ao caso 

prático de uma afirmação sobre as Ideias contida em Parmênides 132b-c. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Platão; Ideias; Formas; Distinção-P; Autopredicação. 

 

ABSTRACT: At Topics 137b3-13, Aristotle establishes two different points of view from which it is 

possible to attribute qualities to Platonic intelligible Form or Idea. Based on this text, scholarship 

creates a vocabulary to analysis of Hypothesis of Forms (also called “Theory of Ideas”) presented in 

Plato's works: Aristotelian distinction of points of view rested known as “Distinction-P” (VLASTOS, 

1972), and qualities of Ideas, when analyzed through one of the perspectives identified by Lyceum's 

founder, was called “ideal attributes” or “predicates-A”, and when analyzed through the other 

perspective, “proper attributes” or “predicates-B” (OWEN, 1968; KEYT, 1969 and 1971). Keeping it 

in mind, this paper will start with necessary presentation of two previous points, without discussion 

about them: a) explanation of concepts utilized by scholars when dealing with this matter, as “ideal 

attribute”, “proper attribute”, “Distinction-P”, “Pauline Predication”, “Ordinary Predication” and 

“Self-Predication”; b) explanation of incompatibility of Aristotelian “Distinction-P” with ontology 

presented in Platonic dialogues themselves (VLASTOS, 1972 e 1973; CHERNISS, 1944). Since these 

two points, paper will make the suggestion of a new “Distinction-P”, which can be compatible with 

dialogues' ontology. So, to test its utility, it will be made application of this  Distinction-P to the 

affirmations about Ideas in Parmenides 132b-c. 
 
KEYWORDS: Plato; Ideas; Forms; Distinction-P; Self-Predication. 
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1. Donde partimos 

 Para entrar no ponto da discussão que aqui me interessa, será preciso contar com 

alguns conceitos e com dois pressupostos. Tais conceitos e pressupostos foram por mim 

discutidos em outros trabalhos, alguns publicados inclusive por esta mesma universidade
3
. 

Dado os limites inerentes a um curto artigo como o presente, ser-me-á impossível repetir este 

percurso aqui, de modo que sou obrigado a pedir ao meu leitor, quanto a eles, a indulgência de 

mos conceder sem discussão, após brevíssima apresentação. Para as eventuais (bem-vindas) 

críticas sobre tais pontos prévios, convém direcioná-las também a estes trabalhos 

(mencionados na nota 2). Vejamos então os conceitos e os pressupostos: 

 

a) “Ideias” e “instâncias sensíveis”: o básico da ontologia apresentada nos diálogos 

platônicos é, em termos gerais, que existem dois modos de ser diferentes na realidade: o modo 

de ser das “Formas” ou “Ideias”, e o das “instâncias sensíveis”; são propriedades das Ideias 

mas não das instâncias sensíveis: serem eternas, únicas, imutáveis, essências (ousíai), com 

realidade em si e por si, e passíveis de intelecção mas não de sensação; são propriedades das 

instâncias sensíveis mas não das Ideias: serem 'perecíveis', múltiplas, mutáveis, da ordem da 

génesis, com realidade dependente em relação às Formas (ao modo da “semelhança” e 

“participação”), e passíveis de sensação mas não de intelecção (cf., p. ex., República V, 

476a4-d4; 478c7-480a13; VI, 484b3-4; 485b1-3; 486d9-10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500b8-

c5, 507b2-c2). 

 

b) “Participação”: é a relação causal entre instância e Ideia, sendo regida por aquilo que vou 

                                                                 
3 Os inframencionados conceitos “d”, “e”, “f”, “g”, “h.1”, “h.2”, e o pressuposto (1) encontram-se 
melhor explicados e discutidos em: SILVA, A. L. B. “Ideias de Bem e de Belo, os fótons da filosofia? - uma 
discussão com Gerasimos Santas arbitrada por G. Vlastos”. Investigação Filosófica, Vol. 6 - Edição especial do I 
Encontro Investigação Filosófica (2015), p. 62-79 (disponível em 
http://periodicoinvestigacaofilosofica.blogspot.com.br/ - página de internet, acesso em 18/12/2015, às 15:03); 
os conceitos “a”, “b” e “c” encontram-se melhor apresentados e discutidos em SILVA, A. L. B. “Nossa, Apolo, 
mas que exagero extraordinário!” - Algumas notas sobre Ontologia e a Ideia de Bem em Platão República VI 
508e-509c. In: CARVALHO, M.; CORNELLI, G.; MONTENEGRO, M. A. (org.). Platão. São Paulo: ANPOF, 2015 
(Coleção XVI Encontro ANPOF) (disponível em 
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._P
latao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf - página de internet, acesso em 23/12/2015, às 10:55); e também 
em SILVA, A. L. B. “Sobre um problema na interpretação de “eînai” e “ousía” no símile do Sol de Platão 
(República VI 509b)”. Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM-UFRJ, V. 5, n. 1 (2014) (disponível em 
https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/  - página de internet, 
acesso em 23/12/2015, às 11:15). Já o pressuposto (2) encontra-se discutido em SILVA, A. L. B. Um riso ou um 
sorriso em torno ao  contrato? - notas de Aristóteles sobre a ontologia platônica (Tóp. 137b)., apresentado na 
XVI Semana de Filosofia Mackenzie de 2015. 

http://periodicoinvestigacaofilosofica.blogspot.com.br/
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._Platao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf
http://www.anpof.org/portal/images/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/CarvalhoM.CornelliG.MontenegroM.A._Platao._Colecao_XVI_Encontro_ANPOF.pdf
https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/
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chamar de “Regra de Causalidade”; 

 

c) “Regra de Causalidade”: regra que rege a dinâmica da “participação” na Hipótese das 

Formas apresentada nos diálogos platônicos, e que pode ser assim enunciada: a instância 

possui a qualidade X unicamente devido à relação de “participação” na Ideia de X, Ideia esta 

a qual é o correspondente inteligível da qualidade X (Fédon 100b5-c8 e alhures);  

exemplo: Helena de Esparta é bela devido a nenhum outro motivo além do fato de ela 

participar na Ideia de Belo; 

 

d) “Autopredicação”:  dizer que ocorre a uma Forma ou Ideia o fenômeno da 

“Autopredicação” (ou “Autoexemplificação”, “Autocaracterização”) significa dizer que a 

Forma não é apenas o correspondente inteligível de determinada qualidade, mas que efetiva e 

literalmente a própria Forma é uma “instância” da qualidade a que ela corresponde, isto é, que 

ela “exemplifica” ou “possui” a qualidade da qual ela é o correspondente (ALLEN, 1960; 

VLASTOS, 1965, 1965/1966, 1969, 1972,  1973a e 1973b
4
; NEHAMAS, 1972; etc); 

exemplo: se as Ideias forem autopredicáveis, então a Ideia de Justiça será ela mesma uma 

coisa justa, a Ideia de Mesa será ela mesma uma mesa e a Ideia de Animal será ela mesma um 

animal; 

 

e) “Distinção-P” aristotélica: distinção estabelecida no texto dos Tópicos (137b3-13) entre 

dois tipos de propriedades identificáveis numa Ideia platônica, a partir da relativização da 

posse dessas qualidades a certos aspectos dessa Ideia; tais tipos de propriedades foram 

posteriormente batizados, entre outras alcunhas, de “Propriedades Próprias” e “Propriedades 

Ideais” (KEYT, 1969 e 1971; SANTAS, 1999; cf. também OWEN, 1968); 

 

f) “Propriedades Próprias” a partir do texto de Aristóteles
5
: propriedades da Ideia de X 

que ela possui enquanto X, i.e, com relação ao fato de ser X; 

exemplos de Propriedades Próprias da Ideia de Cavalo: “ser mamífero” e “ser quadrúpede”; 

                                                                 
4 VLASTOS, DEGREES OF REALITY in Plato (1965; doravante: “D.R.”); A Metaphysical Paradox 

(1965/1966; doravante: “M.P.”); REASON AND CAUSES in the Phaedo (1969; doravante: “R.C.”); THE UNITY OF 

VIRTUES IN THE PROTAGORAS (1972; doravante: “U.V.P.”);  An AMBIGUITY IN THE SOPHIST (1973; doravante: 

“A.S.”); The ‘Two-Level’ Paradoxes in Aristotle (1973; doravante: “T.L.P.A.). 
5 A nomenclatura “Propriedades Próprias” e Propriedades Ideais” é cunhada pelos comentadores 
aludidos no item “e” acima e não se encontra nos textos aristotélicos, como os Tópicos, Metafísica, etc. 
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g) “Propriedades Ideais” a partir do texto de Aristóteles: propriedades da Ideia de X que 

ela possui enquanto Ideia, i.e, com relação ao fato de ser Ideia;  

exemplos de Propriedades Ideais da Ideia de Cavalo: “ser imutável” e “ser eterna”; 

 

h) “Predicação Ordinária” e “Predicação Paulina”: 

 Gregory Vlastos identifica (T.L.PA., 1972; A.S., 1973a)
6
 dois tipos de maneiras de um 

enunciado atribuir uma propriedade a (ou “predicar um atributo de”) uma qualidade; e ele 

chamou essas duas maneiras de “Predicação Paulina” e “Predicação Ordinária” (esta última 

também chamada por alguns de “não-Paulina”). A novidade é a primeira, a “paulina”, haja 

vista ela fazer apelo a uma demora maior, por parte do intérprete do enunciado, sobre o real 

sentido da assertiva que a contém. De início, Vlastos procurará mostrar justamente que, ainda 

que seu esmiuçamento possa nos causar espécie, esse tipo de predicação é recorrente e 

perfeitamente normal na linguagem a que estamos todos habituados a empregar. Para 

evidenciar isso, o estudioso dará (VLASTOS, 1972) dois exemplos de ocorrência 

perfeitamente detectável de Predicação Paulina: um em grego antigo (em koiné), outro em 

inglês – ambas as passagens citadas já traduzidas: 

Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ 

φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται 

τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ: πάντα στέγει, 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. 

A caridade é paciente, é benigna. A caridade não arde em ciúmes, não se 

ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura 

os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com 

a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 

tudo suporta. A caridade jamais acaba. 

(1 Corínthios 13, 4-8 – tradução J. F. de Almeida, com modificações
7
) 

 

O melhor tipo de coragem (aquela a qual faria um homem agir sem egoísmo 

num campo de concentração) é inabalável, calmo, temperante, inteligente, 

amável […]. 

(MURDOCH, 1970, p. 57, apud VLASTOS, 1972, p. 253) 
 

 Em relação ao primeiro exemplo, o comentador turco afirma que, seja os próprios 

destinatários (os coríntios), seja nós mesmos hoje em dia, qualquer um que lesse a epístola do 

apóstolo Paulo entenderia que ele estava “obviamente predicando 'paciência' e 'bondade' 

daqueles que têm a virtude da caridade”, e nada de diferente disso (VLASTOS, 1972, p. 253). 

                                                                 
6 Cf. nota 3. 
7 BÍBLIA SAGRADA. Tradução J. F. de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
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Isto é, seria absurdo arguir que algum homem são entenderia que, na sentença bíblica acima, 

uma qualidade moral como paciência estivesse literalmente sendo atribuída a uma outra 

qualidade moral, a caridade, que como tal é uma entidade igualmente abstrata e sem 

possibilidade de ser ela mesma “paciente” ou “impaciente”. E o mesmo vale para a sentença 

de Murdoch, citada na sequência: o único sentido razoável que existe na mesma é: quem quer 

que tenha coragem (isto é, que seja “corajoso”), será também “inabalável”, “calmo”, 

“temperante”, “inteligente” e “amável”. Senão, que sentido poderia haver em dizer que a 

coragem ela mesma, enquanto qualidade moral, é... “inteligente”? Poderia uma qualidade 

abstrata
8
 ser... “amável” ou “intratável” com alguém? 

 A partir dessas explicações, podemos agora definir os dois tipos de predicação 

identificados por Vlastos em sentenças envolvendo qualidades (U.V.P., 1972, p. 235-239; 253-

254; A.S., 1973, p. 272-274
9
): 

h.1) “Predicação Ordinária”: é, numa sentença envolvendo uma qualidade X, a atribuição 

de uma propriedade a esta qualidade X de modo literal (VLASTOS, 1972; 1973a);  

exemplos de ocorrência de Predicação Ordinária: “A justiça é definível” e “A caridade é uma 

qualidade moral”; i.e, tomar estes casos como “Predicação Ordinária” significa que “ser 

definível” e “ser uma qualidade moral” são propriedades literalmente da própria justiça e da 

própria caridade, respectivamente; 

 

h.2) “Predicação Paulina”: é, numa sentença envolvendo uma qualidade X, a atribuição de 

uma propriedade a esta qualidade, mas não significando a atribuição literal à própria 

qualidade X: nesse caso o significado real é a atribuição da propriedade a toda e qualquer 

instância que houver dessa qualidade, e isso de maneira necessária (VLASTOS, 1972; 1973a);  

exemplos de ocorrência de Predicação Paulina: “A justiça é cega” (i.e, “imparcial”) (ditado 

popular) e “A caridade é paciente” (1 Corínthios 13, 4); em tais sentenças a predicação não é 

para ser lida de modo literal em relação a “justiça” e “caridade”, mas em relação às coisas que 

                                                                 
8 O presente trabalho não é ocasião para entrar no mérito de se o tratamento como “qualidades 
abstratas” ou como “conceitos lógico-linguísticos” é ou não apropriado para as Formas platônicas. Entretanto, 
sobre isso, eu gostaria de opinar apenas duas coisas: i)  eu considero legitima a critica empreendida a este 
tratamento por autores como Dixsaut (2001); contudo ii)  eu não considero que as questões (como a respeito 
de Autopredicação e Predicação Paulina) levantadas por Vlastos nos artigos mencionados na nota 3 deixem de 
existir mesmo se efetuarmos a “correção” (reclamada por Dixsaut) da visão 'lógica' para a 'ontológica'. Por 
exemplo, o fato de eu chamar as Formas de “entidades inteligíveis reais” em vez de “entidades abstratas” ou 
“conceitos” não faz com que a autocaracterização delas, como regra geral, deixe de conduzir a absurdos. 
9 Ver nota 3. 
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possuem essas qualidades (suas instâncias); traduzindo as assertivas em Predicação Ordinária 

teríamos: 

“A justiça é imparcial” (Pred. Paulina) = “Se houver algum homem justo (i.e, uma instância 

de Justiça), ele necessariamente será também imparcial” (Pred. Ordinária)  

“A caridade é paciente” (Pred. Paulina) = “Se houver algum homem caridoso (i.e, uma 

instância de Caridade), ele necessariamente possuirá também a paciência” (Pred. Ordinária)  

i) Pressuposto (1) a ser assumido: a assunção pura e simples da Autopredicação como regra 

geral para as Ideias inteligíveis implicaria estes entes possuírem propriedades que não podem 

possuir (p.ex., a Ideia de Animal seria ela mesma um animal, possuindo assim alma e corpo), 

i.e, propriedades incompatíveis com a ontologia platônica (segundo a qual, p. ex., Ideias são 

incorpóreas: Fedro 247c6-7); logo, a Autopredicação como regra geral não se coaduna com o 

texto dos diálogos sobre as Ideias
10

 e não pode ser aceita nestes termos para interpretação dos 

mesmos; e, dado que a Distinção-P aristotélica que eu expus acima está fundamentada numa 

lógica autopredicativa, tampouco ela pode ser aceita para se pensar as Ideias platônicas 

(CHERNISS, 1944; VLASTOS, 1965; 1965/1966; 1972; 1973b). 

j) Pressuposto (2) a ser assumido: mas, apesar de a distinção realizada por Aristóteles não 

poder ser aceita, distinguir as propriedades pertencentes a uma Ideia platônica parece poder 

ser útil para pensar alguns problemas aparecentes nos diálogos (conforme também veremos à 

frente); paralelamente a isso, a relativização da posse das qualidades de um ente a certos 

aspectos desse ente, que é o que deu origem à distinção aristotélica, é de fato valorizada pelo 

personagem Sócrates platônico com alguma frequência em diferentes contextos (Mênon, 

71d4-72d3; República, V 454a1-d3; 455d7-9; Fédon 102b8-d3). 

2. Nosso ponto 

 Ex positis, a pergunta é: seria possível uma “nova Distinção-P”, i.e, uma distinção 

entre os tipos de propriedades pertencentes a uma Ideia platônica, a qual, diferentemente 

daquela realizada por Aristóteles, fosse compatível com as afirmações dos diálogos sobre 

estes entes inteligíveis? 

                                                                 
10 É necessário diferenciar a inaceitável assunção da Autopredicação eidética como regra geral do 
reconhecimento de casos fortuitos, específicos e não problemáticos de autopredicação. Para maiores detalhes, 
cf. SILVA, 2015a - especialmente p. 72, nota 40. 
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3. Haveria utilidade para uma nova Distinção-P? - um exemplo de caso 

 Enfim, tendo como ponto de partida estes conceitos e pressupostos, abramos agora a 

cortina do teatro filosófico. A cena não poderia ser mais propícia para discutir ontologia: o 

encontro entre nosso conhecido Sócrates, então um jovem e inseguro aspirante a filósofo, com 

os já consagrados pensadores eleatas, Parmênides e Zenão. Todos, obviamente, personagens 

platônicos. O preciso momento da discussão: na assim chamada primeira parte do diálogo 

Parmênides, Sócrates postula como saída para algumas aporias a existência de Formas ou 

Ideias inteligíveis. Diante do pesado criticismo do velho eleata, Sócrates tenta com toda 

dificuldade manter a sua postulação das Ideias, lançando novas e novas tentativa teóricas de 

escapar da refutação completa da sua hipótese. A certa altura o menino lança a seguinte 

tentativa: 

ἀλλά […] ὦ Παρμενίδη, τὸν Σωκράτη, μὴ τῶν εἰδῶν ἕκαστον ᾖ τούτων 

νόημα, καὶ οὐδαμοῦ αὐτῷ προσήκῃ ἐγγίγνεσθαι ἄλλοθι ἢ ἐν ψυχαῖς […] 

τί δὲ δή; […] οὐκ ἀνάγκῃ ᾗ τἆλλα φῂς τῶν εἰδῶν μετέχειν ἢ δοκεῖ σοι ἐκ 

νοημάτων ἕκαστον εἶναι καὶ πάντα νοεῖν, ἢ νοήματα ὄντα ἀνόητα εἶναι; 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο […] ἔχει λόγον […] ὦ Παρμενίδη 

[SOC.] Mas Parmênides […], vai ver cada uma dessas Ideias é pensamento, 

a surgir em nenhum outro lugar senão nas almas […] 

[PARM.] Pois bem […]. Pela necessidade que tu afirmas de as outras coisas 

participarem das Ideias, [sendo as Ideias pensamentos] não te parece que ou 

cada coisa é feita de pensamento e todas pensam, ou, sendo pensamentos, 

não pensam? 

[SOC.] Mas nada disso faz sentido […], Parmênides. 

(PLATÃO. Parmênides 132b3-c12 – tradução de M. Iglésias e F. Rodrigues, 

com modificações) 

 Embora a colocação do personagem Parmênides envolva vários elementos de 

importância reconhecida entre os comentadores
11

, a parte dela que de fato me interessa no 

presente trabalho é apenas a seguinte: se as Ideias são pensamentos e as coisas participam 

nelas, então as coisas seriam também pensamentos. Este raciocínio soa estranho. Mas não 

parece ser fácil determinar o motivo da estranheza. Por outro lado, fácil parece ser deixar 

                                                                 
11 Para uma ampla análise destes elementos e da discussão na literatura secundária sobre eles – com 
rico aparato bibliográfico -, ver HELMIG, 2007. 
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escapar algo de problemático que o trecho apresenta. O quão indiscutivelmente competentes 

sejam, alguns dos mais clássicos comentários a este diálogo não apontam para aquilo que eu 

irei demarcar como estranho nestas palavras de Parmênides, como p. ex. os comentários de H. 

F. Cherniss, G. Ryle, F. M. Cornford, R. E. Allen e F. Ferrari
12

; S. Scolnicov, ainda que sem se 

aprofundar, representa uma exceção
13

. C. Helmig, por seu turno, demorando-se mais sobre o 

problema, aponta que o raciocínio acima do personagem eleata “pressupõe o que foi dito em 

Parm. 129a3-6, nomeadamente que os participantes se tornam parecidos com as Formas” 

(2007, p. 324; cf. também p. 310 e p. 310, nt. 16). Esta explicação do comentador certamente 

parece fazer sentido, mas precisa ser melhor averiguada. Antes dessa averiguação, vejamos, 

para comparação com o afirmado pelo personagem Parmênides, alguns exemplos mais banais 

de afirmação de “participação” realizados em termos análogos àqueles dos diálogos 

platônicos: Helena de Esparta é bela porque participa na Ideia de Belo (cf. Hípias Maior 

292c8-d4; Fédon 100b5-c8).  Outro exemplo: este instrumento de madeira na oficina do 

tecelão é uma lançadeira porque participa na Ideia de Lançadeira (cf. Crátilo 389b1-c2). A 

qualquer leitor dos diálogos, estes casos não parecem causar nenhuma espécie dentro da 

dinâmica própria à “participação”. O que há então de tão diferente entre aquela afirmação do 

personagem ancião de Eleia e estas outras? 

 A busca pela resposta a esta pergunta implica também avaliar a explicação citada 

acima do comentador. Com a sua afirmação de que há um pressuposto anteriormente 

apresentado para o raciocínio do personagem eleata, Helmig parecia apontar par algo como 

uma “coerência interna” ao próprio texto do diálogo para que Parmênides daquela maneira 

pensasse. Conforme vimos, o comentador afirmou (HELMIG, 2007, p. 310; 310, nt. 16) que 

há duas ocorrências anteriores no diálogo de que as coisas participantes se tornam parecidas 

com (become like) as Formas: Parmênides 129a e 130e-131a. Todavia, que isso esteja mesmo 

dito nessas passagens, precisa ser averiguado. Vejamo-las: 

 

[Sócrates] […] Não julgas haver alguma Forma em si e por si da 

                                                                 
12  Conforme seus comentários ao trecho citado do diálogo: CHERNISS, 1932, p. 137; RYLE, 1939, p. 136; 
CORNFORD, 1950, p. 90-92; ALLEN, 1997, p. 167-179; FERRARI, in PLATONE, 2004, p. 80-81. 

13  SCOLNICOV, 2003, p. 64. 
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semelhança, e, por outro lado, alguma outra, contrária àquela, aquilo que é 

dessemelhante? […] E que algumas coisas, tendo participação na 

semelhança, se tornam semelhantes, por causa disso e na medida em que 

nela tenham participação, e que outras, tendo participação na dessemelhança, 

[se tornam] dessemelhantes […]? 

(PLATÃO. Parmênides 128e6-129a6 – tradução de M. Iglésias e F. 

Rodrigues) 

[Parmênides] […] Mas dize-me o seguinte: parece-te, como dizes, haver 

certas Formas, em tendo participação nas quais essas outras coisas aqui 

recebem suas denominações (eponymías)? Por exemplo: se têm participação 

na semelhança, as coisas se tornam semelhantes, se na grandeza, grandes, se 

no belo e na justiça, justas e belas? 

(PLATÃO. Parmênides 130e4-131a3 – tradução de M. Iglésias e F. 

Rodrigues) 

 

 A atenção ao afirmado pelos personagens Sócrates e Parmênides nestas passagens 

mostra que na verdade o comentário de Helmig a elas foi muito impreciso: os personagens 

não falam em a instância sensível “ficar parecida” com a Forma, eles falam num nível maior 

de especificidade: a instância recebe sua denominação da Forma, ela recebe a característica 

específica da qual a Forma é o correspondente inteligível: a Forma Semelhança causa a 

qualidade “ser semelhante”, a Forma Justiça, a qualidade “ser justo”, etc. “Ficar parecido” é 

uma imprecisão de Helmig sobre qual(is) qualidade(s) é(são) causada(s) na relação de 

participação: os dois personagens falam acima em causalidade de qualidades específicas. E é 

num sentido próximo a esse que se encontra a diferença entre os exemplos acima de Helena e 

da lançadeira, e o raciocínio sobre “instâncias virarem pensamento” do personagem 

Parmênides. Entre aqueles dois exemplos e este último, a diferença está no tipo de qualidade 

que, em cada caso, a Ideia está causando na(s) sua(s) instância(s), no que diz respeito à 

relação dessa qualidade com a própria Ideia. A participação, como expus no início, é talhada 

pela “Regra de Causalidade”, segundo a qual a Ideia causa à instância a qualidade específica 

da qual a Ideia é o específico correspondente inteligível. Assim, a Ideia de Belo causa a 

qualidade “ser belo”; a Ideia de Grande, a qualidade “ser grande”; etc; exatamente como está 

dito nas duas passagens do diálogo Parmênides aludidas por Helmig, e citadas por mim 

acima. O problema inicial que podemos notar naquele raciocínio do personagem de Eleia é 

que a participação não está operando nesse plano da especificidade de cada Ideia, porém está 

operando no plano de uma qualidade que Sócrates supôs como sendo geral de todas as Ideias: 
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se todas as Ideias forem pensamentos, então as coisas participantes nelas serão pensamentos. 

E este modo de raciocinar prova ser nitidamente absurdo se tomarmos uma qualidade não 

“suposta”, mas que reconhecidamente é, pelo texto dos diálogos, comum a todas as Ideias. 

Tomemos por exemplo a qualidade “ser intangível”, que é dita ser compartilhada por todas as 

Ideias platônicas. Se o raciocínio do personagem Parmênides apresentado acima estivesse 

correto, então, pelo mesmo modo de raciocinar, sendo todas as Ideias intangíveis, por 

participarem nelas, todas as suas instâncias sensíveis seriam também intangíveis; o que 

obviamente seria um absurdo (cf. KEYT, 1971). Na dinâmica da “participação” 

costumeiramente apresentada no corpus platonicum, um objeto como a cama de Sócrates 

participa de várias Ideias, e mesmo assim não possuímos relatos de este personagem cair no 

chão ao se deitar: tais “participações” não implicam que este objeto, a cama de Sócrates, 

manifeste qualidades gerais das Ideias, como inteligibilidade e incorporeidade.  

 Isto é, o problema daquele raciocínio de Parmênides é o mesmo problema da 

interpretação feita por Helmig dos dois trechos do diálogo citados acima. Ao dizer que os 

personagens entendem que as coisas participantes se tornam parecidas com as Formas, o 

comentador dá um sentido mais genérico para as afirmativas dos personagens, as quais eram 

no plano da especificidade de a Forma causar uma qualidade, ou um tipo de qualidade, 

preciso, e não qualquer um. 

 Quando uma instância participa numa Ideia, portanto, ela “participa de” algumas 

qualidades desta Ideia, mas não “participa de” outras (OWEN, 1986 (1968), p. 236-237). 

Nesse sentido, como notado também por Scolnicov (2003, p. 64), parece de fato ser útil traçar 

distinções entre tais qualidades, distinção essa que possa inclusive ajudar a clarear o absurdo 

presente no afirmado pelo Parmênides platônico no trecho citado. 

4. Uma nova Distinção-P 

[...] Isto iria requerer uma distinção, na Forma, de 

propriedades que são participadas daquelas que 

não são. E uma tal distinção nós não possuímos. 

Samuel Scolnicov
14 

 

                                                                 
14 SCOLNICOV, 2003, p. 64. 
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 Como rapidamente exposto no início do meu texto, o grande problema da Distinção-P 

traçada por Aristóteles era o fato de ela estar sedimentada em cima de uma concepção 

autopredicável das Ideias platônicas. Abdicando desta concepção, mas mantendo a 

relativização da posse de uma qualidade a certos aspectos identificáveis na Ideia, eu gostaria: 

- de sugerir uma “nova” distinção de propriedades nas Ideias; 

- averiguar sua legitimidade; e 

- demonstrar sua utilidade. 

 Eu sugiro então uma distinção das propriedades das Ideias platônicas (“Distinção-P”) 

nos seguintes três tipos: 

i) “Propriedades Ideais”: São as propriedades que são exclusivas das Ideias e que as 

diferenciam das instâncias sensíveis. Nesse sentido, é perfeitamente possível dizer que tais 

qualidades são as causas do que Franco Ferrari (2003) chamou de “separação ontológica”. 

Chamo atenção, ainda, que com este conceito pretendo incorporar as contribuições de G. E. L. 

Owen (1968) e D. Keyt (1969; 1971) à matéria a partir do texto aristotélico: trata-se as 

“Propriedades Ideais” daquelas que todas as Ideias têm, cuja ausência de algo implicaria que 

este algo não fosse uma Ideia platônica (noção de “necessidade”); e são também propriedades 

da Ideia qua Ideia, i.e, com relação ao fato de ser Ideia; 

ii) “Propriedades Definidoras”: São as propriedades que definem a Ideia específica que 

cada Ideia é. E, lembrando dos tipos de predicação que expus no início, Predicação Paulina e 

Predicação Ordinária, as “Propriedades Definidoras” são atribuídas às Ideias na modalidade 

de Predicação Paulina – o que significa que, se houver alguma instância dessas Ideias, tais 

propriedades lhe são necessariamente atribuídas em modalidade de Predicação Ordinária. Esta 

minha colocação é simples e um exemplo deixá-la-á clara: ao dizer que são Propriedades 

Definidoras da Ideia de Homem “ser animal” (i.e, ter alma e corpo) e “ser bípede”, não se está 

atribuindo literalmente (i.e, em Predicação Ordinária) à própria Ideia de Homem a posse de 
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alma e corpo, ou de dois pés, posto que uma Ideia possuir alma, corpo ou pés não faria 

nenhum sentido. A afirmativa é um caso de Predicação Paulina, o seu real sentido sendo: se 

houver alguma instância desta Ideia (se existir algum “homem”), ele necessariamente deverá 

ter alma e corpo, bem como lhe ser natural andar sobre dois pés. Como não é difícil ver, a 

atribuição destas “propriedades definidoras” às instâncias por uma Ideia é a tradução, na 

linguagem da predicação (cunhada pelos comentadores analíticos), da relação causal entre 

Ideia e instância conhecida no corpus por “participação”. Com meu conceito de 

"Propriedades Definidoras", eu tento absorver o que de positivo havia nas contribuições de 

Keyt (1969; 1971) e Owen (1968), não me vendo contudo obrigado a assumir a 

autopredicação que tais comentadores, a partir do texto aristotélico, assumiram em suas 

colocações; 

iii) “Propriedades Existenciais”: São comuns a Ideias e instâncias na modalidade de 

Predicação Ordinária para ambas. Exemplos de “Propriedades Existenciais”: existência, 

identidade e alteridade. Frise-se que os entes, instâncias e Ideias, recebem estas propriedades 

através da participação nas Ideias correspondentes inteligíveis destas próprias propriedades. 

De fato, possuímos obra platônica que deixa claro que as propriedades acima (“existência” 

incluída, como mais uma qualidade entre as outras duas) são causadas por três dos chamados 

“Gêneros Supremos”: Ideia de Ser, Ideia de Mesmo e Ideia de Outro (conforme o trecho sobre 

os mégista géne, Sofista 250-259). Nesse sentido, p. ex. a instância sensível “este escudo de 

madeira” não é a mesma que si mesma por participação na Ideia de Escudo, mas sim por 

participação na Ideia de Mesmo. 

 Se pudermos aceitar essa nova versão da Distinção-P, então poderemos ver a sua 

utilidade para iluminar alguns aspectos da ontologia platônica, como, p.ex., a dinâmica da 

“participação”. Considerando a enunciação que forneci, no início do meu texto, da “Regra de 

Causalidade” que rege essa dinâmica (abstraída da passagem Fédon 100b5-c8), é possível 

agora reescrevê-la usando essa “nova” Distinção-P: quando um ente participa numa Ideia, é 

a posse das Propriedades Definidoras da Ideia que a Ideia causa neste ente. Isto é, a 

participação de um ente em uma Ideia faz com que o ente possua não as Propriedades 

Ideais da Ideia, nem as Propriedades Existenciais da mesma, mas sim as Propriedades 

Definidoras dela. 
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 Apliquemos esta distinção de propriedades a um exemplo, para ver se a nova 

classificação procede. Vejamos o caso da Ideia de Cama, apresentada nas páginas 596 e 597 

do texto do Livro X da República estabelecido por Burnet. Procuremos identificar os três 

tipos supracitados de propriedades desta Ideia. Ela possui “propriedades ideais”, das quais 

comunga como todas as Ideias: “ser eterna”, “ser imutável”, “ser invisível”, etc. E esta Ideia 

também possui “propriedades existenciais”, que compartilha com todas as Ideias e com todos 

os entes sensíveis: ela “existe” (“existência”), ela “é mesma que si mesma” (“identidade”), ela 

“é outra que os outros entes” (“alteridade”), etc. Além disso, a Ideia de Cama possui 

características que lhe são específicas (mas não necessariamente exclusivas), i.e, as suas 

“propriedades definidoras”, tais como “ser cama”, “ser um artefato”, etc. Como já explicado, 

não há aqui “Autopredicação" stricto sensu, haja vista a Ideia de Cama possuir a qualidade 

“ser cama” na modalidade de Predicação Paulina. Isto é, quem possuirá estas “propriedades 

definidoras” na modalidade de Predicação Ordinária serão as instâncias da Ideia de Cama, o 

que lhes é causado pela relação de “participação”. Pelo participar na Ideia de Cama, portanto, 

não ficam as camas sensíveis arriscadas a “receberem” da Ideia de Cama qualquer uma de 

suas “propriedades ideais” ou “propriedades existenciais”, porém apenas as “propriedades 

definidoras”, como “ser cama” e “ser um artefato”. 

5. Encaminhamentos finais 

 Agora podemos ver com mais clareza qual era o problema daquele raciocínio do 

personagem Parmênides no trecho inicialmente citado do diálogo homônimo. A partir da 

colocação de Sócrates de uma hipotética “propriedade ideal” das Ideias (“ser pensamento”), o 

eleata concluiu que as instâncias participantes receberiam por participação esta propriedade. 

Ora, isto obviamente seria absurdo, porque iria de encontro à “Regra de Causalidade” da 

Hipótese das Formas, considerada agora em sua nova redação: quaisquer que sejam as 

“propriedades ideais” e “existenciais” das Ideias, suas instâncias só receberiam por 

participação as “propriedades definidoras” delas. Ainda que as Ideias fossem pensamentos, a 

“participação” nelas não faria com que as coisas do mundo o fossem. Se não, sendo sabido o 

fato de a Ideia de Escudo ser “incorpórea”, que utilidade o magnânimo escudo feito por 

Hefestos teria para Aquiles, Ajax e Odisseu, se este objeto “recebesse” por participação a 

“incorporeidade” daquela Ideia,  e assim não pudesse proteger nem da mais débil das flechas 

(KEYT, 1971; SHIELDS, 2011)? E que sentido haveria na reiterada demarcação de diferença 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

27 

entre as Ideias e entes sensíveis levada a cabo pelo personagem Sócrates (p. ex., República V, 

476a4-d4; 478c7-480a13; VI, 484b3-4; 485b1-3; 486d9-10; 490b2-4; 493e2-494a5; 500b8-

c5, 507b2-c2), se propriedades como imperecibilidade e eternidade fossem passadas por 

participação das primeiras para os segundos? 

 Portanto, aquele raciocínio do personagem Parmênides para refutar a colocação 

hipotética de Sócrates é um raciocínio inválido, porque supõe a dinâmica da participação 

operar em um desrespeito à Regra de Causalidade. E aqui importa demarcar a minha 

estranheza quanto às conclusões de Helmig sobre este mesmo trecho do diálogo. Por um lado, 

o comentador reconhece que, no que tange àquele raciocínio do personagem eleata, “o 

problema é que as Formas qua Formas possuem certas qualidades de que os participantes 

certamente não participam. Por exemplo, as Formas são por definição eternas ou imóveis” 

(HELMIG, 2007, p. 334-335); e com isto estou em total acordo. Contudo, mesmo após essa 

colocação, sobre a qual ele alude a certa bibliografia com a qual eu também trabalho
15

, o 

comentador concluirá, no fim de seu artigo, que aquele raciocínio do personagem Parmênides 

pode “ser considerado válido num contexto platônico” (2007, p. 336) (!). Embora forneça 

argumentação para demonstrar outras de suas conclusões, para provar esta conclusão 

especificamente,  Helmig não fornece argumentação anterior – sua alusão en passant a Proclo 

certamente sendo incapaz de fazê-lo (2007, p. 335). E, diante do que o comentador afirmou, 

sobre as propriedades da Forma qua Forma, admito que não consigo ver como ele pode 

concluir que aquele raciocínio do personagem eleata possa ser “válido”. 

  Mas, deixando de lado o comentador, e voltando à  minha proposta de nova 

Distinção-P, para um último ponto quanto a sua utilidade eu gostaria de chamar atenção: ela 

só ajuda a iluminar a incorreção naquele falar do velho personagem eleata no Parmênides, 

sendo contudo incapaz de explicar o porquê de ele assim falar, nem de explicitar como esse 

falar foi recebido pelo seu interlocutor, o jovem Sócrates. Todo o contexto indica que 

Parmênides apresentou aquele seu raciocínio “falacioso” (KEYT, 1971, p. 5-8) sobre a 

participação com a pretensão de refutar a colocação hipotética de Sócrates das Ideias como 

pensamentos. E a falácia presente no raciocínio de Parmênides, embora retire qualquer 

                                                                 
15  Cf. HELMIG, 2007, p. 334, nt. 85, que faz menção ao mesmo texto de Aristóteles (Tópicos 137b3-13) e 
artigos de Vlastos (T.L.P.A., 1972) e Owen (1968) mencionados por mim no início do meu texto 
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legitimidade da sua pretensa refutação do jovem Sócrates, também não prova que o rapaz 

estivesse certo. Por outro lado, a resposta de Sócrates a essa tentativa de refutação do 

personagem eleata não poderia ser mais ambígua: “Mas nada disso faz sentido […], 

Parmênides” (Parmênides 132c12). Aos olhos do leitor, parece ser impossível ficar claro se o 

que o rapaz considerou absurdo foi i) a sua própria colocação hipotética anterior, ou ii) o 

raciocínio do ancião à sua frente, ou iii) as duas coisas. Isto é, o que Sócrates está dizendo que 

não faz sentido: i) as Ideias serem pensamentos? ii) as instâncias das Ideias, devido à 

participação, virarem pensamentos? ou iii) estas duas hipóteses? 

 Ficamos então tentados a perguntar diretamente ao próprio autor da obra: “mas que 

sentido faz isso, Platão?” A resposta, esperadamente, pareceria ser um silêncio, um silêncio de 

25 séculos. O silêncio da abertura exegética, o hiato que incita o leitor ao esforço de 

pensamento para preenchê-lo. Silêncio, o qual, inclusive, parece estar muito em consonância 

com o que o personagem Sócrates vigorosamente insistiu durante toda a sua vida dramática 

nos diálogos, desde esta sua primeira conversa no Parmênides, cheia do frescor da juventude, 

até a idosa serenidade da última, no Fédon: investigar é sempre necessário, mas um silêncio 

parece ser melhor do que mal falar. 

Pois veja bem, ó nobre Críton: o falar 

incorretamente não é apenas incorrer 

em erro, mas também fazer mal às 

almas. 

(personagem Sócrates platônico,  

minutos antes da cicuta)
16
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A VISÃO DE HUME SOBRE OS FUNDAMENTOS DA RELIGIÃO NATURAL 

Cleber de Lira Farias
1
 

 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar os principais elementos da crítica de Hume à 

crença com base no estudo da causalidade e como este pode ser entendido no contexto religioso. Para 

levar a cabo o estudo serão examinadas a relação das seguintes obras: Tratado da natureza humana 

(1739-1740), Investigação acerca do entendimento humano (1749) e Diálogos sobre a religião natural 

(1779). Delas procuraremos extrair os elementos fundamentais da análise que Hume faz da 

causalidade relacionando-a com a religiosidade.. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Causalidade; Crença; Religiosidade. 
 
ABSTRACT: This research aims to present the main elements of the criticism of Hume to the belief 

based on the study of causality and how this can be understood in the religious context. Thus, it 

examines the relationship of the following works: Treatise of Human Nature (1739-1740), Research 

Concerning Human Understanding (1749) and Dialogues Concerning Natural Religion (1779). 

Finally, through the analysis of these works, we try to highlight the fundamental elements that Hume 

makes of causality, relating it to the religiosity. 
 

KEYWORD: Knowledge; Causality; Belief; Religiosity. 
 

1. Introdução 

 

Tendo em vista as concepções epistemológicas de David Hume, este estudo tem por 

escopo a investigação acerca dos principais elementos da crítica de Hume à religião natural 

com base na aplicação do princípio empirista de que todo o conhecimento deriva da 

experiência. Desse modo, partimos da análise da natureza do conhecimento humano, 

examinando o Tratado da Natureza Humana e Investigações acerca do Entendimento 

Humano para relacioná-los com o fenômeno religioso, tal qual discutido em Diálogos sobre a 

Religião Natural. A relação entre as obras de Hume supracitadas constituirá o tema 

fundamental desta pesquisa. Daremos especial destaque a como Hume aborda o problema de 

Deus, o da imortalidade da alma e o dos milagres buscando identificar que tipo de justificação 

racional, dentro de severos limites epistemológicos, Hume propõe para eles. É inequívoco o 

modo com que o fenômeno religioso permeia a vida das pessoas e povos. Por isso entendemos 

ser relevante buscar, à luz dos textos humanos, identificar sobre que bases epistemológicas 

pode repousar uma teoria da religião. Nossa questão é saber se existem, e quais são os meios 

capazes de racionalmente justificar a religião e suas teses capitais.  

                                                                 
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ (PPGLM/UFRJ). 
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Nesse sentido, a discussão gira em torno da existência de uma via alternativa capaz de 

fazer com que o homem evite se perder em divagações quiméricas que ultrapassam a 

capacidade do entendimento humano. Assim, a ciência da “natureza humana” proposta por 

Hume, fundada no rigor das evidências fornecidas pela experiência, visa a apresentar uma 

genuína religião sustentada por critérios seguros por meio da investigação empírica em 

condições de eliminar da mente humana a superstição e o fanatismo. Dessa maneira, 

analisando tudo aquilo que diz respeito ao ser humano – principalmente ação moral, 

postulação de conhecimento e crença religiosa – se pretende chegar à questão de como se 

pode atingir uma moral laica e universal baseada na natureza humana e não em dogmas 

forjados por agentes externos, que nas divergentes religiões defendem as coisas mais 

diferentes negando o outro, a diferença e as alteridades. 

 

2. Da análise do conhecimento 

 

De acordo com a literatura filosófica sobre Hume, as interpretações tradicionais 

iniciam a investigação do programa epistemológico humeano pelo famoso parágrafo da 

Investigação sobre o Entendimento Humano, onde se encontra a célebre pergunta de Hume 

(Hume, 2004, p. 39): “de que impressão deriva esta suposta ideia?” Partindo dela, estabelece 

Hume a precedência das impressões sobre as ideias. Distinguindo entre relations of ideas e 

matters of fact, Hume se devota prioritariamente à análise das últimas e, no âmbito destas, ao 

tema da causalidade
2
.  

Desse modo, através da relação das obras Investigação acerca do entendimento 

humano e Tratado na natureza humana buscaremos discutir a origem e a justificação do 

conhecimento humano propostas por Hume. Para tanto, além das interpretações tradicionais e 

invertendo a cronologia das obras, faz-se mister dedicar atenção especial à distinção proposta 

por Hume acerca dos objetos da razão ou investigação humana em relações de ideias 

(relations of ideias) e as questões de fato (matters of facts). De acordo com Silvio Chibeni o 

critério para distinguir esses objetos é tanto epistemológico, pois as primeiras são conhecidas 

por intuição e demonstração (matemática e geometria) e as segundas por experiência e 

                                                                 
2
 Tendo em vista este esquema teórico, empregado por uma interpretação tradicional, as ideias devem provir de 

impressões. Sendo assim, pode-se questionar se conceitos centrais da filosofia humeana, como o de hábito, 

costume ou crença, podem ser legitimados por uma epistemologia rigidamente empirista. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

33 

observação. Outro critério é o lógico ou modal, tendo em vista que as relações de ideias são 

necessárias e as questões de fato contingentes (Cf. Hume, 2004, p. 57). 

Hume identifica como relevante para a presente investigação a possibilidade de se 

conhecerem realidades que se localizam para além da experiência direta: “Assim, pode ser um 

assunto digno de interesse investigar qual é a natureza dessa evidência que nos dá garantias 

quanto a qualquer existência real e qualquer questão de fato, para além do testemunho 

presente de nossos sentidos ou dos registros de nossa memória. Observe-se que tanto os 

antigos como os modernos pouco cultivaram essa parte da filosofia [...]”. (Hume, 2004, p. 

54). Em outros termos, o interesse de Hume se concentra em investigar as denominadas 

questões de fato, visto que: “Todos os raciocínios referentes a questões de fato parecem 

fundar-se na relação de causa e efeito” (2004, 54; EHU 4.4). A forma pela qual Hume 

argumenta a favor dessa afirmação na Investigação é a de que o homem extrapola os dados da 

evidencia sensorial e da memória. E isso que leva alguém, por exemplo, a concluir que numa 

ilha deserta já houve homens por ter achado de um relógio ou qualquer tipo de máquina (Cf. 

2004, p. 55).
3
 Dessa forma, ao se defrontar com um objeto ou evento, o homem com as mais 

poderosas capacidades não conseguirá encontrar, a partir das “qualidades sensíveis” do objeto 

ou evento, como inferir causal e racionalmente diferentes objetos ou eventos, para que sejam 

denominadas causas e/ou efeitos. 

Para fundar as bases do raciocínio causal Hume recorre Às origens das ideias 

presentes da mente humana e como elas se associam. Para que isso seja possível, Hume divide 

todas as percepções humanas em impressões, que são as percepções fortes e 

vívidas,e ideias (ou pensamentos), que são as percepções mais fracas. No Tratado, Hume 

enfatiza que a distinção entre ideias e impressões é exclusivamente de grau de vivacidade (Cf. 

Hume, 2009, p. 132) Nota-se, a princípio, que nada parece mais ilimitado do que o 

pensamento humano, porém seu poder criador está restrito à composição, transposição, 

aumento e diminuição dos dados fornecidos pela experiência, seja externa ou interna. Esses 

dados são denominados como impressões. Propõe, assim, como princípio fundamental, 

que todas as ideias são cópias de impressões, nisto segue-se que: “A ideia de Deus, no sentido 

de um Ser infinitamente inteligente, sábio e bondoso, surge da reflexão sobre as operações de 

                                                                 
3
 Hume ao entender que, em se tratando de questões de fato, todos os raciocínios fundam-se na relação de 

causalidade, adverte que  “... não é, em nenhum caso, alcançado por raciocínios a priori, mas provém 

inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos particulares acham-se constantemente 

conjugados uns aos outros” (Hume, 2004, p. 55) 
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nossa própria mente e do aumento ilimitado dessas qualidades de bondade e sabedoria” (2004, 

p. 36; EHU 4.6). Para que possa provar tal proposição Hume fornece dois argumentos, a 

saber, primeiro através de uma minuciosa análise, ao submeter qualquer ideia observar-se-á 

que as ideias simples sempre se compõem de uma impressões precedentes, da qual são cópias. 

Pode-se perceber também, em segundo lugar, que devido a um defeito do órgão sensorial ou à 

falta do objeto do sentido, não conseguindo alcançar determinada impressão, verifica-se que 

também este não possuirá a ideia correspondente. Isto posto, verifica-se que além de se 

corresponderem, ideias e impressões estão ligadas por uma relação causal. 

Nesse sentido, nota-se a existência de uma ordem temporal, resguardada na memória, 

da forma em que aparecem pela primeira vez na mente, conclui-se, por sua vez, que “as 

nossas impressões são as causas de nossas ideias”, e não o contrário.Por isso que o argumento 

proposto acima que se faz presente em ambas as obras, quando faltando a alguém uma 

determinada impressão, por defeito do órgão do sentido ou por ausência de seu objeto, 

consequentemente, também lhe faltará a ideia correspondente. Hume conclui esta seção do 

Tratado dizendo que o princípio exposto acima “é o primeiro princípio que se estabelece na 

ciência da natureza humana” (Hume, 2009, p. 64), e que expressa, em outros termos, a 

inexistência de ideias inatas. 

Hume devota-se, no Tratado, à busca das impressões das quais a ideia de causalidade 

possa se originar. Isso é necessário para conferir clareza à ideia e, por conseguinte, investigar 

que raciocínios a envolvem. No entanto, tal investigação logo se interrompe, por falta de uma 

justificativa racional, por não conseguir encontrar a impressão da qual deriva a ideia de 

causalidade, nem pelo exame de casos individuais, nem de conjunções constantes dos objetos 

ou eventos.
4
  

A experiência é, pois, o grande guia da inferência, visto que por meio dela o homem a 

partir da observação da existência de um objeto outro inferirá o outro. Este modo de 

relacionar dois distintos objetos ou eventos pela experiência envolvem contiguidade e 

anterioridade temporal das causas relativamente aos efeitos. Entretanto, esses dados não são 

suficientes para provar uma relação causal entre os eventos da natureza. Em decorrência de 

sua investigação, identifica um terceiro elemento: a conjunção constante em casos 

                                                                 
4
 Nesse ponto, Hume propõe uma intrigante inversão de método: investigar a natureza dessas inferências causais 

para chegar a análise da ideia de causalidade, observando que “Não há nenhum objeto que implique a existência 

de nenhum outro, se considerarmos esses objetos em si mesmos, nunca olhando além das ideias que deles 

formamos”. (Hume, 2009, p. 55). 
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semelhantes (Cf. Hume, 2009, p. 45). Então, pelo fato da experiência dessa conjunção 

constante ou regular que o homem experimenta cotidianamente passa a inferir efeitos de 

causas, ou vice-versa, como afirma Hume: “Em todos os casos nos quais aprendemos a 

conjunção de causas e efeitos particulares, ambos as causas e os efeitos foram percebidos 

pelos sentidos, e são rememorados” (Hume, 2009, p. 44).  

Levando em consideração o fluxo com que o homem experimenta nessa relação de 

conjunção constante, sugerida a partir da multiplicidade de casos semelhantes, ele não será 

capaz de responder a questão de que modo justifica-se racional a conexão necessária 

apreendida pela mente humana, que é o quarto e último elemento essencial da relação causal. 

“Da repetição de uma impressão passada qualquer (...) nunca surgirá uma ideia nova original, 

como a de conexão necessária” (Hume, 2009, p. 45).  

Nesse sentido, Hume para aprofundar-se no estudo das inferências causais percebe que 

elas dependem da experiência através da conjunção constante dos dados sensíveis, por isso 

deve-se entender “se a experiência produz a ideia [inferida] por meio do entendimento ou da 

imaginação” (Hume, 2009, p. 50). Assim sendo, a presente pesquisa busca entender se essa 

proposição funda-se ou em argumentos demonstrativos ou em argumentos “de probabilidade”, 

ou seja, acerca de questões de fato.  

A fim de compreender esse dilema, primeiramente, não é complexo entender que a 

referida suposição não se baseia numa demonstração, simplesmente pelo fato da não 

concepção da compreensão de qualquer alteração no curso da Natureza. Se fosse produzida 

por meio do entendimento, pondera Hume, ele deveria se basear no princípio de que o curso 

da natureza tem uma constância (Cf. Hume, 2009, p. 46). Mas, em segundo lugar, também 

está bloqueado, pois já ficou estabelecido que os raciocínios “prováveis” baseiam-se na 

relação causal, pois se entende que derivando da experiência os casos passados mostraram-se 

sempre conjugados.
5
Deste modo, é impossível que essa suposição se apoie em raciocínios 

prováveis, havendo uma certa circularidade (Hume, 2009, p. 50).  

A conclusão final de Hume é que as inferências causais dependem de outra faculdade 

da mente: a imaginação, como ele define: 

 

                                                                 
5
 Deste modo, afirma Hume: “A razão [i.e., o entendimento] nunca pode nos mostrar a conexão de um objeto 

com outro, embora auxiliada pela experiência, e pela observação de sua conjunção constante em todos os casos 

passados” (Hume, 2009, p. 47-48). 
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Portanto, quando a mente passa da idéia ou impressão de 

um objeto para a crença ou ideia de outro, não é determinada pela 

razão, mas por certos princípios que associam as ideias desses 

objetos, e os une na imaginação. Se as ideias não possuíssem na 

imaginação mais união do que os objetos possuem no 

entendimento, jamais poderíamos extrair nenhuma inferência de 

causas a efeitos, nem depositar crença em nenhuma questão de fato 

[não observada]. A inferência depende, pois, unicamente da união 

de ideias [na imaginação]” (T 1.3.6.12; grifei). 
 

David Hume apresenta a tese de que há três princípios gerais de associação de ideias 

na imaginação, são eles: semelhança, contiguidade e causa e efeito. Ao aprofundar a análise 

desses princípios Hume procura demonstrar que embora a semelhança e a contiguidade 

possam reforçar as inferências causais (na medida em que contribuem para avivar a ideia 

inferida, e portanto a crença em seu objeto), por si sós não são capazes podem concluir que o 

evento A é causa do evento B, seu efeito. É somente através da associação por causa e efeito o 

homem torna-se capaz de inferir B a partir de A. Ao fazer a análise deste ponto, Hume usa 

pela primeira vez, no Tratado, o termo costume para se referir à “origem” da crença que se 

segue de uma impressão presente, isto é, os casos semelhantes observados no passado 

contribuem para que a partir da impressão presente espere necessariamente a correspondência 

com o costume dessa conjunção. Na Investigação, Hume apresenta as razões céticas para a 

exclusão das inferências causais do âmbito do entendimento, tendo em vista que elas não 

garantem uma justificativa racional acerca das questões de fato. Nesta perspectiva, esclarece 

que não está pondo em dúvida a autoridade da experiência; somente um louco o faria. O que 

pretende é, como filósofo, “examinar o princípio da natureza humana capaz de dar essa 

poderosa autoridade à experiência” (Hume, 2004, p. 69).
6
  

No que se refere as inferências experimentais, como mostrou Hume, observa-se que a 

mente humana sem o apoio de nenhum raciocínio ou processo do entendimento, a partir das 

observações de experiências passadas espera que tal sucessão necessariamente se confirme. 

Nesta mesma linha de raciocínio, o principio de causalidade exposto por Hume não põe em 

risco tais inferências, “das quais depende quase todo o nosso conhecimento. Se a mente não é 

levada a efetuar esse passo por argumentos, tem de ser induzida por algum princípio de igual 

peso e autoridade.” (Hume, 2004, p. 72). O princípio que conduz o homem a fazer tais 

                                                                 
6
 Adiante, Hume tranquiliza o leitor, ao dizer que não se deve temer que essa filosofia perturbe as ações 

humanas, uma vez que a natureza sempre prevalecerá sobre quaisquer raciocínios abstratos. 
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inferências, define Hume, é o “Costume ou Hábito” (Hume, 2004, p. 73), que é formado a 

partir da observação de casos repetidos de sucessão dos objetos ou eventos, de acordo com os 

princípios de associação, formando entre eles uma conexão necessária.  

Adverte-se que Hume passa de uma esfera ontológica, onde buscava investigar a 

relação causal através das qualidades oferecidas pelos objetos, para uma esfera psicológica, 

em que o homem levado pelo costume e pelo hábito é induzido a inferir uma conexão 

necessária. Contudo, Hume não pretende dar como causa última da propensão que o homem 

tem que extrapolar a experiência passada; apenas indicou um importante princípio da natureza 

humana, bem conhecido por seus efeitos. Desta maneira, a sua pretensão é de recomendar à 

aceitação desta hipótese em virtude da explicação para nossas crenças causais, por que as 

inferências são extraídas a partir da multiplicidade de casos semelhantes. 

Nesta primeira parte da pesquisa procurou-se investigar, segundo David Hume, como 

se origina o conhecimento no homem e como ele é articulado na perspectiva do principio de 

causa e efeito. Nesta próxima seção tem-se como escopo articular as ideias desenvolvidas 

acerca da teoria do conhecimento de Hume com os conceitos formulados pelo menos acerca 

da Religião Natural e seus desdobramentos. O método da pesquisa continua sendo o mesmo: 

análise minuciosa das obras supracitadas. 

 

3. Das questões relativas à Religião Natural 

 

Após a investigação do problema causal, percebemos que essa construção, À primeira 

vista, encara Hume como um cético acerca da causalidade e também acerca da construção do 

conhecimento. Porém, o ceticismo empregado por Hume diz respeito à tentativa de indicar os 

limites à investigação humana; o que não o torna um cético radical, hiperbólico, mas um 

defensor de outras vias de possibilidade do conhecimento. Desse modo, podemos 

compreender sua inclinação pelo tipo moderado de ceticismo a fim de que os juízos possam 

ter a clareza daquilo que pode ou não ser objeto do conhecimento.  

Por se tratar de raciocínios sobre questões de fato, o problema gira em torno de haver 

raciocínios que extrapolam os limites do entendimento humano, indo além da fundamentação 

empírica (Hume, 1992, p. 11). Nessa dinâmica, queremos investigar à luz da perspectiva 

causal a ideia de Deus e, por conseguinte, a problemática da religião e dos modos de 

justificação de suas principais teses Contudo, essa perspectiva que serve de guia gera 
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confusão e acarreta em contradição, pois devido ao afastamento dessas ideias em relação aos 

sentidos, sua força é pequena, uma vez que ela se torna mais viva quanto mais próxima da 

impressão com que se assemelha, e, por fim, não tem influência na vida cotidiana. 

Hume não pretende que suspendamos o juízo acerca do mundo ou acerca de nossas 

ações diárias, mas quer que tanto o entendimento quanto a ação sejam fundamentados em 

critérios seguros. Assim, ao mesmo tempo em que pretende buscar uma fundamentação 

epistêmica para a vida comum quer também romper com qualquer tipo de raciocínio 

supersticioso. Nesta ótica, investigaremos a relação da ideia de causalidade com sua intenção 

de apresentar um conhecimento com rigor científico no que tange à ideia de Deus e a de 

religião. 

Após dar atenção aos fundamentos da epistemologia, expandimos a investigação sobre 

os outros aspectos da natureza humana, dentre as quais se destacam a ideia de Deus. Grande 

parte das doutrinas que envolvem raciocínios abstrusos, para Hume, tanto na metafísica, como 

na própria moral, decorre de uma influência religiosa (Cf. Hume, 1992, p. 26) a ponto de 

torná-los nocivos à natureza humana.
7
  

Durante sua vida, Hume na obra História natural da religião (1757) teve como 

objetivo desenvolver um estudo das causas que originam o sentimento religioso e, por 

conseguinte, enumerar alguns efeitos que este ocasionaria na sociedade. Nela, é asseverada 

que a existência divina pode ser provada pelo argumento do desígnio, ou seja, que o mundo 

apenas poderia ser explicado se um artesão, ou uma inteligência superior, o tivesse 

planejado
8
. Contudo, o próprio Hume alterou diversas passagens dessa obra com temor de 

reações contrárias e possíveis retaliações. Para não correr o risco de ser acusado de blasfêmia, 

Hume alega várias vezes que a existência de Deus pode ser provada de maneira racional. A 

certeza de que tal posição é um ardil para evitar problemas futuros advém com a obra 

Diálogos sobre a religião natural publicada três anos após sua morte (1779), onde o filósofo 

                                                                 
7
 Nesta linha de pensamento, detecta-se na crítica de Hume à religião as mesmas referências da crítica Aos 

fundamentos da causalidade, bem como os critérios de verificação. Com isso, percebemos aspectos que apontam 

a limitação da religião de como se fundamentam as crenças e como elas influenciam as ações humanas. Por 

conseguinte, como se deveria falar sobre a religião como uma religião revelada ou se é um processo natural, se 

as crenças podem ou não apresentar fundamentos de rigor científicos. 
8
 João Paulo Monteiro afirma que é justamente na obra religiosa que Hume exibe “(...) o estilo irônico que mais 

vezes lhe serviu como um véu de obscuridade, destinado a ocultar do vulgo, ao qual pertencia notadamente o 

censor, suas opiniões mais heterodoxas, revelando-as apenas a um reduzido círculo de leitores mais esclarecidos 

(...) Um dos exemplos mais intrigantes da estratégia de Hume é sua aparente aceitação, na História natural da 

religião, do argumento do desígnio tão drasticamente demolido por ele mesmo nos Diálogos” (MONTEIRO, 

João Paulo. Op. cit., p. 19 e 129.). 
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retifica os argumentos por ele fundados na História, comprovando a existência de certa ironia 

na obra religiosa. Hume, nos Diálogos, como ele mesmo assevera, quer através da análise do 

argumento que busca provar “... a existência de uma Divindade e sua semelhança com a 

mente e inteligência humanas.” (Hume, 1992, p. 31). 

A obra apresenta três intelectuais reunidos na biblioteca, a saber: Cleantes, Demea e 

Filo. Os Diálogos são apresentados sob a forma de uma carta que Panfilo escreve a seu amigo 

Hérmipo, acerca da discussão filosófica entre estes intelectuais, da qual foi mero espectador. 

A forma com que se estrutura tal obra é um fator determinante, pois “... parece requerer um 

tratamento desse tipo; da mesma forma, qualquer questão filosófica que seja tão obscura e 

incerta a ponto de não ser possível à razão humana chegar a uma conclusão definitiva sobre 

ela parece levar-nos naturalmente (se é que, afinal, devemos ocupar-nos dela) ao estilo de 

diálogo e conversação” (Hume, 1992, p. 4). De certo modo, acredita-se que esta estrutura em 

forma de diálogo, reflete a preocupação de Hume em não se expor em demasia – com a 

publicação dos Diálogos em vida – tendo em vista o conteúdo discutido na obra.  

Cleantes, o primeiro dos intelectuais a ser apresentado, tem sua participação na obra 

elaborando argumentos de tipo teísta associados à crença de que é possível provar a existência 

de Deus através de argumento a posteriori, isto é, baseando-se na experiência, partindo dos 

efeitos em direção à causa primeira, ou seja, ao Ser criador de tudo. Outro intelectual. Demea 

se mostra contemplativo no que tange à religião. Portanto, através de um argumento a priori 

demonstra que a fé lhe basta para assegurar a existência divina, pois leva-se em consideração 

a satisfação decorrente da estreiteza da razão humana (Cf. Hume, 1992, p. 28). O terceiro e 

último intelectual, Filon parece ser quem melhor expressa o pensamento humeano. Em 

decorrência de sua postura, as exposições, por vezes longas, refutam tanto o argumento a 

posteriori quanto o a priori.
9 

A questão da prova da existência de Deus é uma questão que percorre toda a história 

da Filosofia. Hume incumbiu-se de investigar o cerne desta problemática, perguntando-se 

como é possível conceber um ser que esteja além dos sentidos, mas que pode ser percebido 

através da experiência. E ainda, por analogia, discutir Se de fato ele existe, cuja existência 

possa ser demonstrada racionalmente, pode se revelar ilusório e supersticioso levando-se em 

                                                                 
9
 Um dos principais problemas abordado por Hume é a análise das provas da existência de Deus sobre as quais 

ele tinha conhecimento no século XVIII. Dessa maneira, inseri-se no debate entre os filósofos religiosos e os 

filósofos ateus. Hume mostra-se um entendedor da tentativa racional das provas da existência de Deus – como 

outros filósofos pretenderam. 
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consideração os elementos basilares da sua filosofia. Por ser uma questão de fato deve ser 

analisada em si mesma, assim, precisamos conhecer quais os elementos empíricos sevem 

como prova da existência de Deus. Para tanto, partiremos da argumentação humeana sobre a 

prova a priori da existência de Deus. 

A prova da existência de Deus se for tomada pela via a priori, isto é, como uma 

questão demonstrativa ou intuitivamente certa e cuja demonstração não necessite de uma 

correlação com o mundo, sua demonstração deve ser irrefutável. Uma ideia 

demonstrativamente certa não é possível pensar sua negação sem cair em contradição, pelo 

fato de não recorrer ao auxílio dos sentidos, mas investigamos de sua estrutura racional, por 

exemplo, não é possível conceber a definição de um círculo quadrado. Isto posto, a ideia de 

Deus, exposta nas falas de Demea, como um ser existente deve ser impossível de ser negada 

sem incorrer em contradição para que se aceite uma prova a priori da existência de Deus. 

Entretanto, nos fundamentos causais elaborados por Hume no Tratato, o argumento de Demea 

começa a ser desconstruído.  

Hume, em seu pensamento, afirma que todas as ideias dos objetos presentes na mente 

humana só podem ser pensados porque houve anteriormente a experiência dos mesmos. 

Através da perspectiva de uma justificativa causal, o argumento a priori da prova da 

existência de Deus fica comprometido. Então, ao afirmar que Deus existe, as provas de sua 

percepção devem ser baseadas em questões de fato e não nas relações de ideias, pois a 

necessidade não faz parte das qualidades dos seres que são comprometidos com as questões 

de fato. Deste modo, não é possível conceber a ideia da existência de Deus de forma a priori, 

como uma necessidade, por considerar que uma possível contradição seja sua negação. Isto 

quer dizer, mesmo que Deus exista, a existência de Deus não pode ser provada a priori. Outro 

ponto abordado no Tratado por Hume é a ideia de conexão necessária, onde a mente sem 

qualquer justificativa racional espera que o efeito necessariamente sucede a uma causa. Desse 

modo, o raciocínio estruturado por Demea, segundo o qual tudo tem uma causa, sendo que a 

causa do mundo necessita da existência de uma divindade (Cf. Hume, 1992, p. 28), é 

contraposta por Cleantes.   

Cleantes afirma que é um absurdo supor a existência necessária de qualquer ser. Sua 

contribuição para os Diálogos é a de propor uma prova a posteriori da existência divina, 

insatisfeito com a explicação superficial dada pelo argumento a priori. Cleantes em suas 

exposições participa da obra apresentando-se como um teísta que acredita na possibilidade de 
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provar a existência de Deus através de argumento a posteriori, baseando-se na experiência, 

partindo dos efeitos em direção à causa primeira, ou seja, ao Ser criador de tudo. 

Fílon, que aparece no último capítulo dos Diálogos, é quem aparentemente melhor 

expressa o pensamento humeano. Em suas longas exposições refuta tanto o argumento a 

posteriori quanto o a priori. Partindo da investigação acerca dos sistemas religiosos politeísta 

e teísta, e o sistema filosófico defendido pelos céticos, que se desenrola no plano material para 

explicar a existência do mundo, Fílon dá a entender que através do ceticismo seremos capazes 

de triunfar sobre essas disputas de conclusões tão incertas, mas isso não quer dizer que seja 

totalmente possível provar que Deus existe. Fílon quer enfatizar o uso de argumentos por 

analogia em detrimento das provas demonstrativas. Desta forma, a figura de Fílon nos 

Diálogos é a que mais se aproxima do ponto de vista pessoal de Hume, por isso A. J. Ayer 

afirma: “No desenrolar dos Diálogos, Fílon é aquele que tem mais a dizer, e isto é uma razão 

para concluir que ele fala por Hume” (Ayer, 2004, p. 17).  

Cleantes objetando à fala de Fílon tenta, por outro lado, corrigir alguns pontos de seu 

argumento dizendo que a analogia é possível se há um ajuste entre causas e efeitos, ou seja, 

um efeito racional tem uma causa racional. Por isso não lhe interessa saber se Deus tem ou 

não causa, mas que Ele é causa. Contudo, Fílon apontando para os limites da investigação 

humana, ou seja, tendo em vista que nossa percepção é limitada, não podemos ter acesso ao 

universo como um todo para saber se nossa inferência perde ou ganha força; neste sentido, a 

experiência não pode assegurar que haja só um Deus, uma vez que poderia haver vários.   

O problema aqui apontado por Fílon é que se de um lado o argumento a priori não 

pode ser usado na prova da existência de um ordenador do mundo, como vimos, a prova pela 

experiência, apesar de poder ser usada, gera resultados mirabolantes, pois, como nossos 

sentidos são limitados, não há garantias sólidas para as inferências. Fílon chega a afirmar que 

o cético, o teísta e o politeísta estão no mesmo nível de explicação, pois pelas regras de 

analogia muita coisa se segue sem que haja privilégio para qualquer uma das posições 

religiosas ou filosóficas. 

No Tratado, Hume já afirmava, contra os racionalistas e metafísicos, que não há 

como, pela verificação empírica, afirmar a existência de um Deus que intervenha no mundo 

de modo a ordená-lo, pois se esse Deus existe não fornece as provas necessárias para que o 

homem justifique sua crença. Em outros termos, não temos uma impressão que possa produzir 

tal idéia; portanto, uma inferência sem força. Neste contexto, os Diálogos enfatizam que a 
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questão primeira não é que não haja uma ordem ou possivelmente um ordenador, mas que não 

haja privilégio para um ordenador inteligente ou intervencionista. Contudo, Fílon preocupa-se 

que quando se afirma com base na verificação empírica é problemático, assim como as suas 

próprias posições, em decorrência destes termos, o que faz preferir o argumento do ceticismo.  

 

 

4. Conclusão 

 

Hume destaca os limites da investigação humana; por se tratar de questões de fato 

centenas de possibilidades que podem ser admitidas sem que nenhuma possua vantagem sobre 

as outras. Sendo assim, pode-se admitir que todos os sistemas religiosos estão expostos a 

grandes e insuperáveis dificuldades (1992, p. 112). Nos Diálogos percebemos a 

impossibilidade de se apresentar uma justificativa racional como fundamento da religião. 

Tendo como guia a experiência, Hume defende a limitação que se apresenta à razão quando 

profere seus juízos, ou seja, não há justificação epistêmica tanto racional - a priori - quanto 

empírica - a posteriori - para se afirmar, com certeza, que há um Deus que intervenha no 

mundo, pois, como se observou, é da experiência que tudo deriva. Do mesmo modo, não 

temos como saber quais são seus atributos, pois não temos certeza de qual a proporção exata 

da analogia entre os atributos do mundo, captados pelos sentidos, e os do seu criador, 

inferidos por analogia. 

Diante da insatisfação com as provas apresentadas pelos argumentos a posteriori e a 

priori, Hume defende a suspensão do juízo no assunto. Pois se não se pode aceitar esses 

argumentos como fundamento da religião, também não se pode demonstrar que eles sejam 

errôneos por estarem além do entendimento humano. A fé, portanto, é a única base na qual a 

religião pode se apoiar. 
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ANGÚSTIA E LIBERDADE: MARTIN HEIDEGGER E A ESSÊNCIA DA VERDADE 

Felipe Ramos Gall
1
 

 

RESUMO: O tema da verdade é apresentado de modo mais contundente no pensamento de Martin 

Heidegger no famigerado parágrafo 44 de sua obra seminal Ser e tempo, onde Heidegger advoga que o 

conceito tradicional de verdade, a saber, a verdade entendida como uma adequação entre intelecto e 

coisa, é epigonal, pressupondo uma verdade mais originária que, segundo Heidegger, era já a 

concepção de verdade que os primeiros pensadores gregos possuíam: ἀλήθεια, o desvelamento ou 

desencobrimento do ente em sua totalidade. No período imediatamente posterior à publicação de Ser e 

tempo, Heidegger, dedicando-se ao pensamento kantiano, enxergará já em Kant o estabelecimento das 

bases para a ontologia, no sentido fenomenológico heideggeriano, pois Kant parece propor que a 

definição nominal da verdade como adequação, que ele mesmo diz na Crítica da Razão Pura 

pressupor e admitir, exige como fundamentação outra verdade, que ele chama de transcendental. 

Heidegger, compreendendo tal verdade transcendental como aquela que ele chama de verdade 

ontológica, ἀλήθεια, afirmará que a verdade reside originariamente na essência da transcendência, e 

por isso ela é transcendental. Ora, sendo a angústia, conforme apresentada em Ser e tempo, a 

disposição de ânimo fundamental (Grundbefindlichkeit), pois é a partir dela que se dá a singularização 

do Dasein,  manifestando a sua transcendência como tal, evidencia-se assim, com efeito, uma relação 

entre angústia e verdade. Não obstante, em sua conferência Sobre a essência da verdade, Heidegger 

proferirá a estranha tese segundo a qual a essência da verdade é a liberdade. Por conseguinte, intentar-

se-á aqui relacionar os temas da angústia, enquanto reveladora da transcendência, que enquanto tal 

abriga a verdade em sua essência, e da liberdade, enquanto a própria essência da verdade, a fim de 

elucidar este que é o tema fulcral do pensamento heideggeriano, perpassando todos os caminhos de 

seu pensamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Angústia; Liberdade; Verdade; Heidegger. 

 

ABSTRACT: The theme of truth is presented more eloquently in the thought of Martin Heidegger in 

the notorious paragraph 44 of his seminal work Being and Time, where Heidegger argues that the 

traditional concept of truth, namely, the truth understood as a correspondence between intellect and 

thing, is ulterior, on the assumption of a more originary truth which, according to Heidegger, it was 

already the conception of truth that the early Greek thinkers had: ἀλήθεια, the disclosedness or 

unconcealment of beings in its entirety. In the period immediately after the publication of Being and 

Time, Heidegger, dedicating himself to the Kantian thought, will see already in Kant the establishment 

of the foundations of ontology, in the Heideggerian phenomenological sense, as Kant seems to 

propose that the nominal definition of truth as correspondence, which he himself says in the Critique 

of Pure Reason to presuppose and to admit, requires as foundation another truth, which he calls 

transcendental truth. Heidegger, understanding such transcendental truth as the one he calls 

ontological truth, ἀλήθεια, stated that the truth lies originally in the essence of transcendence, and 

therefore it is transcendental. Whereas angst, as presented in Being and Time, the fundamental 

attunement (Grundbefindlichkeit), since it is from it that Dasein’s singularity is possible,  manifesting 

its transcendence as such, it becomes evident, therefore, a relationship between angst and truth. 

Nevertheless, in his conference On the Essence of Truth, Heidegger will pronounce the strange thesis 

according to which the essence of truth is freedom. Thus, our intention here is to relate the themes of 

angst, whilst revelatory of transcendence, which as such hosts the truth in its essence, and freedom, 

whilst the very essence of truth, in order to elucidate this that is the central theme of Heidegger's 

thought, traversing all the paths of his thought. 

 

                                                                 
1
 Mestrando em Filosofia pela PUC-Rio. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Professor orientador: Prof. Dr. Edgar de Brito Lyra Netto. 
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Aristóteles, em seus Tópicos, define que a natureza da dialética consiste em partir ou 

de uma opinião sustentada por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios
2
. Tais opiniões são por 

ele denominadas ἔνδοξα (éndoxa), termo composto por δόξα (dóxa), opinião, e a partícula ἔν 

(én), que traduz-se literalmente por nosso “em”, dentro. Com efeito, ἔνδοξα nos diz aquelas 

opiniões – que poderíamos sem pudor chamá-las de pre-conceitos – em que já estamos 

sempre dentro. Esses fundamentos das proposições dialéticas, em sentido aristotélico, são 

conceituados pelo estagirita como τόποι (tópoi), os “lugares”, no sentido de lugares-comuns, a 

partir dos quais o diálogo pode se dar e florescer. 

Nesse sentido, não deve ser visto como casual a afirmação de Aristóteles em sua 

Retórica, que diz: “Entendo (λέγω) por ‘elemento’ (στοιχεῖον) e ‘tópico’ (τόπον) uma e 

mesma coisa (τὸ γὰρ αὐτὸ)”
3
. Os tópicos, por conseguinte, são nosso elemento, nosso 

medium, aquilo em que já sempre estamos imersos, mesmo sem nos darmos conta. O termo 

στοιχεῖον (stoikhêion) nos diz também o elemento fundamental, a constituição básica de um 

fenômeno mais complexo, tal como as letras de uma palavra ou os átomos de um composto 

químico. Portanto, pode-se dizer, em certo sentido, que nossos conhecimentos têm como 

princípio e fundamento os lugares-comuns das opiniões pré-estabelecidas tradicionalmente. 

As argumentações fenomenológicas de Martin Heidegger parecem sempre obedecer 

aos ensinamentos da dialética aristotélica, no sentido de ele ter o cuidado de, com esmero, 

preparar o terreno, removendo as ervas daninhas das opiniões e saberes impensados, 

cristalizados e passados adiante sem nenhuma cautela. Embora de certo modo nocivas, tais 

opiniões, como se viu, são necessárias, indispensáveis, e sempre suceder-se-ão, pois estamos 

já sempre e a cada vez respirando em sua atmosfera. O solo fértil para o manifestar-se dos 

fenômenos exigirá sempre, destarte, o constante trabalho de destruição (Destruktion) de tais 

opiniões, por mais arraigadas que elas estejam ou pareçam estar. 

É assim que Heidegger começa a lidar com a essência da verdade. Sua primeira 

grande incursão nesse tema encontra-se no famigerado parágrafo 44 de sua obra seminal, Ser 

e tempo, publicada em 1927. Três anos mais tarde, em 1930, portanto, ele apresenta a 

preleção Sobre a essência da verdade, desenvolvendo e aprofundando as conquistas obtidas 

                                                                 
2
 ARISTÓTELES, Tópicos X 104a. 

3
 ARISTÓTELES, Retórica II 1403a. 
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em Ser e tempo. Ambas as considerações, tomadas essencialmente, dizem o mesmo. De modo 

algum Heidegger visou corrigir ou alterar sua filosofia – caso esta seja entendida em seu vigor 

próprio – devido a um “fracasso de Ser e tempo”, como tanto é alardeado entre alguns 

estudiosos de seu pensamento. Sendo assim, tem-se que, em ambos os texto, seu trabalho de 

lavrador inicia-se do mesmo modo, a saber, com a análise do conceito tradicional de verdade, 

o τόπος que convém analisarmos agora. 

De modo paradigmático, a definição tradicional de verdade encontra-se nas Questões 

disputadas sobre a verdade, de Santo Tomás de Aquino
4
. Sinteticamente, sua expressão reza 

assim: “veritas est adaequatio rei et intellectus”
5
, ou seja, a verdade é a adequação de coisa e 

intelecto. Não obstante, essa definição, no entendimento do Aquinate, desdobra-se em duas, 

se se levar em conta os intelectos humano e divino. O homem, para Tomás, lida com as coisas 

dadas em si mesmas, com uma substância dotada de acidentes e que, por um processo de 

simples apreensão ou abstração, separa, intencionalmente, a forma da matéria, formando, a 

partir daquela, um conceito. Posteriormente, ao unir ou separar os conceitos adquiridos, o 

intelecto é capaz de formular juízos. Com efeito, são justamente os juízos que podem ser 

verdadeiros ou falsos de fato, caso a sua proposição adeque-se ou não às coisas mesmas 

dadas. Para Tomás, um conceito, em si, nunca poderá ser dito como sendo verdadeiro ou 

falso, mas apenas os juízos realizados a partir dos conceitos. Por isso, dirá o Aquinate que a 

verdade se dá, mais propriamente, no intelecto que compõe e divide, o que sintetiza e analisa, 

ou seja, a faculdade de julgar. Logo, a verdade, no processo humano do conhecimento, é 

adaequatio intellectus ad rem. 

No entanto, com a vênia para o uso de uma linguagem nunca formulada por Tomás, a 

condição de possibilidade para uma tal adequação é uma outra adequação. No caso, a 

                                                                 
4
 Entretanto, o próprio Tomás não toma crédito por essa definição, remetendo-a já a toda uma tradição. Santo 

Anselmo de Cantuária, por exemplo, definia a verdade em seu De veritate como “rectitudo mente solo 

perceptibilis”, ou seja, uma retidão que é percebida apenas pela mente. Tomás interpreta rectitudo como 

adaequationem. Para Anselmo, portanto, a verdade do enunciado ocorre quando se expressa o modo como as 

realidades são (quemadmodum res est), ou seja, quando o que é afirmado é, e o que é negado não é. Esta 

compreensão de verdade é a interpretação literal do que diz Aristóteles, Metafísica Γ 7 1011b 25-27: “falso é 

dizer que o ser não é ou que o não-ser é; verdadeiro é dizer que o ser é e que o não-ser não é”. Tomás também 

faz referência, em seu De veritate, às definições de Avicena (“a verdade de qualquer coisa é a propriedade do ser 

que lhe foi assinalada”), Santo Agostinho (“o verdadeiro é o que é” e “a verdade é aquilo mediante a qual se 

mostra o que é”), Felipe, o Chanceler (“verdade é a indivisibilidade entre o ente e o que é”), Santo Hilário (“o 

verdadeiro releva e manifesta o ser”) e, por fim, Isaak Israelis, autor do Livro das Definições, que diz aquela 

definição que Tomás considera como a mais essencial, que expressa de certo modo todas as demais aqui citadas: 

“a verdade é a adequação de coisa e intelecto”, da qual Tomás se apropria e explicita. 
5
 TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 1, sol. 
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adequação das coisas, enquanto ens creatum, à mente do Criador, ou seja, Deus. Deus, 

também chamado por Tomás de próprio Ser, o sumo ente, é, em si mesmo, a Verdade. Por 

conseguinte, tudo o que foi criado por Ele adequa-se, participa de sua própria essência, na 

medida em que todas as criaturas têm seu ser doado por Ele. Ora, sendo Ele próprio, em sua 

essência, também a Verdade (bem como os demais transcendentais: unidade, bondade, beleza 

etc.), todas as coisas são também, em si mesmas, verdadeiras na medida em que são (como 

também unas, boas, belas etc.). Assim, opera-se uma adaequatio rei ad intellectum, intelecto 

divino, no caso, que é o fundamento da verdade própria das coisas, e, portanto, a condição de 

possibilidade para que elas possam ser a medida e a pedra de toque do conhecimento e da 

adequação humanas. 

Essas considerações podem parecer, a primeira vista, dispensáveis, pois facilmente 

pode-se acusar a Escolástica medieval de um realismo ingênuo, pré-crítico, e que pressupõe 

Deus como o criador do mundo, entendido como a totalidade dos entes. O que uma crítica 

dessas muitas vezes perde de vista é que o próprio Kant, em sua Crítica da Razão Pura, 

mesmo com sua “Revolução Copernicana”, admite pressupor essa concepção de verdade. Diz-

nos Kant: 

 

A velha e famosa pergunta pela qual se supunha levar à parede os lógicos, 

tentando forçá-los a enredar-se em lamentável dialelo ou a reconhecer a sua 

ignorância e, por conseguinte, a vaidade de toda a sua arte, é esta: Que é a 

verdade? A definição nominal do que seja a verdade, que consiste na 

concordância do conhecimento com o seu objeto, admitimo-la e 

pressupomo-la aqui; pretende-se, porém, saber qual seja o critério geral e 

seguro da verdade de todo o conhecimento
6
. 

 

Diante desta paradoxal aporia, que desesperava muitos neokantianos, Heidegger 

propõe uma interpretação assaz original da filosofia de Kant, contrapondo-se diagonalmente 

às interpretações dos neokantianos de sua época. Em linhas gerais, pode-se dizer que a 

interpretação que Heidegger oferece é a de que a Crítica da Razão Pura não é uma obra de 

teoria do conhecimento, e sim a fundamentação de uma ontologia fenomenológica. 

Questionado por Ernst Cassirer em um debate sobre o que ele entendia por “neokantismo”, 

Heidegger responde: 

                                                                 
6
 KANT, CRP, A58/B82, grifo nosso. 
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I understand by neo-Kantianism that conception of the Critique of Pure 

Reason which explains, with reference to natural science, the part of pure 

reason that leads up to the Transcendental Dialectic as theory of knowledge. 

For me, what matters is to show that what came to be extracted here as 

theory of science was nonessential for Kant. Kant did not want to give any 

sort of theory of natural science, but rather wanted to point out the 

problematic of metaphysics, which is to say, the problematic of ontology
7
. 

 

Ontologia, para Heidegger, é e só é possível como fenomenologia
8
. Kant, por 

conseguinte, teria dado, no entender de Heidegger
9
, o “primeiro passo”, estabelecido as bases, 

na direção de uma filosofia fenomenológica, que seria, posteriormente, aprofundada por 

Husserl. Ora, pode-se considerar que tal interpretação é anacrônica, até mesmo arbitrária. 

Portanto, cabe aqui a pergunta: por que Heidegger interpreta a Crítica da Razão Pura como 

uma “preparação do terreno” que estabeleça as condições de possibilidade da ontologia? Qual 

a sua fundamentação para tal? 

Primeiramente, Heidegger questiona-se qual a concepção de metafísica que Kant 

professava. Essa concepção, de acordo com Heidegger, era a estabelecida por Baumgarten: 

“Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens. (...) Ad 

metaphysicam referunter ontologia, cosmologia, psychologia et theologia naturalis”
10

, isto é, 

“Metafísica é a ciência que contém os primeiros princípios do conhecimento humano. (...) 

Referem-se à metafísica a ontologia, a cosmologia, a psicologia e a teologia natural”. 

Ademais, esses quatro objetos da metafísica eram divididos em metaphysica generalis, que 

equivale à ontologia, e metaphysica specialis, que engloba a psicologia, cosmologia e teologia 

natural (racional). Donde Heidegger nota que, ao se observar a estrutura da doutrina dos 

elementos da Crítica, a estética e a analítica transcendental dizem respeito à metaphysica 

generalis, é dizer, à ontologia, ao estudo do ente enquanto ente, ao passo que a dialética 

                                                                 
7
 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, Apêndice IV, pp. 193-194. 

“Eu entendo por neokantismo aquela concepção da Crítica da Razão Pura que explica, tendo como referência as 

ciências naturais, a parte da razão pura que leva à Dialética Transcendental como teoria do conhecimento. Para 

mim, o que importa é mostrar que aquilo que veio a ser extraído aqui como teoria da ciência não era essencial 

para Kant. Kant não quis propôr qualquer tipo de teoria das ciências naturais, e sim ressaltar a problemática da 

metafísica, é dizer, a problemática da ontologia” (Tradução livre). 
8
 Cf. HEIDEGGER, Ser e tempo, §7. 

9
 Como também para Husserl, que diz “A fenomenologia é, por assim dizer, o anseio secreto de toda a filosofia 

moderna. (...) O primeiro a enxergá-la mesmo foi Kant, cujas maiores intuições só nos serão de todo 

compreensíveis quando tivermos conseguido trazer à plena clareza de consciência aquilo que é peculiar ao 

domínio fenomenológico” (HUSSERL, Ideias para uma fenomenologia pura..., §62). 
10

 BAUMGARTEN, Metaphysica, §§1-2, apud HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, p. 3. 
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transcendental diz respeito à metaphysica specialis. Ora, Kant diz, nos Prolegômenos
11

, que 

fará uma reforma geral na metafísica, a fim de superar o ceticismo de David Hume. Tal 

reforma é a primeira Crítica, que estabelece, justamente, a estética e a analítica transcendental 

– a ontologia – como condição de possibilidade de todo conhecimento, ao passo que nega 

qualquer possibilidade de conhecimento dos objetos da metaphysica specialis, isto é, alma, 

mundo e Deus. Logo, Heidegger compreende que a Crítica da Razão Pura é, essencialmente, 

uma fundamentação da ontologia, e não uma teoria do conhecimento positivista. 

 A maior prova disso, de acordo com Heidegger, é o fato de Kant anunciar sua 

filosofia crítica como a “Revolução Copernicana” da filosofia. Heidegger interpreta isso não 

como uma simples troca de posições entre sujeito e objeto, mas como algo muito mais 

profundo, a saber: que “not ‘all knowledge’ is ontic, and where such knowledge is given, it is 

possible only through ontological knowledge”
12

. Sendo assim, Kant, ao contrário do que 

pensavam os neokantianos, não apenas não abandona a definição tradicional de verdade como 

adequação, tida como dependente de um pressuposto realista ingênuo, mas ao contrário: ele, 

pela primeira vez, a fundamenta em suas bases ontológicas. Ao invés de romper com a 

tradição, Kant, em certo sentido, a confirma. Como? 

Em primeiro lugar, Heidegger chama a atenção para a concepção tética que Kant tem 

do ser. Explicitamente, Kant aborda essa temática apenas uma vez em toda a Crítica da Razão 

Pura, mais especificamente na quarta seção da Dialética Transcendental, entitulada  Da 

impossibilidade de uma prova ontológica da existência de Deus. Diz Kant: “Ser não é, 

evidentemente, um predicado real, isto é, um conceito de algo que possa acrescentar-se ao 

conceito de uma coisa; é apenas a posição de uma coisa ou de certas determinações em si 

mesmas. No uso lógico é simplesmente a cópula de um juízo”
13

. Uma formulação estranha, a 

princípio, pois consegue ser simples sem ser simplória. Analisemos, grosso modo, a tese de 

Kant sobre o ser. Antes de mais nada, Kant assevera que ser não é um predicado real. 

 

É que para Kant – elucida Heidegger – a palavra “real” guarda ainda sua 

significação originária. Ele indica aquilo que pertence a uma res, a uma 

coisa, ao conteúdo positivo de uma coisa. Um predicado real, uma 

                                                                 
11

 KANT, Prolegômenos... A9. 
12

 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, §2, p. 17. 

“nem ‘todo conhecimento’ é ôntico, e onde tal conhecimento é dado, ele é possível apenas através do 

conhecimento ontológico” (Tradução livre). 
13

 KANT, CRP, A598/B626. 
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determinação que pertence à coisa é, por exemplo, o predicado “pesado” 

com vistas a uma pedra, pouco importando se a pedra existe efetivamente ou 

não. Assim, na tese kantiana, “real” não significa aquilo (...) que existe 

efetivamente. Realidade não significa para Kant o que existe efetivamente, 

mas coisidade. Um predicado real é o que faz parte do conteúdo de uma 

coisa e que lhe pode ser atribuído
14

. 

 

Ser, portanto, não é nada dado, presente à vista, o que parece óbvio quando a 

premissa fundamental da filosofia crítica kantiana é a de que não podemos conhecer as coisas 

tais como elas são em si mesmas. Ser, ao revés, é posição. Por posição deve-se entender 

aquela posicionalidade que, sendo posta, é assim determinada como tal. Essa concepção de 

ser tem como pressuposto a clássica dicotomia metafísica entre essentia e existentia. Essentia 

diz aquela definição que responde a pergunta “τί ἐστιν;”, “que é algo?”; corresponde a um 

quid, um “quê”. Desse modo, a essentia nunca se dá efetivamente, é sempre uma 

possibilidade de ser. A concretização dessa possibilidade, sua atualização, ou seja, o ser que, 

antes meramente possível, passa a ser em ato, presente à vista, é justamente a existentia. Na 

Escolástica medieval, como visto, quem opera a atualização das possibilidades de ser, quem 

dá a existência aos entes é Deus, porquanto o ser, enquanto existentia, é ens creatum, e 

enquanto essentia, as ideias divinas. Em Kant, no entanto, quem assume o papel de Deus, 

nesse sentido, é o próprio sujeito transcendental. 

Em uma passagem que figura apenas na primeira edição da Crítica, Kant afirma: 

“Chamam-se fenômenos (Phänomena) as manifestações sensíveis (Erscheinungen) na medida 

em que são pensadas como objetos (Gegenstände), segundo a unidade das categorias”
15

. Ou 

seja, o que é intuído pela sensibilidade é uma manifestação (Erscheinung) caótica, disforme, 

porque impensada, mas que nem por isso é uma aparência (Schein), no sentido de algo 

ilusório. A manifestação é um objeto indeterminado. Na medida em que o entendimento 

pensa tal manifestação sensível, ele o determina como fenômeno. Pensar, para Kant, é julgar, 

sendo pois o entendimento a própria faculdade de julgar. Julgar aqui significa: unificar um 

múltiplo sob uma representação comum, ou seja, sob um conceito. Tal é uma ligação, 

portanto síntese, possibilitada pelo ser, entendido como cópula. 

 

                                                                 
14

 HEIDEGGER, A tese de Kant sobre o Ser. In: ______. Marcas do caminho, p. 460. 
15

 KANT, CRP, A248. 
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Segundo a interpretação kantiana do “é”, exprime-se aí uma ligação do 

sujeito da proposição com o predicado no objeto. Cada ligação traz consigo 

uma unidade para onde ela conduz o dado múltiplo e na qual ela o liga. Se, 

contudo, a unidade não pode originar-se da própria ligação, porque, desde o 

início, essa depende daquela, de onde vem, então, a unidade? Conforme 

Kant, é preciso “procurá-la mais acima”, além da posição unificante operada 

pelo entendimento. Ela é o ἕν (unidade unificante) que dá origem a todo σύν 

(com-) de qualquer θέσις (posição). Kant a designa, por isto, “a unidade 

sintética originária”. Ela já está desde o princípio presente em toda 

representação, na percepção. Ela é a unidade da síntese originária da 

apercepção. Pelo fato de possibilitar o ser do ente – falando kantianamente – 

a objetividade do objeto, ela se situa mais alto, para além do objeto. E, pelo 

fato de possibilitar o objeto enquanto tal, ela se designa “apercepção 

transcendental”
16

. 

 

Todo juízo sintético a priori deve, por conseguinte, remeter-se sempre ao Eu penso, 

à unidade da apercepção transcendental. A apercepção é o que garante em última análise a 

espontaneidade do entendimento que unifica e reúne, sintetiza, com-põe. Nesse sentido, a 

apercepção transcendental, Heidegger chama a atenção, é, embora remetido à estrutura do 

sujeito transcendental, o próprio λόγος (lógos), caso este seja entendido em seu sentido 

originário, isto é, uma harmônica reunião em uma unidade de sentido, e que justamente por 

isso é ele o fundamento da lógica transcendental. 

Assim, a realidade (Realität), entendida como essentia, coisidade, é uma das 

possibilidades lógicas do sujeito transcendental de operar tal reunião. Kant a chama de 

simples posição. A realidade como simples posição depende apenas do princípio de não-

contradição, critério de qualquer possibilidade lógica. É dizer: basta que o conceito não seja 

contraditório em si mesmo para que seja uma possibilidade de ser. Essa posicionalidade é 

sempre relativa, pois sempre depende da intuição sensível para poder vir a ser posta ou não. 

Sendo posta, tem-se a existentia de algo, no sentido de presença à vista. Algo efetivamente 

presente é uma posição absoluta, e não apenas relativa. Efetividade é, pois, posicionalidade, 

positividade. 

O sujeito transcendental, ao operar a síntese ontológica entre a manifestação sensível 

e os conceitos do entendimento, pro-duz um fenômeno, ou seja, põe algo absolutamente como 

uma realidade efetiva (Wirklichkeit), uma coisa presente à vista. A determinação do 

fenômeno, o pensamento da intuição sensível, é a absolutização de um positum antes 

                                                                 
16

 HEIDEGGER, A tese de Kant sobre o Ser. In: ______. Marcas do caminho, pp. 468-469. 
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meramente possível. Wirklichkeit vem de wirken: efetivar, pôr em obra. Por conseguinte, a 

realidade efetiva é pro-duzida pelo sujeito transcendental, se se entende produzir em seu 

sentido primordial de pro-ducere, pro-duco: trazer e pôr diante de, em alemão: vor-stellen, re-

presentar. Tal “pôr diante de” diz também contra-pôr, Gegen-stand, ob-jectum. O fenômeno, 

portanto, é sempre objeto e, sendo objeto, é sempre também representação. Assim sendo, o 

ser, entendido como posição, diz o “é” que determina um predicado ao sujeito. O “é”, em si 

mesmo, não é um predicado, mas o determinante de qualquer predicado. Por isso diz Kant que 

ser não é um predicado real, já que o ser mesmo não é nenhuma determinação possível, pois 

ele é justamente o que possibilita qualquer determinação. 

Compreendendo o ser do ente como objetividade do objeto, objetividade posta pelo 

sujeito transcendental, tem-se, naturalmente, que ele não é o criador da totalidade dos entes, 

tal como o Deus dos medievais, porque ele não cria as manifestações intuídas pela 

sensibilidade. No entanto, ele produz a própria realidade efetiva a ser conhecida a posteriori, 

sendo pois, nesse sentido muito específico, criador. Destarte, tal como o Deus dos 

Escolásticos, que era a medida da verdade ontológica dos entes, o sujeito transcendental, 

enquanto condição de possibilidade da revelabilidade dos fenômenos como objetos e, assim, 

passíveis de serem conhecidos, é a medida da verdade entendida como adequação. A verdade 

dos juízos sintéticos a priori, chamada por Kant de verdade transcendental, é o que permite a 

efetividade dos entes que, a posteriori, podem ser julgados segundo os critérios da verdade 

empírica, isto é, adequação. O passo decisivo dado por Kant portanto, no entender de 

Heidegger, foi elucidar a necessidade de uma verdade ontológica como pressuposto e 

fundamento de qualquer verdade ôntica, pois é essa verdade ontológica que permite o acesso e 

a pré-compreensão a qualquer coisa, e é apenas partindo disso que tal coisa pode, por seu 

turno, ser julgada como verdadeira ou falsa. Por isso Kant pode afirmar sem grandes 

aprofundamentos que admite e pressupõe a definição nominal de verdade como adequação. 

 

The “old” concept of truth as the “adequateness” (adaequatio) of knowledge 

to the essent is so little shaken by the Copernican revolution that the latter 

presupposes the former, indeed, confirms it for the first time. Ontic 

knowledge can be adequate to the essent (to “objects”) only if the essent is 

already manifest beforehand as essent, that is, if the constitution of its Being 

is known. It is to this last knowledge that objects, i.e., their ontic 

determinability, must conform. The manifestation of the essent (ontic truth) 

depends upon the revelation of the constitution of the Being of the essent 

(ontological truth). However, ontic knowledge by itself can never conform 
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“to” objects, because without ontological knowledge it cannot have even a 

possible “to what” [Wonach] of the conformation
17

. 

 

Conquanto Heidegger tenha buscado superar a metafísica da subjetividade, e, 

portanto, o pensamento moderno enquanto tal, ele reconhece em Kant o estabelecimento das 

bases para a ontologia fenomenológica, como supramencionado. Heidegger, rechaçando a 

subjetividade como aquilo que é ontologicamente o mais originário e essencial, e “libertando” 

o λόγος da estrutura do sujeito transcendental, ainda assim afirma que “Truth resides in the 

essence of transcendence; it is primordially transcendental truth”
18

. A questão passa a ser, 

pois, o que Heidegger entende por transcendência, bem como por verdade ontológica. 

Como é bem sabido, verdade, em seu sentido essencial e originário, é, para 

Heidegger, ἀλήθεια (alétheia), ou seja, o modo como os primeiros pensadores gregos 

designavam a experiência de abertura e acesso ao ente, cujo alfa no início do termo é 

privativo, indicando assim um caráter de negação. Destarte, Heidegger evita traduzir essa 

palavra por “verdade”, preferindo, de modo mais literal, dizer des-velamento, des-

encobrimento, não-esquecimento. Não se trata de um capricho arbitrário, pois Heidegger 

assevera: 

 

Se traduzirmos a palavra ἀλήθεια por “desvelamento”, em lugar de 

“verdade”, essa tradução não é somente mais “literal”, mas ela compreende a 

indicação de repensar mais originariamente a noção corrente de verdade 

como conformidade do enunciado, no sentido, ainda incompreendido, do 

caráter do ser desvelado e do desvelamento do ente
19

. 

 

Verdade, como desvelamento do ente em sua totalidade, é o fundamento da verdade 

como adequação. Por “ente na totalidade” não se deve entender aqui um mero somatório ou 

                                                                 
17

 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, §2, p. 18. 

“O ‘velho’ conceito de verdade como a ‘adequação’ (adaequatio) do conhecimento com o ente é tão pouco 

abalado pela revolução Copernicana que este último pressupõe o precedente, de fato, confirma-o pela primeira 

vez. Conhecimento ôntico pode ser adequado aos entes (aos ‘objetos’) somente se os entes já estão manifestos de 

antemão como entes, isto é, se a constituição do seu ser é conhecida. É a este último conhecimento que os 

objetos, isto é, a sua determinabilidade ôntica, devem se adequar. A manifestação do ente (verdade ôntica) 

depende da revelação [desvelamento] da constituição do ser do ente (verdade ontológica). No entanto, 

conhecimento ôntico por si mesmo nunca pode adequar-se ‘a’ objetos, pois sem o conhecimento ontológico não 

pode nem mesmo haver um possível ‘a que’ [Wonach] da adequação” (Tradução livre). 
18

 HEIDEGGER, The metaphysical foundations of Logic, p. 217. 

“Verdade reside na essência da transcendência; ela é primordialmente verdade transcendental” (Tradução livre). 
19

 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, pp. 200-201. 
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ajuntamento de entes dados, seja em geral ou em um certo domínio. Totalidade aqui não 

significa πᾶν (pân), que é justamente o todo no sentido de soma das partes, mas antes ὅλον 

(hólon), todo no sentido de perfeição, inteireza; é dizer: ente na totalidade aqui significa: o 

ente como tal, o ente enquanto ente, o ente em sua plenitude ou vigor essencial. A verdade, 

entendida ontológicamente, nunca é um estado de fato. O que está aí de fato, presente, já está 

desde sempre na verdade. A verdade mesma é o vir à luz, o manifestar-se do ser, o perene vir 

à presença dos entes. Nesse sentido, a verdade não só não é um estado de fato, como é o 

fundamento de todo e qualquer estado de fato. 

O irromper do ser é um acontecimento reservado a um ente privilegiado, a um ente 

que, ôntico, é ontológico, isto é, sendo, é também ser. Heidegger chama esse ente de Dasein, 

“presença” ou “ser-aí”, que é o ente que nós mesmos já sempre somos originariamente. O 

Dasein é o ente capaz de compreender o ente enquanto ente, e esse enquanto é aí decisivo: 

enquanto significa ligação, abertura. O acesso ao ente enquanto tal diz, portanto, que o Dasein 

é ligado e aberto ao ser. Abertura é outro modo para se dizer verdade. Abertura, pois, é 

interesse, em duplo sentido: é interesse porque as coisas já sempre importam, há já sempre 

uma compreensão de ser e uma lida com as coisas, e é inter-esse, o entre-ser no qual já se está 

sempre dentro. 

Por conta disso, diz Heidegger que o existencial, a constituição ontológica mais 

fundamental do Dasein é ser-no-mundo, pois mundo é justamente abertura. Mundo, como 

abertura, diz o sentido inaugurador que possibilita que as coisas se dêem, é a possibilidade de 

ser das coisas. Como aquilo que torna manifesto uma unidade de sentido, mundo é o próprio 

λόγος. Mundo é uma teia, uma rede de significados e significatividade já sempre aberta ao 

Dasein na medida em que ele é.  Não se trata de um nexo fixo ou solidificado, pois mundo 

não é um algo, uma coisa ou uma substância. Ser-no-mundo tampouco quer dizer que há 

previamente um mundo, dado em si e por si mesmo, e posteriormente um Dasein é nele 

lançado ou jogado. Ademais, sob nenhuma hipótese deve-se entender que o Dasein é um 

sujeito e que o mundo é um objeto, e que ambos são substâncias, isto é, subsistem por si, 

independentemente um do outro. Ao contrário: se o Dasein é sempre ser-no-mundo, a relação 

sempre e a cada momento já se deu, e portanto a questão não pode ser como tal relação é 

possível, não se tratando, assim, de nenhuma questão epistemológica. 
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O mundo, enquanto abertura, a clareira (Lichtung) que ilumina e torna patente o ente 

em sua totalidade, é o “aí” (Da) do “ser-aí” (Da-sein). Tal “aí” é constituído pelos existenciais 

fundamentais da disposição de ânimo (Befindlichkeit) e da compreensão (Verstehen). 

Começando pelo último, tem-se que a compreensão não é nada da ordem do sujeito, não é 

nenhuma faculdade humana, estrutura da razão ou algo do tipo. Compreensão aqui diz nosso 

modo de lidar com os entes, modo este sempre já pré-estabelecido. Sendo-no-mundo, tem-se 

já sempre e a cada vez uma compreensão a priori de lida e manejo dos entes à mão 

(Zuhanden). É a estrutura de círculo hermenêutico, inescapável a nós. Já sempre 

compreendendo a lida com os entes, o Dasein atem-se aos entes. O modo de ater-se, a ação 

que ocorre na clareira, é um comportar-se (Verhalten). O Dasein já sempre de algum modo 

está em relação com as coisas. Tal relação (Verhältnis) dá-se a partir do comportamento 

(Verhaltenheit). 

Quanto à disposição, é bastante significativo que Heidegger tenha sentido a 

necessidade de criar um termo novo para expressar, sem – ou com o mínimo de – 

ambiguidade o fenômeno em questão. Befinden é um verbo reflexivo que significa estar 

localizado, ocupar um lugar; logo, a pergunta coloquial “Wie befinden Sie sich?” seria 

aproximável de nosso “como você está?”, onde haveria também o sentido de “como você se 

encontra?”. Esse encontrar-se, com efeito, não deve ser entendido em sentido espacial, não 

está em jogo aqui a localização, mas sim um encontrar-se patético. Quanto a sua estrutura, a 

disposição, segundo Heidegger, possui três caracteres ontológicos essenciais: (1) ela abre o 

Dasein em seu estar-lançado (Geworfenheit); (2) ela abre o mundo em sua totalidade; e (3) ela 

sintoniza o Dasein para ser afetado pelas coisas de um determinado modo. A disposição, 

portanto, é a condição ontológico-existencial de que as coisas já sempre importam, isto é, já 

sempre de algum modo dizem respeito ao Dasein. A disposição de ânimo não é algo criado 

pelo Dasein, não é o resultado de uma vontade pessoal nem tampouco um afeto ou um 

sentimento: não é nada de psicológico. A disposição, abrindo o mundo em sua totalidade e 

afinando-o com os entes manifestos, é também o fundamento do comportamento. 

Compreensão e disposição são estruturas existenciais intrínsecas, co-originárias, dão-se 

sempre juntas, nunca devendo ser entendido que uma antecede ou é causa da outra. Dando-se 

uma, tem-se necessariamente já sempre a outra. 

Há, no entanto, uma disposição privilegiada, que Heidegger chama de disposição 

fundamental (Grundbefindlichkeit): a angústia (Angst). O diferencial da angústia é a sua 
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relação com a possibilidade existencial de singularização, ou autenticidade, do Dasein. 

Autenticidade seria, grosso modo, o ato do Dasein lidar com seu próprio ser. Sendo essa uma 

possibilidade, tem-se que, de início e na maior parte das vezes, o Dasein não se ocupa de si 

mesmo. O não lidar com seu próprio ser é viver na de-cadência, na cotidianidade. Na 

cotidianidade, o Dasein é regido pelo impessoal (das Man). Ele perde-se na lida cotidiana 

com os entes intramundanos ao invés de ocupar-se com seu próprio ser, e por conta disso foge 

de si mesmo. “Chamamos de ‘fuga’ de si mesmo o fato do Dasein de-cair no impessoal e no 

‘mundo’ das ocupações”
20

.  Essa fuga de si mesmo é constitutiva da existência, não devendo 

ser aqui entendida pejorativamente. A inautenticidade constitui o Dasein ontologicamente.  

Decadente, na cotidianidade, o Dasein sente-se em casa. No entanto, este “sentir-se 

em casa” não lhe é o que há de mais essencial. Com total gratuidade a angústia pode se 

manifestar. A angústia não é um sentimento nosso, não é ansiedade ou síndrome do pânico; 

ela é uma disposição de ânimo, e, como tal, “revela ‘como se está’. Na angústia, se está 

‘estranho’ (unheimlich)”
21

. Encontrando-se “estranho”, o Dasein é acometido do sentido de 

não pertencimento, não familiaridade, ele não mais “se sente em casa”: ele se descobre em 

toda a sua penúria. Aquilo com o que a angústia se angustia não é nenhum ente determinado, 

não é nada intramundano (tal como ocorre com o temor), mas antes “Aquilo com que a 

angústia se angustia é o ser-no-mundo como tal”
22

. A angústia retira o Dasein da 

cotidianidade, ela rompe com a decadência, e exatamente por isso ela permite que o Dasein se 

singularize. A singularidade do Dasein, no entanto, não deve dar a entender um solipsismo 

que o retire do mundo, mas antes o oposto: é a mais elevada assunção de ser-no-mundo como 

tal. 

 

Na angústia – dizemos – “a gente se sente estranho”. O que suscita tal 

estranheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a 

gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e 

nós mesmos afundamos em uma indiferença. Isto, entretanto, não no sentido 

de um mero desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para nós. Esse 

afastar-se do ente na totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. 

Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevém – na fuga do ente – este 

“nenhum”
23

. 
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 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 249. 
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 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 252. 
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 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 249. 
23

 HEIDEGGER, Que é Metafísica?. In: ______. Marcas do caminho, pp. 121-122. 
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É justamente a vertigem do não sentir-se em casa, que nos retira o chão, que faz com 

que fujamos para a cotidianidade. Evadimo-nos no meio do ente porque a angústia “torna 

manifesto o nada”
24

. Assim, o ser mesmo revela-se como sendo nada, pois não é nenhum ente. 

O Dasein, sendo “ser-aí”, também se torna manifesto como sendo propriamente nada, pois ele 

não é coisa alguma. Não sendo nada, o Dasein é sempre projeto (Entwurf) de ser. A angústia, 

portanto, possibilitando a compreensão de nossa existência como projeto, permite que 

possamos assumir um projeto existencial autêntico ou não. Ela torna patente de modo 

privilegiado o caráter de estar-lançado (Geworfenheit) do Dasein. A relação do verbo werfen, 

lançar, com os termos Geworfenheit e Entwurf não é casual. A evidência dessa relação se 

torna patente graças a angústia. Sendo-lançado, o Dasein não é nunca origem ou causa da 

verdade, mas sempre perpassado por ela. O estar-lançado tampouco deve ser compreendido 

como o nascimento biológico de uma pessoa, trata-se muito mais de um despertar. Despertar 

aqui é assumir sua indigência ontológica, a estranheza que a cotidianidade insiste em 

camuflar. 

Heidegger assevera que “O não sentir-se em casa deve ser compreendido, existencial 

e ontologicamente, como o fenômeno mais originário”
25

. A estranheza (Unheimlichkeit) é 

própria do Dasein. Uma apreensão mais literal do termo das Unheimliche pode ser 

conquistada ao se separar seu prefixo, Un-, que denota negação. Por conseguinte, o estranho é 

Un-heimliche, quer dizer, o não-habitual, o que está fora do familiar e caseiro (Heimische), do 

usual. Heimliche também diz o segredo, algo secreto que, ao permanecer oculto, nos é 

familiar na medida em que é guardado em nosso âmago, trata-se de algo íntimo nosso. Nesse 

sentido, Unheimliche diz também o não-secreto, não-oculto, o que está às claras, à luz do dia. 

Unheimliche diz também o aberto. 

Ademais, a angústia, tornando manifesto o nada como o fundamento sem fundo da 

existência, o abissal nada que é o próprio ser, pois este não é coisa alguma, assim como 

Dasein e mundo também não são coisa alguma, sendo pois propriamente nada, releva que o 

próprio Dasein é, essencial e fundamentalmente, transcendência. Por isso diz Heidegger que 

sua essência é existência, entendida não como a existentia metafísica de presença à vista, mas 

como ek-sistência, onde esse “ex” denota o caráter de “para-foraedade”, abertura. Sendo o 

Dasein transcendência, elucida-se a proposição heideggeriana supracitada de que a verdade 
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 HEIDEGGER, Que é Metafísica?. In: ______. Marcas do caminho, p. 122. 
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 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 254. 
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reside essencialmente na transcendência, sendo pois transcendental. A verdade é na essência 

do Dasein, e o Dasein é na essência da verdade. 

Transcendência diz liberdade. Liberdade não é uma característica do Dasein, tal 

como um predicado de um sujeito ou um acidente de uma substância. Não é o Dasein que 

possui a liberdade, é, inversamente, a liberdade que o possui. É pertencendo à liberdade que 

ele é livre. “O homem não possui a liberdade como uma propriedade, mas antes, pelo 

contrário; a liberdade, o ser-aí ek-sistente e desvelador, possui o homem”
26

. A liberdade, 

como já aludido, revela o Dasein como possibilidade para possibilidade. Com isso, ele lida 

consigo próprio enquanto projeto. Contudo, mais do que mostrar o comum-pertencimento 

entre angústia e liberdade, Heidegger dá um passo além: ele afirma que a essência da verdade 

é a liberdade. Por ser uma doação súbita, gratuita, a liberdade é justamente o modo de ser do 

irrompido, ou seja, do desvelamento. 

Assim, liberdade agora diz aquilo “em face do que se manifesta no interior do aberto 

[e] deixa que cada ente seja o ente que ele é. A liberdade revela-se, então, como o deixar-ser o 

ente”
27

, onde esse deixar-ser não significa “nem uma omissão nem uma indiferença, mas o 

contrário delas”
28

. Por conseguinte, o deixar-ser (lassen) é um compromentimento e interesse, 

é um entregar-se (einlassen) ao ente. No entanto, 

 

como a verdade é em essência liberdade, o homem histórico também pode, 

deixando que o ente seja, não deixá-lo ser naquilo que ele é e assim como é. 

O ente, então, é encoberto e dissimulado. A aparência passa assim a 

dominar. Sob seu domínio surge a não-essência da verdade
29

. 

 

O grande e surpreendente salto operado por Heidegger foi a percepção de que a não-

essência da verdade, o velamento ou esquecimento, é constitutivo da essência da verdade. 

Onde há desvelamento, deu-se, num único e mesmo ato, velamento. Um não é anterior ao 

outro, um não causa o outro. Velamento e desvelamento são o caráter próprio do ser enquanto 

uno que em si mesmo se diferencia, como a dobra que desdobra-se numa abertura que 

mantém o fechamento sempre em si. O ser se desvela como ente enquanto ao mesmo tempo 
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 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 202. 
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 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 200. 
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 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 200. 
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 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 203. 
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retrai-se como si mesmo, sendo o ser mesmo nunca manifesto, pois ele não é coisa alguma, é 

nada. Esse tema não é novidade aqui, pois já foi dito que é próprio do Dasein a fuga na 

cotidianidade. A cotidianidade é o velamento do Dasein enquanto livre e desvelador, 

enquanto suas possibilidades de ser, mas também o constitui ontologicamente, assim como a 

não-essência da verdade constitui ontologicamente a essência da verdade. O aberto só se dá 

no fechado. “Ek-sistente, o ser-aí é in-sistente”
30

. Tal insistência diz justamente a tendência a 

fugir de si mesmo; o Dasein insiste em lidar com os entes intramundanos, insiste em sentir-se 

em casa no impessoal. 

É aí, justamente, que mora o perigo do esquecimento do ser. Há o esquecer do ser 

que é o caráter de “esquecidade”, a retração ou velamento própria do ser, constitutiva; e há o 

esquecer que se esquece que o ser também é esquecimento. Tal esquecer constitui a errância 

do Dasein. Tanto a sanha, o afã, a ὕβρις (hýbris) tipicamente moderna de querer apenas a luz, 

esquecendo-se do caráter constitutivo da sombra, quanto a pura lida cotidiana na obscuridade 

que não permite o eclodir de novas auroras constituem não um perigo qualquer, mas o perigo. 

Felizmente, contudo, que Hölderlin nos lembra de que “onde mora o perigo, é lá que também 

cresce o que salva”
31

. 
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NOTAS SOBRE A DÚVIDA CARTESANA 

Juliana Abuzaglo Elias Martins
1
 

 

RESUMO: O texto aborda a dúvida cartesiana, mostrando suas etapas e seu objetivo. Mais 

especificamente, nos debruçaremos sobre um dos aspectos mais importantes da dúvida, a última etapa 

da duvida, a chamada radicalização da dúvida, com a figura do Deus Enganador. 

 

PALAVRAS CHAVES: Descartes, Dúvida, Deus Enganador 

 

ABSTRACT: This paper aims to explore the Cartesian doubt, showing its steps and your purpose. 

More specifically, we will analyse one of the most relevant aspects of the doubt, the radical one, with 

the figure of a Great Deceiver. 

 

KEYWORDS:  Descartes, Doubt, Great Deceiver. 

 

De modo geral, diversos comentadores dentre os quais destacamos Gueroult
2
 

concordam em afirmar que a Dúvida Cartesiana é descrita em três etapas: uma etapa primeira 

referente às percepções sensoriais, um segundo momento no qual ideias provindas da 

imaginação são problematizadas e uma terceira etapa - denominada dúvida metafísica - na 

qual as ideias da matemática, claras e distintas, são tematizadas.  

Para compreendermos melhor o contexto da dúvida metafisica é necessário 

lembrarmos rapidamente as etapas até se chegar nela. 

Descartes primeiro coloca em dúvida as percepções sensoriais. Para uma boa 

compreensão da dúvida dos sentidos, podemos afirmar que ela possui dois momentos. O 

primeiro seria a desconfiança de Descartes em relação às qualidades dos objetos ou das coisas 

do mundo que são sensivelmente percebidos por nós, e o segundo, seria referente à própria 

existência desses objetos, dessas coisas. O pensador então inicia sua exposição argumentando 

que: “[...] experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência 

nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez.” 
3
 Em seguida continua sua 

argumentação afirmando que esse engano gerado pelos sentidos se refere às coisas “[...] 

pouco sensíveis e muito distantes.” 
4
 Trata-se da qualidade de objetos. Por exemplo, um avião 

de longe pode me parecer pequeno. Contudo, mais de perto, o percebo como grande. Um 

                                                                 
1
 Universidade Federal do Rio de Janeiro ∕ CEFET – RJ. 

2
 GUEROULT, Marthial. Descartes selon l’ordre des raisons,  Paris: Aubier, 1953 .2 vols.  

3
 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 3ª ed., 1983, p.86.  

4
 Idem. 
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mesmo vinho tinto, para uma pessoa pode ser amargo, e para outa não. Em outras palavras, 

pode haver e há divergência entras as percepções que tenho de qualidades de objetos e coisas 

particulares do mundo que experimento com meus sentidos. E se há divergências e não há 

critérios claros para que se saiba qual percepção sensível é verdadeira e qual não é, é razoável 

por em questão os sentidos como fontes de conhecimento das qualidades sensíveis.  

Há, contudo, um segundo momento da dúvida relativa às percepções dos sentidos. 

Mesmo que haja forte e evidente inconsistência das percepções sensíveis quanto às qualidades 

de objetos sensíveis das coisas particulares no mundo, não há divergência ou inconsistências 

nas percepções sensíveis quanto à existência desses mesmos objetos. Assim, por não haver 

discrepância nas percepções sensoriais da existência dos objetos, os sentidos não me 

enganariam quanto ao fato de que tais objetos existem.  

É dentro dessa perspectiva que aparecem dois famosos argumentos de Descartes. 

O primeiro sobre o louco e o segundo denominado de hipótese do sonho
5
. Ambos são 

argumentos que vão refletir e debater a consistência das percepções sensoriais em relação à 

existência de objetos e coisas no mundo.  

O argumento da loucura seria então uma primeira razão para se poder duvidar 

dessas percepções sensíveis a respeito da existência de algo. Nas palavras de Descartes: 

“E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, 

talvez, que eu me compare a esses insensatos cujo cérebro está de tal modo 

perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile que constantemente asseguram 

que são reis quando são muito pobres; que estão vestidos de ouro e púrpura quando 

estão inteiramente nus; ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro” 
 6
 

Como percebemos no argumento do filósofo, não é possível negar que minha mão e 

meu corpo existem. A não ser que se tenha o “cérebro afetado”. O louco por ter sua mente 

prejudicada pelos vapores da bílis, tem a sua percepção distorcida e consequentemente as 

informações que recebe delas. Logo, suas percepções não são confiáveis.  

Contudo este argumento não pode ser completamente aceito para debate e reflexão a 

respeito da discrepância ou não das percepções sensíveis a cerca dos objetos existentes no 

mundo, pois ele se refere a apenas alguns casos de indivíduos específicos, nos quais as 

condições das percepções não são as ideais. Deste modo, ele é rejeitado para servir de base a 

                                                                 
5
 Continuação da meditação, parágrafos 4, 5 e 6.  

6
. DESCARTES, R. Op. Cit. p.86. 
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uma validade ou não das percepções sensoriais sobre a existência de coisas no mundo porque 

considera as percepções formuladas em circunstâncias não ideais de percepção.  

A seguir, ele introduz a hipótese do sonho que vai tentar superar, de alguma forma, 

as particularidades presentes no argumento da loucura. Sob quais condições poder-se-ia 

validar ou não percepções sensíveis da existência das coisas? Quais seriam condições 

legitimas de se examinar e investigar uma percepção confiável de que algo existe no mundo.  

Diferentemente do caso do louco que se aplica a apenas alguns casos particulares, o 

sonho, diz respeito a todos os homens, pois todos tem o hábito de sonhar.  

O argumento do sonho, assim como o argumento do louco, parece assim tratar 

daquilo que escapa do primeiro grau da dúvida dos sentidos – a percepção que tenho que 

existem coisas no mundo. Descartes apresenta o argumento da seguinte maneira:  

 

Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o 

costume de dormir e de representar, em meus sonhos, as mesmas coisas, ou 

algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Quantas vezes 

ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava vestido, que 

estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito? 

Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel; que 

esta cabeça que eu mexo não está dormente; que é com desígnio e propósito 

deliberado que estendo esta mão e que a sinto: o que ocorre no sono não parece ser 

tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas, pensando cuidadosamente nisso, 

lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes 

ilusões. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há 

quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa 

distinguir nitidamente a vigília do sono [...] 
7
 

 

 

Como percebemos nas palavras acima, a hipótese do sonho nos diz que quando 

dormimos, sentimos e percebemos coisas de modo tão real quanto se estivéssemos acordados. 

Em outras palavras, quando sonhamos podemos ter percepções exatamente iguais as que 

temos quando estamos acordados. No entanto as coisas que percebemos não existem – pois 

estamos dormindo. Logo, das percepções dos sonhos não podemos concluir a existência das 

coisas percebidas. E como não há critérios que distingam as percepções de quando sonhamos 

das de quando estamos acordados, então é possível que as coisas que percebemos quando 

acordados tampouco existam. 

                                                                 
7
 DESCARTES, R. Op. Cit. p.86. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

64 

O texto prossegue e o desenvolvimento e aprofundamento da hipótese do sonho 

acaba por nos conduzir ao segundo momento da dúvida cartesiana: uma problematização 

breve, porém importante, das ideias geradas por nossa imaginação.  

Vimos que, ao menos aparentemente, não parece haver critérios para avaliar e 

distinguir o estado de sonho do estado de vigília, já que ambas as percepções parecem ser 

muito reais. Agora, o pensador aprofunda a reflexão sobre as percepções e representações no 

sonho.  

Tais percepções são associadas pelo filósofo à nossa faculdade de imaginação. 

Descartes sugere que as representações compostas pela faculdade da imaginação podem ser 

arbitrárias, isto é, podem ser formadas pela nossa mente de um modo arbitrário e não 

necessário. Descartes faz inclusive uma analogia entre coisas representadas nos sonhos e 

representações de quadros de pintura que são igualmente arbitrariamente compostos pelos 

artistas. Citamos Descartes: 

 

Suponhamos, pois, agora, que estamos adormecidos e que todas essas 

particularidades, a saber, que abrimos os olhos que mexemos a cabeça, que 

estendemos as mãos, e coisas semelhantes, não passam de falsas ilusões; e 

pensemos que talvez nossas mãos, assim como todo o nosso corpo, não são tais 

como os vemos. Todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são 

representadas durante o sono são como quadros e pinturas, que não podem ser 

formados senão à semelhança de algo real e verdadeiro; e que assim, pelo menos, 

essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são 

coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, 

mesmo quando se empenham com o maior artifício em representar sereias e sátiros 

por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e 

naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos 

membros de diversos animais;[...] 
8
 

 

Nas palavras acimas, percebemos que Descartes faz certa distinção entre 

“particularidades” que ele qualifica de “falsas ilusões” e coisas que seriam “gerais”, estas com 

o filósofo denominando de “verdadeiras e existentes”, e como sendo não “imaginárias”. (O 

que nos leva a concluir que as primeiras, as particulares, seriam imaginárias). As percepções 

do sonho seriam como que representações destas particularidades formadas, como ele indica, 

a partir de coisas mais gerais; os pintores parecem assim realizar em suas pintoras, misturas e 

composições arbitrárias dessas coisas particulares, baseando-se nas coisas mais gerais.  

                                                                 
8
 DESCARTES, R. Op. Cit. p.86 e 87. 
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De modo semelhante aos pintores que misturam e compõem particularidades para 

formar seus quadros, nossa imaginação compõe as representações de nossos sonhos de modo 

arbitrário. Ainda que sejam tais representações baseadas em coisas gerais, como ele 

mencionou, coisas verdadeiras e existentes, pelas palavras do filósofo, as composições das 

particularidades são identificadas como sendo imaginárias, falsas e ilusões. Não parece haver 

tampouco meios de como distinguir composições arbitrárias de composições não arbitrárias. 

Por isso, as ideias da imaginação – e as percepções do sonho em última instância - devem 

também ser postas em questão. 

Este momento da dúvida cartesiana, ainda que breve, parece ratificar a conclusão do 

argumento do sonho, que nos indicou que por não haver critérios para distinguir percepções 

do sonho e percepções da vigília, as percepções que tenho da existência de coisas particulares 

podem ser dubitáveis. Além disso, nos é mostrado que as percepções da existência de coisas 

particulares por serem percepções comparáveis as que temos em nossos sonhos são, por isso, 

associadas à nossa imaginação e constituídas de modo possivelmente arbitrário. E por não 

haver critérios para distingui-las de representações compostas de modo não arbitrário, seriam 

portanto dubitáveis, isto é, pode ser que tais coisas não existam.  

Este momento introduz a próxima estagio do caminho percorrido pela dúvida 

cartesiana, a saber, a dúvida metafísica. Isto pode ser afirmado, pois ainda quando está 

problematizando a imaginação, Descartes apresenta uma diferenciação entre estas e outras 

tipos de ideias com as seguintes palavras: “[...] ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, 

cabeça, mãos e outras semelhantes possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que 

há coisas ainda mais simples e mais universais, que são verdadeiras e existentes [...]” 
9
.  

É desta maneira que o filósofo parece introduzir a terceira e última etapa da dúvida, a 

dúvida metafísica, isto porque, como parece nos indicar o próprio texto cartesiano, após a 

hipótese do sonho e a problematização da imaginação, existiriam coisas “mais simples e 

universais” que o filósofo indica que escapam a dúvida das percepções sensíveis que temos 

acerca da existência das coisas particulares e singulares. O que o pensador parece indicar aqui 

é que apesar de toda argumentação exposta por ele até aqui na meditação pode ainda existir 

um mundo que seja diferente de como percebemos sensivelmente. Por isso, nos parece, 

Descartes precisa radicalizar a dúvida. 

                                                                 
9
 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87. 
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Aqui neste momento do texto, ele as identifica como ideias de coisas “simples e 

universais” e parece opô-las às ideias compostas da imaginação ,que foram anteriormente 

tratadas. 

No prosseguimento do texto ele parece esclarecer qual seria a natureza dessas 

mesmas coisas “mais simples e universais”:  

[...] Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral, e sua extensão; 

juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade, ou grandeza, e seu 

número; como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração e 

coisas semelhantes.
10

  

 

Na passagem acima, percebemos o filósofo dando exemplos de quais seriam as 

coisas “simples e mais universais”: figura, extensão, quantidade, grandeza, número. Estas são 

características que podemos associar ao mundo extenso e, como veremos mais adiante, com 

isso o mundo físico será posto em questão. Entretanto, estas são igualmente ideias 

matemáticas, ou pelo menos, que associamos à matemática. O pensador talvez esteja 

sugerindo que tais ideias “simples e universais” poderiam ser assim o objeto das 

representações matemáticas. Em seguida ele associa e identifica tais representações 

diretamente à Matemática. Diz ele: 

[...] a Aritmética e a Geometria e as outras ciências desta natureza, que não 

tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em 

se elas existem ou não na natureza, contém alguma coisa de certo e 

indubitável. Pois, quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, dois mais 

três formarão sempre o número cinco e o quadrado nunca terá mais do que 

quatro lados; e não parece possível que verdades tão patentes possam ser 

suspeitas de alguma falsidade ou incerteza [...] 
11

. 

Como ele estabelece no fim da citação, tais ideias, agora explicitamente associadas à 

matemática parecem até aqui ser indubitáveis. É curioso notar a referência à hipótese do 

sonho, ao afirmar “quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo”;  

Isso reforça a noção de que essas representações matemáticas poderiam e são 

efetivamente coisas que escapam a dúvida e hipótese do sonho, constituindo um tipo de ideia 

que seria produto da razão pura, sem o auxílio dos sentidos, nem da imaginação como ele 

denomina “simples e gerais”, “verdades patentes. Serão essas coisas os objetos do alcance da 

próxima etapa da dúvida, caracterizada pelo recurso à hipótese do Deus Enganador. Na 

                                                                 
10

 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87. 
11

 Idem. 
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citação acima, ele exemplifica com a operação de adição (dois mais três formarão sempre o 

número cinco”) e uma propriedade geométrica (o quadrado nunca terá mais do que quatro 

lados). Representações que nas próprias palavras do filósofo são “certas e indubitáveis”, isto 

é, ideias claras e distintas
12

. 

Contudo ainda que, pelas palavras do próprio texto, tais ideias possam ser associadas 

à indubitabilidade e à certeza, o método traçado até aqui por Descartes nos mostrou que tudo 

que pareceria indubitável, foi por cada etapa da dúvida - através de sólidos argumentos - posto 

em questão. Sendo assim, agora, neste estágio, alcançará e atingirá este determinado tipo de 

pensamento, ou seja, verdades matemáticas, pensamentos que o próprio filósofo denomina de 

“certos e indubitáveis”, “simples e gerais”. Temos aí a chamada “radicalização” da dúvida, 

isto é, o método utilizado por Descartes estendido até os últimos limites; com a hipótese do 

Deus Enganador, uma instância que tornará possível que eu admita a dúvida sobre ideias da 

razão pura, ou de ideias certas e indubitáveis.  

Tendo então deixado claro qual seria a natureza das ideias que escaparam da dúvida 

dos sentidos e da hipótese do sonho, e que por sua vez serão as mesmas sob os quais a ela 

reincidirá novamente, o pensador introduz a figura do Deus Enganador, último estágio da 

dúvida cartesiana: 

 
[...] Todavia, há muito que tenho no meu espírito certa opinião de que há um Deus 

que tudo pode e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me 

poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, 

nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum 

lugar e que, não obstante, eu tenha os sentimentos de todas essas coisas e que tudo 

isso não me pareça existir de maneira diferente daquela que eu vejo? E, mesmo, 

como julgo que algumas vezes os outros se enganam até nas coisas que eles 

acreditam saber com maior certeza, pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu 

me engane todas as vezes em que faço a adição de dois mais três, ou em que 

enumero os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, 

se é que se pode imaginar algo mais fácil do que isso
13

. 

 

Temos nesta passagem a chamada radicalização da dúvida. Ela se dá justamente 

por incidir, como o filósofo nos indica nesta passagem, sobre as ideias de coisas que 

pensamos possuímos maior certeza, como uma simples operação aritmética, como uma adição 

                                                                 
12

 No texto, Descartes não cita literalmente a clareza e distinção, ele fala de “certeza” e “indubitabilidade”. 

Porém, podemos pelos exemplos ilustrados por ele deduzir que se trata de tais ideias. Muitos intérpretes 

defendem que aqui, na hipótese do Deus Enganador, as ideias claras e distintas estão em questão. Ao passo que 

outros chamam atenção para o fato de que em nenhum momento é mencionado a clareza e distinção. 
13

 DESCARTES, R. Op. Cit..p.87.  
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– dois mais três – ou simples contagem ou enumeração de lados de um quadrado- que também 

é uma adição ou operação aritmética. Além desta indicação, Descartes no início da citação 

demonstra que a hipótese desse grande enganador atingiria coisas mais óbvias como a 

existência da terra, do céu, de corpos extensos, de figuras, de grandezas, de lugares... Temos 

então aqui, um outro ponto que deflagra a radicalização da dúvida: o mundo sendo posto em 

questão. A figura do deus Enganador faz com que possamos duvidar do mundo físico e 

extenso no qual vivemos. Notamos que algumas destas características do mundo extenso, 

como figura, grandeza e lugar já haviam sido mencionadas antes. O que o filósofo parece 

querer dizer aqui é que qualquer que seja um mundo que seja extenso, que tenha longura, 

comprimento e profundidade, será posto em questão e não necessariamente o que percebo 

sensivelmente por estas qualidades ou características. 

Assim, a dúvida parece atingir tanto ideias claras e distintas, que são associadas as 

características do mundo extenso, como é o caso da grandeza, da figura, do lugar, da 

extensão, quanto de ideias claras e distintas que parecem estar associadas à matemática, e 

mais especificamente as operações aritméticas que Descartes cita, como no caso, a adição.  

Outra observação que podemos realizar neste ponto é o aspecto sistemático que 

possui a dúvida nessa sua radicalização. Como o próprio pensador descreve, o erro se daria 

“todas as vezes” que eu tivesse tais percepções. Nas palavras que ele usa no texto, “todas as 

vezes que faço a adição de dois mais três, ou em que enumero os lados de um quadrado, ou 

em que julgo alguma coisa ainda mais fácil”
14

. Esse aspecto sistemático nos parece ser 

relevante por uma razão. Ele indica que caso tal hipótese seja no futuro refutado e for 

verificado que deus existe e não é enganador, esta figura deverá ser sempre em sua natureza 

bom e veraz, isto é, não deve nunca me enganar. Dito de outro modo, a percepção clara e 

distinta se comprovada como válida ou veraz no futuro, deverá ter validade absoluta, ou seja, 

será verdade que uma percepção de tal natureza é válida sempre e toda vez que ela assim me 

aparecer.  

Ao final do texto dessa Primeira Meditação, o filósofo parece indicar aquilo que 

seria necessário para a superação da dúvida, ou anulação da hipótese do deus enganador. 

                                                                 
14

 Idem. 
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Afirma ele no prosseguimento da obra: “Mas pode ser que Deus não tenha querido que eu seja 

decepcionado desta maneira, pois ele é considerado soberanamente bom”.
15

  

Neste ponto poderíamos num primeiro momento pensar na possibilidade de o 

pensador indicar que talvez Deus não seja enganador e, portanto seja veraz. É-nos indicado 

literalmente, que ele deve ser “soberanamente bom”. Contudo, Descartes parece apenas 

indicar aqui a possibilidade de que este Deus Enganador seja contraditório. Por isso mais a 

frente irá introduzir a figura de um Gênio maligno, sob a qual a dúvida estará baseada
16

. 

De tudo que expomos acima, ressaltamos que a dúvida cartesiana demonstra em 

todas as suas etapas, sólidos argumentos para o questionamento de coisas aparentemente eram 

inquestionáveis. No terceiro e o último momento da dúvida temos a chamada “radicalização 

da dúvida” onde uma classe de ideias que aparentemente não poderiam ser questionadas são 

postas em cheque com a hipótese do Deus enganador. Pelo que expomos e verificamos no 

texto cartesiano tratam-se de ideias da razão pura, de representações de operações da 

matemática. Observamos em alguns momentos do texto Descartes as exemplificando como: 

extensão, figura, quantidade, grandeza, numero, lugar, tempo, espaço, e, operações 

matemáticas como a adição - no exemplo que Descartes nos oferece, dois mais três. 
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 Idem. 
16

 Como o objetivo do trabalho é expor e elucidar esta etapa da dúvida, não cabe aqui aprofundar ou mesmo 

desenvolver esta distinção entre Deus Enganador e Gênio Maligno, contudo somente clarificar que esta figura ou 

hipótese é a razão para quais as ideias da razão pura, que são claras e distintas são postas em questão. 
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SCHELER E KANT: APROXIMAÇÕES E AFASTAMENTOS ENTRE SUAS 

PERSPECTIVAS ÉTICAS 

Olivia Maria Klem Dias
1
 

 

RESUMO: No presente trabalho, explicaremos o que são as perspectivas atrativa e imperativa da 

ética, tal como compreendidas por C. Larmore em seu livro The Morals of Modernity. A seguir 

faremos uma exposição dos principais elementos das teorias éticas de Kant e Scheler, analisando suas 

aproximações e afastamentos. Daremos especial atenção à noção de a priori defendida por cada um 

dos autores e ao papel do conteúdo material em seus sistemas. Por fim, baseando-nos na ideia de 

“dever” e no modo como ela é entendida pelos dois autores, defenderemos a caracterização da ética 

scheleriana como atrativa e da ética kantiana como imperativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Kant, Scheler, ética, a priori. 

 

 

ABSTRACT: In this present paper, we will explain what the attractive and the imperative notion in 

ethics are. These concepts were developed by C. Larmore in his book The Morals of Modernity. Next, 

we will make an exposition of Kant’s and Scheler’s ethical theories main elements and analyze their 

similarities and their differences. We shall pay special attention to the a priori notion used by each one 

of these authors and to the role that the material content occupies in their systems. Lastly, based on the 

idea of “right” and its comprehension by the authors, we will defend the characterization of Scheler’s 

ethics as attractive and Kant’s ethics as imperative. 

 

KEYWORDS: Kant, Scheler, ethics, a priori. 

 

Introdução 

Temos por objetivo analisar a teoria ética de Max Scheler, desenvolvida pelo autor em 

seu livro O Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores
2
, cujas primeira e segunda 

parte foram publicadas, respectivamente, em 1913 e 1916. Uma das principais influências 

sofridas pelo autor, que transparecem claramente em sua obra e que será abordada no presente 

trabalho, é a da ética kantiana. Scheler desenvolve uma perspectiva ética própria, mas não 

sem antes expor algumas das noções fundamentais de sua teoria demonstrando no que se 

afastam ou aproximam da teoria ética kantiana. Antes, contudo, de analisarmos o que Scheler 

tem a dizer sobre Kant, faremos uma exposição independente da teoria ética do mesmo, 

baseando-nos em seu livro Fundamentação da Metafísica dos costumes, originalmente 

publicada em 1785.  

                                                                 
1
 UFRJ. 

2
 Título original em alemão: Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. Neuer Versuch der 

Grundlegung eines Ethischen Personalismus. 
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Usaremos, como pano de fundo para esse debate, a diferenciação feita por C. Larmore 

em seu livro The Morals of Modernity, publicado em 1996, entre as perspectivas éticas 

imperativas e atrativas por acreditarmos que esta diferenciação pode ser aplicada aos sistemas 

éticos de Kant e Scheler, respectivamente; ampliando assim nossa compreensão das 

diferenças entre os sistemas éticos dos dois autores. 

A influência sofrida por Scheler da fenomenologia de E. Husserl também ficará 

evidente neste trabalho, apesar de não ser nosso objetivo atual investigar as aproximações e 

afastamentos entre Scheler e Husserl, julgamos necessários alguns esclarecimentos a esse 

respeito. Scheler tomou contato com a fenomenologia de Husserl ao ler, em torno de 1902 

suas Investigações Lógicas. Scheler assumiu a fenomenologia em suas investigações, embora 

a tenha empregado de modo muito particular. Ele não acompanhou a virada transcendental da 

fenomenologia e ficou conhecido por sua fenomenologia realista.   

A estrutura do presente trabalho será a seguinte: na primeira parte, explicaremos o que 

são as perspectivas imperativa e atrativa da ética. Na segunda, faremos uma exposição dos 

principais conceitos da ética kantiana, dando especial atenção à rejeição de todo conteúdo 

material enquanto fundamento da ética e à sua noção de a priori formal. Na terceira, faremos 

uma exposição da ética scheleriana expondo os pontos nos quais ela se opõe a Kant. 

Concluiremos, defendendo a caracterização da ética kantiana como imperativa e da ética 

scheleriana como atrativa, retomando, através da noção de a priori, uma diferença 

fundamental entre os dois autores, que diz respeito ao papel do conteúdo material na 

fundamentação de ética.  

 

A diferença entre as perspectivas atrativa e imperativa na ética 

Segundo Larmore (1996) as teorias éticas podem ser classificadas como atrativas ou 

como imperativas. A diferença entre elas está na noção fundamental assumida por uma 

determinada teoria ética: a de “bem” ou a de “correto”, ou “dever”. As teorias éticas atrativas 

são aquelas que se apoiam nas ideias de bem, realização pessoal e virtude para determinar 

quais são as ações moralmente corretas e desejáveis e como seríamos motivadas a praticá-las. 

A ação correta aproximaria o agente da realização de uma vida melhor e mais gratificante. Ele 

seria motivado a realizar a ação moralmente desejável precisamente por este motivo. A ação 
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moralmente correta é aquela que vai trazer algo significativamente positivo para a vida do 

agente. A ética aristotélica, por exemplo, considerada atrativa pelo autor, se baseia na ideia de 

que o exercício da virtude moral é parte fundamental da vida feliz ou bem vivida que é, por 

natureza, aquilo que todo ser humano deseja como seu fim último.  

 Por razões mais históricas do que propriamente internas ao debate sobre teorias éticas, 

as concepções atrativas foram sendo deixadas de lado  em favor das concepções 

imperativas. Com o advento da modernidade, a escalada do individualismo e a rejeição de 

uma ideia teleológica da natureza, procurar estabelecer objetivamente o que viria a ser bem-

estar e realização pessoal passou a ser cada vez mais difícil. Cada indivíduo decide o que é 

melhor para si mesmo, podendo, inclusive, mudar de opinião acerca do que seria seu próprio 

bem-estar incontáveis vezes ao longo da vida. Esse fato mina a concepção atrativa da ética, 

uma vez que esta depende de uma concepção publicamente aceita acerca do que é 

objetivamente bom na vida humana. As teorias éticas imperativas se consolidam a partir desse 

momento. A ação moralmente correta não é aquela que “é melhor” para o agente. Ela é 

simplesmente aquela que “é devida” ou “obrigatória”. 

Larmore afirma que Kant é um dos representantes da ética imperativa. Um dos 

principais argumentos utilizados por Larmore para justificar a primazia do dever sobre o bem 

na ética kantiana é o pluralismo de opiniões acerca do que seria a auto realização que leva ao 

fato de que pessoas razoáveis tendem a discordar a respeito do qual seria a natureza da 

realização pessoal. Algumas passagens da Crítica da Razão Prática, ilustram essa mudança na 

concepção da felicidade. Kant afirma que “aquilo em que cada um costuma colocar sua 

felicidade tem a ver com o seu sentimento particular de prazer e desprazer e, até num e 

mesmo sujeito, com a carência diversa de mudanças desse sentimento” (KANT. Crítica da 

Razão Prática, segunda e primeira edição, p. 46. Doravante citada como KprV, BA 46).  

Para os fins do presente trabalho, tomaremos a ética kantiana como representante da 

perspectiva imperativa e a ética scheleriana como representante da perspectiva atrativa. 

Procuraremos demonstrar as características que as tornam representantes adequadas de cada 

uma dessas perspectivas.  

 

A ética de I. Kant 
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Para Kant, o dever moral decorre do conhecimento da Lei Moral e o conhecimento de 

uma tal lei, implica a noção de “dever”. A boa vontade é aquela que ao tomar conhecimento 

da Lei Moral, se vê obrigada, por puro respeito, a obedecê-la, ainda que esse sentimento de 

dever vá de encontro aos anseios particulares de um dado indivíduo. É, então, através da 

noção de dever que a Lei Moral determina a vontade. Precisamos, contudo, responder à 

pergunta: como nós seriamos “ligados”/”enraizados” à Lei Moral? Como nos sentiríamos 

impelidos a realizar a ação moralmente correta?  Para responder a essa questão devemos 

considerar que Kant se vale do princípio de que “dever” implica “ser capaz de” ou “ser livre 

para”. Se eu devo realizar uma determinada ação, significa que eu sou capaz de realizá-la. Se 

não fosse assim, não poderíamos culpar alguém que não fez o que deveria fazer. Ou seja, a 

punição perderia o sentido. Concluímos que a concepção kantiana de liberdade ocupa um 

papel central na sua concepção imperativa da moralidade. Sendo assim, o que nos leva a 

realizar a ação moralmente correta, a cumprir o nosso dever, não é um “desejo” de se 

conformar ao que o dever ordena, mas o conhecimento de que é isso que devemos fazer e o 

sentimento de respeito que acompanha aprioristicamente esse conhecimento. Esse sentimento 

a priori é o móbil da ação moral. Para Kant, nossos deveres permanecem os mesmos 

independentemente dos nossos desejos e o interesse que todas as pessoas deveriam ter na 

moralidade seria um interesse não condicionado empiricamente, que expressaria a nossa 

capacidade de agir independentemente das leis de causa e efeito que governam o mundo 

natural.  

E como podemos saber qual ação é moralmente correta? A ação deve passar pelo 

“teste de universalização”. Quando queremos saber se uma ação é moralmente correta, nos 

perguntamos: “como seria se todos agissem desta maneira?”, ou usando o vocabulário 

kantiano “como seria se todos seguissem essa máxima?”. Caso a resposta não envolva 

nenhum tipo de contradição, a ação em questão pode ser considerada moralmente correta. 

Podemos dar um exemplo desse procedimento. Suponha-se que um indivíduo se encontre 

completamente desiludido com a vida, não teve sorte nem no amor, nem nos negócios. Ele 

está considerando pôr fim a sua própria vida. Ele se vê com a tarefa de avaliar se o suicídio é 

um ato moralmente correto. Ele deve lançar mão do procedimento da universalização e se 

perguntar o que aconteceria se todas as pessoas cometessem suicídio quando se encontrassem 

nessas mesmas circunstâncias. Ele chegaria à conclusão de que a universalização do suicídio 

iria contra as leis da natureza, o que faria com que o próprio ato de se matar envolvesse uma 
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contradição. “Vê-se então em breve que uma natureza cuja lei fosse destruir a vida em virtude 

do mesmo sentimento cujo objetivo é suscitar a sua conservação (o amor próprio), se 

contradiria a si mesma e, portanto, não existiria como natureza” (KANT. Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, segunda e primeira edição, pp. 53-54. Doravante citada como Gr, 

BA 53-54). Portanto, o suicídio não é um ato moralmente correto. É necessário que o 

indivíduo em questão conserve, por dever, a sua vida. Esse indivíduo coloca para si, neste 

momento, aquilo que Kant chama de máxima moralmente correta. A máxima é uma 

formulação subjetiva daquilo que a Lei Moral obriga o sujeito a fazer ou a deixar de fazer. 

Nesse caso, a formulação da máxima poderia ser: “devo sempre conservar minha vida, por 

dever.” É aí que se encontra o valor moral da ação: no fato dela ser realizada “por dever” e 

não por qualquer outro motivo.  

No caso do exemplo dado, o que o indivíduo está inclinado a fazer é pôr um fim à sua 

vida, digamos, por não suportar mais a tristeza que experimenta cotidianamente; mas por 

respeito à Lei Moral, ele a conserva. Nesse caso, ele é obrigado a algo que fará de malgrado, 

com certeza; mas esse sentimento não diminui a corretude da ação. Que a sua inclinação 

pessoal coincida ou não com o dever, isso pouco importa para a correção moral da ação. Kant 

chega até a sugerir que o valor moral da ação é maior quando a ação moralmente correta é 

realizada de malgrado, como sugere a seguinte passagem: “quando o infeliz, com fortaleza de 

alma, (...) deseja a morte, e conserva, contudo, a vida sem a amar, não por inclinação ou 

medo, mas por dever, então a sua máxima tem um conteúdo moral (KANT, Gr. BA 10). 

Podemos perceber que, para Kant, o fundamento da ação moralmente correta é aquilo 

que a Lei Moral ordena, que pode ser conhecido pelo procedimento da universalização. Tal 

procedimento procura avaliar se qualquer indivíduo racional poderia querer a universalização 

da máxima. Ou seja, é preciso que seja possível querer que todo indivíduo venha a praticar a 

mesma espécie de ação. Essa é a noção que Kant denomina Imperativo Categórico. Segundo 

este imperativo devemos sempre agir de acordo com máximas que possam ser queridas para 

todo e qualquer indivíduo racional. Nas palavras de Kant, o imperativo categórico possuiria a 

seguinte formulação: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal” (KANT, Gr, BA 52). 

O que observamos até o momento é que o princípio da ação moralmente correta não se 

encontra no conteúdo material da ação, mas na possibilidade de sua adequação à forma da 
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universalização. É a forma que importa aqui. O conteúdo material da ação é sempre 

contingente. Portanto, não pode servir de fundamento atemporal e universal para a ética. O 

conteúdo material da ação seria apreendido por uma intuição sensível e seria, portanto, a 

posteriori e essencialmente particular. Se quisermos transpor essa exigência de 

universalização para o caso da experiência de objetos em geral, a “universalização” do 

conteúdo material equivaleria a sua “categorização” pelo entendimento. Isto é, equivale ao 

seu encaixe numa experiência organizada e estruturada pelas categorias a priori do 

entendimento, que seriam, por sua vez, universais e necessárias. Essas categorias, elas 

mesmas, não teriam sido intuídas, sendo, portanto, puramente formais. Podemos afirmar que 

Kant iguala todo conteúdo material aos elementos sensoriais da experiência.  

No domínio da ética, nesse sentido, o relativismo, para Kant, decorreria do fato da 

vontade se deixar determinar pelo conteúdo material da ação. A única forma de evitar que isso 

ocorra é recorrer ao formalismo. O conteúdo material em questão é o bem ou o propósito que 

se deseja alcançar com a realização da ação. Portanto, para Kant, o desejo de um bem ou um 

propósito específico não pode ser considerado como o fundamento da ação moralmente 

correta. Esse conteúdo material, como qualquer outro, na perspectiva kantiana, só pode ser 

conhecido por intermédio da intuição sensível, sendo, em última análise, subjetivo. O desejo 

desses conteúdos seria devido a uma relação causal estabelecida entre a materialidade 

desejada e nossos estados afetivos de prazer ou desprazer. Se um sujeito experimenta prazer 

ao realizar uma determinada ação, essa ação pode parecer adequada para ele, mas não é o caso 

que ela seja necessariamente adequada para um outro sujeito qualquer. Se eu experimento 

satisfação ao juntar dinheiro, por exemplo, poderia parecer que juntar dinheiro é 

recomendável para toda e qualquer pessoa; e se eu experimento desprazer ao andar a cavalo, 

poderia tender a acreditar que isso é desaconselhável a toda e qualquer pessoa. Para Kant, 

acreditar que aquela ação que me traz prazer é, por esse mesmo motivo, moralmente correta e 

pode, portanto, ser universalizada e tida como devida a todos os sujeitos é a consequência de 

toda ética de bens e propósitos empíricos, que ele rejeita. Mais precisamente, para Kant, bens 

e propósitos são empíricos e variam conforme a sensibilidade dos sujeitos. O que Kant não 

admite é um bem ou um propósito com um conteúdo universalmente válido. 

Kant admite que a ação moralmente correta possua alguma materialidade, mas não é o 

desejo por essa materialidade que deve motivar a ação, mas sim a conformidade ou o acordo 

da mesma com a forma da universalidade. Nesse sentido, há um bem não empírico, o bem 
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moral, que consiste no acordo necessário de todos os bens empíricos que se adequam a forma 

da universalidade. 

 

A ética material dos valores de M. Scheler 

Para Scheler, Kant rejeita corretamente toda ética de bens e de propósitos, à medida 

que bens e propósitos sejam apenas uma matéria sensorialmente desejada. Porém, como 

veremos mais adiante, bens e propósitos podem ser tomados como suporte de uma matéria 

axiológica que escapa a toda contingência. Sendo assim, bens e propósitos podem ser 

correlatos de um juízo universalmente válido. 

Analisemos primeiro os motivos pelos quais ele rejeita a ética de bens e de propósitos. 

Ele rejeita a ética de bens afirmando que aquilo que consideramos bom ou mau varia de 

acordo com as contingências. São consideradas boas, em um determinado período histórico, 

por exemplo, as ações que ajudam a promover e perpetuar o Estado. Caso haja uma alteração 

na ordem social, alteram-se também as ações que são consideradas boas. Ele rejeita também 

toda ética de propósitos, caso se entenda o que determina essencialmente o propósito como o 

desejo por um fim específico, qual seja, a busca de prazer. A ética não pode ser, portanto, 

fundamentada em nenhum tipo de generalização de experiências, sejam elas de natureza 

histórica, social, psicológica ou biológica. No entanto, recorrer ao formalismo logo após 

rejeitar esse tipo específico de materialidade foi um erro que Kant cometeu. Recorrendo a 

experiência fenomenológica, tomamos conhecimento de um outro tipo de materialidade que 

difere essencialmente dos elementos sensoriais da experiência. Os conteúdos materiais a 

priori, reivindicados por Scheler como fundamento da ética, são os valores. E a intuição 

afetiva é a forma de intuição fenomenológica que nos coloca em contato com eles.  

A intuição afetiva é um ato emocional-cognoscitivo, segundo Scheler. Ela encontra 

sua condição de possibilidade nos atos fundamentais de amor e ódio. Amor e ódio são atos 

emocionais fundamentais e espontâneos do espírito humano em direção ao mundo. Essa 

relação emocional com o mundo precede tanto a intuição emocional dos valores quanto o 

conhecimento lógico-racional do mundo natural. Amor e ódio fornecem então, as bases de 

todos os outros atos que nos põem em relação com os valores e com o mundo natural. 
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Kant, por sua vez, já havia identificado erroneamente bens e valores. Para Kant, os 

valores seriam abstraídos daquilo que um sujeito experimenta na ausência ou na presença de 

um bem. O primeiro passo de Scheler na fundamentação de sua ética material de valores será 

então provar que os valores são independentes com relação aos bens e aos propósitos e, mais 

além, que os valores representam a condição a priori dos bens e dos propósitos. A questão 

principal é “Existe uma ética material que é, ao mesmo tempo, ‘a priori’ no sentido de que 

suas proposições são evidentes e não podem ser provadas ou refutadas nem por meio de 

observação nem por indução? Existe uma intuição ética material?”
3
 (SCHELER, 1980, p. 67). 

Que tipos de coisas são os valores? Scheler refuta a hipótese que afirma que existiriam 

nos objetos poderes, capacidades ou disposições de causar em seres desejantes certos estados 

de sentimentos; segundo essa hipótese, os valores seriam os efeitos subjetivos de nossas 

relações com os objetos. Se essa teoria fosse verdadeira, Kant estaria correto em afirmar que 

toda ética que não fosse puramente formal seria empírica ou indutiva, pois os valores 

dependeriam dos efeitos que esses poderes, capacidades ou disposições teriam em nós. 

Scheler afirma que essa hipótese é falsa para os valores. Ele afirma que seria vão perguntar a 

que tais poderes, capacidades ou disposições corresponderiam no mundo. Deveríamos então 

admitir a existência de “poderes axiológicos” dos objetos do mundo natural? Ou tais poderes 

não seriam nada além daquelas propriedades independentes dos sujeitos atribuídas pelas 

ciências naturais aos objetos (como, por exemplo, peso, aderência etc.)? Admitir a existência 

de “poderes axiológicos” equivaleria a admitir a existência de um certo X e a significância de 

X seria dada pelo próprio efeito que esse X deveria explicar. Para Scheler, isso seria um mero 

artifício. Por outro lado, se tomarmos os valores por simples casos especiais de efeitos sobre 

sujeitos sensíveis dos poderes naturais atribuídos pelas ciências naturais aos objetos, 

encontraríamos outra afirmação falsa, pois esses poderes não parecem consistir em coisas do 

mundo natural, uma vez que sua existência não é comprovada, nem mesmo apontada pelos 

estudos da ciência dura.  

Tendo sido descartada a hipótese segunda a qual os valores seriam meros poderes, 

capacidades ou disposições existentes no mundo natural, devemos ficar atentos para não 

confundir esse fato com o fato de que existe nas coisas uma disposição para ser suporte de 

                                                                 
3
 No original em alemão: “Gibt es eine materiale Ethik, die gleichwohl ‘a priori’ ist in dem 

Sinne, dass ihre Sätze evident sind und durch Beobachtung und Induktion weder nachweisbar 

noch widerlegbar? Gibt es materiale ethische Intuitionen?” 
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valor. E é através do suporte que apreendemos o valor. Ainda assim, não devemos 

superestimar a importância dos suportes de valor. A relação do valor com seu suporte nem 

sempre é clara e o valor permanece sempre transcendente ao seu suporte e irredutível ao 

mesmo. Os valores são eternos, universais e imutáveis. Sua existência e organização 

hierárquica – que discutiremos adiante – são independentes de sua realização. 

Qual é a relação do valor com seus suportes? Já deve ter ficado claro a esta altura que 

Scheler afirma que os valores não são abstraídos dos seus suportes – seja o suporte um objeto, 

uma pessoa ou uma ação de uma pessoa. Isso quer dizer que a apreensão do valor não 

depende da experiência indutiva. De tal modo que, se excluirmos a esfera dos valores e 

procurarmos estabelecer as características comuns de todos os homens bons incorreríamos em 

um erro metodológico ou em uma ilusão moral (SCHELER, 1980). Qualquer pessoa que 

proceda dessa maneira confunde suportes de valor e as características que eles possivelmente 

têm em comum com os valores eles mesmos. Comparando os valores com as cores, Scheler 

afirma que “não há sentido perguntar pelas propriedades comuns de todas as coisas azuis ou 

vermelhas. Apenas uma resposta seria possível: que elas são azuis ou vermelhas”
4
 

(SCHELER, 1980, p. 37). No entanto, a apreensão do valor depende sim da experiência 

sensível, essa é a experiência que temos justamente do suporte do valor, embora os valores 

encontrem o seu preenchimento em fenômenos autônomos e a priori.  

Valores – como nobre, agradável, amável, belo etc. – podem ser acessíveis para mim 

sem que eu tenha que representá-los como propriedades pertencentes a algum objeto. Quando 

conhecemos uma pessoa simpática, afirma o autor (SCHELER, 1980), intuímos o valor e não 

somos necessariamente capazes de identificar a que aspecto de sua personalidade a simpatia 

deve ser atribuída. Soma-se a isso o fato de que, tendo contato uma única vez com uma única 

pessoa simpática somos capazes de apreender tal valor. Não é necessário que tenhamos que 

conhecer um determinado número de pessoas simpáticas para só então apreendermos o valor 

“simpatia” em questão.  

Em outro exemplo dado também por Scheler, somos convidados a imaginar um 

caminhante que vê, na beira da estrada, um animal que pensa estar vivo. Ao se aproximar, o 

caminhante percebe que o animal está morto. Isso não implica que o caminhante intuiu o 
                                                                 
4
 No original em alemão: “sinnlos es ist, nach den gemeinsamen Eigenschaften aller blauen 

oder roten Dinge zu fragen, da já nur die einzige Antwort möglich wäre: sie besteht darin, 

dass sie eben blau und rot sind”.   
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valor “vida” erradamente. O que Scheler pretende demonstrar é que o grau de adequação e 

evidência do valor intuído não depende da experiência do suporte de valor. Portanto, não 

existe engano na apreensão do valor propriamente dito, mas na relação do valor com seu 

suporte. Engano este que é devido a questões factuais de natureza física ou psicológica.  

Contudo, o autor não deixa de enfatizar que existem algumas conexões essenciais 

entre os valores e seus suportes. Os valores morais só podem ter pessoas e seus atos como 

suporte. Nenhuma coisa ou evento pode ser considerada boa ou má, nobre ou covarde. Por 

outro lado, pessoas e seus atos não podem servir de suportes para os valores das coisas ou dos 

eventos, pessoas e seus atos não podem ser suportes para os valores “útil” ou “agradável”, por 

exemplo. Essa diferenciação ocorre porque os valores éticos pertencem essencialmente à 

esfera da pessoa e a pessoa jamais pode ser dada como um objeto.  

Além dessas interconexões essenciais que os valores estabelecem com seus suportes 

existem as interconexões essenciais que os valores estabelecem entre si. Essas interconexões 

constituem a hierarquia dos valores. Nós conhecemos a hierarquia dos valores por um ato, 

ainda que de natureza fenomenológica, diferente do emocional-cognoscitivo. Nós 

conhecemos a hierarquia dos valores pelo ato de preferência. O ato de preferir não é um mero 

ato de escolha, é um ato anterior que funda e limita as possibilidades da escolha uma vez que, 

após tomar conhecimento do valor mais elevado, escolhemos entre as ações que estão 

fundadas no valor mais elevado. Scheler denomina escolha ou preferência empírica o ato de 

escolher entre duas ou mais ações e de preferência a priori o ato de reconhecimento de um 

valor como situado em uma posição mais elevada na hierarquia dos valores do que outro. 

Segundo o autor, nós sempre preferimos o valor mais elevado na hierarquia, sempre que o 

contrário acontece deve haver algum tipo de engano no ato de preferir.  

Cabe perguntar então, como é possível que ocorra algum tipo de engano no ato de 

preferir. Já dissemos que o conhecimento dos valores não é da ordem racional, mas da ordem 

emocional-cognoscitiva. O valor é dado na relação emocional intuitiva do sujeito com o 

mundo dos valores de maneira imediata e a priori. A apreensão do valor não parece ser 

passível de ser errada. Para entender isso, é necessário considerar a noção de “ethos” do autor. 

O “ethos” consiste na disposição dos valores dentro do conteúdo da vida emocional dos 

sujeitos. A hierarquia a priori dos valores tal como experimentada pelo sujeito em relação 

com a hierarquia dos valores em sentido absoluto, define o “ethos” dos indivíduos e das 
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sociedades. Cada indivíduo possui uma sensibilidade diferente com relação aos valores que 

confere as diferenças nos seus “ethos”. Na medida em que esta sensibilidade está aberta para 

aprimoramento, está também o “ethos” individual. Aqui encontra-se, inclusive, a raiz da 

mudança observada na ética. Essa mudança não compromete em nada o mundo dos valores 

que permanece imutável. Essa mudança apenas aponta para o fato de que é impossível que um 

indivíduo ou mesmo uma sociedade esgote, em um determinado momento histórico, todos os 

valores passíveis de serem experimentados. A ética deve se dedicar, portanto, ao estudo das 

mudanças do “ethos”.  

Devemos considerar também, os atos espirituais de amor e ódio. O movimento do 

amor em direção ao mundo é um movimento de dilatação em relação aos valores. O 

movimento do ódio é de constrição com relação aos valores. Os movimentos de amor e ódio 

não são propriamente cognoscitivos, mas eles representam a relação mais imediata na qual o 

valor é experimentado. A oscilação entre o amor e o ódio constituem oscilação normais da 

vida emocional dos sujeitos. O amor é um movimento que leva o sujeito de um valor mais 

baixo para um mais alto, o ódio realiza o movimento contrário. Ao amor se deve a percepção 

clara do valor, ao ódio o seu ofuscamento. 

 

O bem e o mal moral em Scheler e o papel da noção de dever na ética material 

dos valores 

O bem e o mal moral constituem, para Scheler, valores secundários. Um valor 

secundário, ou de segunda ordem, é o valor da realização ou não realização de um valor de 

primeira ordem. Para o autor, o bem moral está ligado à realização de um valor positivo que é, 

em si mesma, um valor positivo e o mal moral está ligado à realização de um valor negativo 

que é, em si mesma, um valor negativo. Do mesmo modo, a inexistência de um valor positivo 

é um valor negativo e a inexistência de um valor negativo é um valor positivo. Esse é o 

primeiro axioma da ética scheleriana. O valor do bem moral se vincula secundariamente à 

realização de um valor positivo, em oposição à realização de um valor negativo. 

E como é possível a realização de um valor? Neste ponto, devemos retomar finalmente 

o conceito de propósito. Havíamos afirmado que, em Scheler, bens e propósitos podem ser 
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correlatos de um juízo universalmente válido. Isso é possível porque bens e propósitos são 

fundados nos valores.   

Deste modo, perguntar pelos propósitos – também chamados por Scheler de 

tendências – é, na verdade, perguntar pela possibilidade do valor se converter na finalidade de 

uma ação. Devemos entender como se daria a passagem do conhecimento emocional do valor 

para a sua realização na ação. Essa realização ocorre por meio das aspirações, que direcionam 

a vontade para a realização do valor. O valor, intuído emocionalmente, se torna então, objeto 

de uma aspiração, ele se situa no fim e como condição de possibilidade da tendência. Como se 

dá essa aspiração ao valor? Podemos definir então, a aspiração como um ato de natureza 

intencional capaz de orientar a vontade para realização de um valor, através da tendência. O 

conhecimento intelectual dessa aspiração acontece no momento em que a tendência se 

expressa por meio de uma representação. 

Deste modo, podemos afirmar que o valor é a condição emocional da tendência e a 

representação é sua condição racional. Devemos observar, contudo, que o valor permanece 

transcendente à tendência e mais fundamental em relação a esta. Scheler afirma inclusive que 

as representações que podem surgir no plano racional são determinadas pelo fim da tendência, 

limitadas a um escopo colocado por ela. 

Já os bens, por sua vez, podem ser correlatos de um juízo universalmente válido 

porque o bem, a despeito de estar em relação com os valores e não com os objetos da 

experiência natural, confere ao valor uma estrutura “coisística”. Deste modo, o bem 

acrescenta ao valor uma posição e um caráter objetivos. O bem não é, portanto, o mero 

acréscimo do valor a uma coisa. A percepção de um bem material é apenas a tomada 

intelectual do valor mediada por um bem. Observamos assim, que o bem encontra sua 

fundação nos valores e não nas coisas. As mudanças no que é considerado como um bem se 

devem às já mencionadas mudanças no “ethos” individual e social. 

Quanto ao dever, especificamente, Scheler crítica Kant afirmando que sua ética é 

essencialmente imperativa. Na ética kantiana, afirma o autor, a noção de dever tem uma 

importância fundamental uma vez que o que Kant considera moralmente correto é a vivência 

do puro dever. Poderíamos dizer que, para Scheler, moral seria viver o puro valor. O autor 

afirma que dever e valor são noções mutuamente excludentes.  
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Segundo Dupuy (1959), a ética dos valores necessariamente se opõe a ideia de que o 

bem e o mal moral dependem da conformidade ou da não conformidade da vontade à uma lei 

formal. O dever não pode ser anterior ao valor, pois ele encontra seu fundamento no valor. 

Deste modo é o valor e não o dever o fenômeno moral originário. Nas palavras de Scheler: 

“Toda ‘necessidade do dever’ se origina na visada das interconexões a priori dos valores; o 

valor, porém, nunca encontra sua origem na necessidade do dever! Deste modo, só pode se 

tornar uma obrigação o que é bom”
5
 (SCHELER, 1980, p.93). 

Scheler procura eliminar da ética a negatividade do dever baseando-se em uma 

confiança em relação à natureza humana. Mas como isso ocorreria? A partir da noção de ideal 

ético. Retomemos o movimento fundamental do amor. Quando este ato se volta para a própria 

pessoa, esta entra em contato com seu ideal ético pessoal. Neste ato, a pessoa experimenta o 

seu próprio mundo ideal de valores. Esse mundo se constitui em objeto do ato da aspiração. A 

aspiração é um ato diferente da intuição emocional do valor. Ela toma o valor como objeto de 

realização. De tal modo que a aspiração ligada à intuição emocional do valor, serão capazes 

de estabelecer tal valor como fundamento e fim de uma tendência, cuja realização é a 

realização de um dado valor.  

 

Conclusão 

Em primeiro lugar, somos capazes de identificar uma grande diferença nos conceitos 

de a priori defendidos por Scheler e Kant. Este último, admitia unicamente a existência de 

uma intuição sensível e de um a priori puramente formal. Recorrer ao formalismo, no que diz 

respeito à fundamentação da ética, garantia a Kant que a ética estivesse livre de toda 

contingência, apresentada pelo autor como presente em toda ética de bens e de propósitos.  

Scheler, por sua vez, apesar de compartilhar com Kant a preocupação em eliminar da 

ética seu caráter contingente, não enxerga no formalismo a solução deste problema. Graças à 

experiência fenomenológica, ele é capaz de identificar um conteúdo material, universal, e 

conhecido por nós aprioristicamente por meio de intuição afetiva, que figura como 

fundamento da ética: os valores. Assim, Scheler admite a existência de um a priori material. 

                                                                 
5
 No original em alemão: “Alle ‘Sollensnotwendigkeit’ geht auf die Einsicht in apriorische Zusammenhänge 

zwischen Werten zurück; niemals aber diese auf eine Notwendigkeit des Sollens! So kann auch nur zur ‘Pflicht’ 
werden, was gut ist”. 
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Por fim, ao analisarmos as diferentes noções de dever assumida por cada um dos 

autores, somos capazes de justificar a assunção da ética scheleriana como atrativa e da ética 

kantiana como imperativa. O dever, em Kant, não depende absolutamente de nenhuma atitude 

“pró” que vise a sua realização. Além disso, em seu sistema é considerado bom aquilo que 

está em conformidade com a forma da Lei Moral e mal aquilo que não está em conformidade 

com ela.  

Scheler defenderá, por sua vez, não uma ética do dever, mas uma ética do 

discernimento, na qual os sujeitos se sentem atraídos pelo valor e por isso procuram realiza-

lo. Não obstante, o autor defende que a noção de dever não pode ocupar o lugar de conceito 

fundamental na ética, pois a própria existência do dever depende do ser do valor como 

matéria a priori.  
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A TENTATIVA ARENDTIANA DE CONCILIAR LIBERDADE E AUTORIDADE 

Rayane Batista de Araújo
1
 

 

RESUMO: No ensaio O que é autoridade? da coletânea Entre o passado e o futuro (1961), Hannah 

Arendt defende a tese de que o mundo moderno vivencia uma crise política da autoridade. Segundo a 

autora, uma crise constante e cada vez mais profunda de todas as autoridades tradicionais teria 

acompanhado o desenvolvimento do mundo moderno, e a noção de autoridade, outrora fundamental 

na teoria política, teria se tornado enevoada por controvérsia e confusão. Arendt afirma que pouca 

coisa acerca de sua natureza nos pareceria autoevidente ou mesmo compreensível, ou seja, nós não 

mais saberíamos o que é a autoridade, ela não mais seria reconhecida por nós enquanto tal. Uma vez 

constatada a crise, Arendt se propõe a reconsiderar o que a autoridade foi historicamente e, assim, 

resgatar o seu significado. No entanto, há uma tensão na exposição da autora: ao mesmo tempo em 

que ela defende que “a autoridade sempre exige obediência” e, portanto, “a ordem autoritária é sempre 

hierárquica”, ela também diz que “a autoridade implica uma obediência na qual os homens retêm sua 

liberdade”. Ora, como é possível conciliar liberdade e obediência ou liberdade e autoridade? Em 

outras palavras, como posso estar submetido à algo ou alguém e, ainda assim, ser livre? O presente 

artigo tem por objetivo apresentar a tentativa arendtiana de conciliar liberdade e autoridade que, 

segunda a autora, teria sido o mesmo esforço de conciliação das revoluções modernas. Para esse 

propósito é imprescindível deter-nos sobre os conceitos de poder, autoridade, liberdade e ação política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arendt, autoridade, fundação, liberdade, ação. 

 

ABSTRACT: In the essay What is authority? from the book Between past and future (1961), Hannah 

Arendt supports the thesis that the modern world lives a political crisis of authority. According to the 

author, a constant, ever-widening and deepening crisis of each and every traditional authority would 

have accompanied the development of the modern world, and the notion of authority, once 

fundamental to political theory, would have become clouded by controversy and confusion. Arendt 

affirms that little about its nature would appear to us self-evident or even comprehensible, that is, we 

wouldn’t know anymore what authority is, it wouldn’t be recognized by us as such anymore. 

Nevertheless, there is a tension in the author’s presentation: at the same time that she defends that 

“authority always demands obedience” and so “the authoritarian order is always hierarchical”, she also 

says that “authority implies an obedience in which men retain their freedom”. But how is it possible to 

conciliate freedom and obedience or freedom and authority? In other words, how can I be submitted to 

something or someone and still be free? The present article’s aim is to present the Arendtian attempt to 

conciliate freedom and authority that, according to the author, was the same effort of conciliation of 

the modern revolutions. For this purpose, it will be necessary to examine the following concepts: 

power, authority, freedom and political action. 

 

KEYWORDS: Arendt, authority, foundation, freedom, action. 

 

I. A crise da autoridade 

Hannah Arendt (1906-1975) inicia o ensaio O que é autoridade? da coletânea Entre o 

passado e o futuro (1961) fazendo uma observação a respeito do título do texto: “Para evitar 

mal-entendidos, teria sido mais sábio indagar no título: O que foi – e não o que é – 

                                                                 
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ, orientada pela Profa Marina 

Velasco. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

85 

autoridade?” (ARENDT, 1961, p. 91)
2
. Ao reformular a pergunta do título no pretérito, a 

autora já expõe nas primeiras linhas do ensaio a tese que irá defender no desenrolar do texto, a 

saber, que o mundo moderno vivencia uma crise política da autoridade e que nós não mais 

sabemos o que a autoridade é. O termo, outrora fundamental na teoria política, teria sido 

apropriado e deturpado ao longo da história de tal forma que hoje nós confundiríamos a 

autoridade com outros fenômenos diversos.  

A situação de falência da autoridade política no mundo contemporâneo teria permitido, 

segundo a autora, que movimentos totalitários e outros movimentos políticos do século XX 

com o intento de substituir o sistema partidário tirassem proveito dessa atmosfera de 

instabilidade onde “o sistema de partidos perdera o seu prestígio e a autoridade do governo 

não era mais reconhecida” (ARENDT, 1961, p. 91-92). No entanto, segundo Arendt, o 

sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade, é ter ela se 

espalhado por áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e a educação,  

 

 
onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como uma necessidade 

natural, requerida obviamente tanto por necessidades naturais, o desamparo da 

criança, como por necessidade política, a continuação de uma civilização 

estabelecida que somente pode ser garantida se os que são recém-chegados por 

nascimento forem guiados através de um mundo preestabelecido no qual nasceram 

como estrangeiros (ARENDT, 1961, p. 92). 

 

 

Arendt afirma então que por não reconhecermos nem mais essa forma simples e elementar de 

autoridade que governa as relações entre adultos e crianças e entre professores e alunos, que, 

por sua vez, serviu como modelo para uma grande variedade de formas de governo 

autoritário
3
 através de toda a história do pensamento político, “tanto na prática como 

teoricamente, não estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente é” 

                                                                 
2
 Para traduzir as passagens de What is authority? aqui citadas, eu consultei a tradução brasileira feita por Mauro 

W. Barbosa e publicada pela editora Perspectiva em 2009 do livro, Entre o passado e o futuro, no qual se 

encontra o ensaio.  

3
 Assim como Arendt o faz, eu farei uso do adjetivo “autoritário(a)” no presente texto que, por sua vez, deve ser 

entendido não como sinônimo de “despótico” ou “ditatorial”, mas significando “que ou aquele que se baseia na 

autoridade”, “que incita respeito”, “que impõe obediência”. Ou seja, o termo “autoritário”, apesar da sua 

contemporânea conotação negativa, deve ser aqui entendido no seu sentido original romano que, no final das 

contas, é o sentido positivo da palavra que a autora visa resgatar no ensaio em questão. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

86 

(ARENDT, 1961, p. 92)
4
. Em outras palavras, a época moderna teria não só desafiado uma ou 

outra forma de autoridade em diferentes esferas da vida, mas feito com que todo o conceito de 

autoridade perdesse completamente a sua validade. Uma vez constatada a crise, Arendt se 

propõe a reconsiderar o que a autoridade foi historicamente e assim resgatar o seu 

significado
5
. Nós viveríamos em uma época na qual certas noções, dantes claras e distintas, 

teriam perdido sua clareza e distinção por terem perdido seu significado na realidade público-

política, tais como as noções de autoridade e liberdade. Essas noções, não entanto, não 

perderam inteiramente sua importância no mundo atual e daí a relevância em recuperar seus 

significados. O meu objetivo no presente texto é percorrer o ensaio O que é autoridade? e 

apresentar a tentativa arendtiana de conciliar liberdade e autoridade. 

II. O que a autoridade nunca foi 

“Afim de evitar os mal-entendidos mais comuns e assegurar que visualizemos e consideremos 

o mesmo fenômeno, e não uma série qualquer de problemas conexos ou desconexos”, Arendt, 

antes de reconsiderar o que a autoridade foi historicamente, faz algumas observações acerca 

do que ela nunca foi. Porque a autoridade sempre exige obediência, ela é comummente 

confundida com alguma forma de poder ou com alguma forma de violência e, no entanto, 

segundo Arendt, a autoridade deve ser definida tanto em contraposição à coerção pela força 

quanto em contraposição à persuasão através de argumentos
6
.  

Arendt afirma que “a autoridade exclui a utilização de meios externos de coerção” pois “onde 

a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou”. Ou seja, se uma autoridade precisa 

fazer uso da violência para ser obedecida, então ela não se basta, isto é, ela não é reconhecida 

enquanto tal porque uma autoridade legítima dispensa o uso da força. Nas palavras de Jean-

                                                                 
4
 ARENDT, 1961, p. 119: “the necessity for ‘authority’ is more plausible and evident in child-rearing and 

education than anywhere else. That is why it is so characteristic of our own time to want to eradicate even this 

extremely limited and politically irrelevant form of authority”. É somente no ensaio Crisis in Education, da 

mesma coletânea, que a autora aprofunda no tema da perda da autoridade no âmbito privado, isto é, a perda da 

autoridade do professor na escola e a perda da autoridades dos pais no lar, tema este que não abordaremos no 

presente texto. 

5
 É interessante notar o interesse da nossa autora por resgatar conceitos políticos centrais. Em The Human 

Condition (1958), por exemplo, Arendt trabalha com o conceito de ação, no ensaio What is freedom? (1961) ela 

conceitualiza liberdade e em On Revolution (1963) ela busca o significado de revolução. 

6
 Mais adiante no texto, Arendt fará uma crítica aos teóricos, tanto liberais quanto conservadores, que 

“funcionalizam” todos os conceitos e ideias, isto é, que englobam sob a mesma denominação o que quer que 

preencha a mesma função. Assim, porque a violência preenche a mesma função que a autoridade, isto é, faz com 

que as pessoas obedeçam, então eles identificam violência e autoridade. Ver ARENDT, 1961, p. 101-104. 
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Jacques Rousseau: “ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade; é no máximo um 

ato de prudência”
7
. Assim, “ceder à força” e “reconhecer uma autoridade” são noções 

inconciliáveis que não podem ser entendidas como a mesma coisa. 

Da mesma forma, a autoridade é incompatível com a persuasão “a qual pressupõe igualdade e 

opera mediante um processo de argumentação”. Arendt afirma que “onde se utilizam 

argumentos, a autoridade é colocada em suspenso”. Ou seja, se é preciso persuadir o outro da 

minha autoridade por meio de argumentos para que assim ele me obedeça, isso significa que a 

relação de autoridade entre nós não é reconhecida anteriormente à efetiva emissão de ordens 

ou não seria preciso convencê-lo da minha autoridade para que ele obedeça à minha ordem. 

Em outras palavras, diferentemente da ordem igualitária da persuasão, a ordem autoritária é 

sempre hierárquica e, portanto, a relação de autoridade é reconhecida antes mesmo da emissão 

de ordens
8
. 

Portanto, temos que 

 

 

a relação autoritária entre o que manda e o que obedece não se assenta nem na 

razão comum nem no poder do que manda; o que eles possuem em comum é a 

própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos reconhecem e na qual ambos 

têm seu lugar estável predeterminado (ARENDT, 1961, p. 93). 

 

 

Ainda neste momento de considerações iniciais do texto, Arendt realça a importância de se 

fazer distinções e critica o modo como tanto os escritores conservadores quanto os liberais 

têm tratado o problema da autoridade e, por implicação, o problema afim da liberdade no 

domínio da política desde o século XIX. Segundo a autora, esses escritores não enxergam as 

linhas distintivas que separam os governos tirânicos dos governos totalitários e esses dois, por 

sua vez, dos governos de autoridade. Arendt faz então uma breve distinção entre o governo 

autoritário, o governo tirânico e o governo totalitário, tendo como critério distintivo a 

liberdade
9
. 

                                                                 
7
 ROUSSEAU, 1894, p.19-20: “La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut 

résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté; c’est tout au plus un acte de 

prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir?”. 

8
 Dentre as diferentes formas de governo, a autoritária seria a menos igualitária de todas na medida em que ela 

incorpora a desigualdade e a distinção como princípios. 

9
 Ao fazer essa distinção Arendt considera também o aparato do governo, as formas técnicas de administração e 

a organização do organismo político e associa 1) o governo autoritário à figura da pirâmide, 2) o governo 
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A tirania se baseia no isolamento, isto é, 1) no isolamento do tirano em relação aos súditos, 

pois ele governa, ou melhor, domina como “um” contra “todos” por meio da violência e de 

acordo com seu próprio arbítrio e interesse e 2) no isolamento dos súditos entre si que 

constituem uma massa de indivíduos isolados e desintegrados. Ou seja, o tirano está isolado 

no topo, “acima” de todos os demais, e esse “todos” que o tirano oprime são iguais enquanto 

súditos, isto é, eles são igualmente servis à vontade do tirano, igualmente desprovidos de 

poder. Em uma tirania, portanto, os servos são privados de sua liberdade política por não 

poderem agir no espaço público, por não haver um espaço público organizado em que possam 

se encontrar e interagir. Toda e qualquer decisão política é tomada unicamente pelo tirano, “o 

lobo em forma humana”. No entanto, o âmbito privado parece permanecer isento do domínio 

tirânico. 

Já no governo totalitário, além da perda da liberdade política - porque o desejo do Führer, que 

é dinâmico e sempre em movimento, é a lei suprema -, nós temos também a perda de toda e 

qualquer forma de liberdade ou agir espontâneo. Por meio do terror, o regime totalitário 

suprime toda possibilidade de ação e dissolve toda forma de espaço entre os homens, mesmo 

no âmbito particular. Ou seja, no totalitarismo a liberdade é radicalmente abolida. 

O governo autoritário, por sua vez, é limitado por leis. A fonte da autoridade transcende ao 

corpo político, isto é, ela é externa à ele, porém a sede do poder é o povo. Como podemos 

perceber, Arendt distingue autoridade e poder. Ela chega mesmo a contrapô-los ao dizer que 

“a característica mais proeminente dos que detêm autoridade é não possuir poder” (ARENDT, 

1961, p. 122). Poder, para a nossa autora, não é a possibilidade de impor a própria vontade ao 

comportamento alheio como o descreve Weber. Na verdade, o que Weber denomina poder 

mais se aproxima do que Arendt chama de força, e poder e violência são coisas contraditórias 

no pensamento arendtiano: “é insuficiente dizer que poder e violência não são o mesmo. 

Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro se ausenta”. Dessa 

forma, o oposto da violência não é a não-violência mas justamente o poder. E isso porque 

Arendt entende o poder enquanto consentimento, isto é, enquanto a “habilidade humana não 

apenas para agir mas agir em concerto” sem qualquer constrangimento ou coerção externa. 

Ou seja, poder é a habilidade de concordar livremente sobre um curso de ação comum. 

                                                                                                                                                                                                        
tirânico à figura da pirâmide com a destruição de todos os níveis intermediários entre o topo e a base, ou seja, 

com o topo suspenso sobre uma massa de indivíduos desintegrados e 3) o governo totalitário à estrutura da 

cebola. Ver ARENDT, 1961, p. 98-100 e ARENDT, 1962, p. 364-388. 
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III. O que foi autoridade? 

Se autoridade nunca foi o uso da força ou da violência, se ela também não é persuasão e se 

autoridade não é o mesmo que poder, afinal de contas o que foi autoridade? Ao se perguntar 

quais foram as experiências políticas que corresponderam ao conceito de autoridade e das 

quais ele brotou, Arendt constata que os gregos não tinham no âmbito da vida política 

qualquer referência de autoridade: “nem a língua grega nem as várias experiências políticas da 

história grega mostram qualquer conhecimento da autoridade” (ARENDT, 1961, p. 104). Isso 

significa que a autoridade nem sempre existiu, embora tenha atrás de si uma longa história. 

Entretanto, a filosofia política grega, em especial o pensamento platônico, teria influenciado 

decisivamente a noção de autoridade que estamos buscando - ao menos em parte porque os 

romanos adotaram os filósofos gregos como suas autoridades em assuntos do intelecto - e, 

portanto, é preciso voltar aos gregos para esclarecermos o conceito de autoridade que, como 

veremos mais adiante, tem a sua origem em Roma. 

Platão e Aristóteles teriam, de modo inteiramente diverso, mas a partir das mesmas 

experiências políticas, tentado introduzir algo de parecido com a autoridade na vida pública 

da pólis grega. Ambos buscavam uma alternativa tanto para a maneira grega usual de manejar 

os assuntos domésticos, isto é, a persuasão (péithein), quanto para o modo comum de tratar os 

negócios estrangeiros, isto é, a força e a violência (bía). Os dois filósofos pretenderam 

introduzir uma espécie de autoridade no manejo dos negócios públicos e na vida da pólis que 

contivesse a deterioração da pólis e tornasse plausível a distinção, no campo político, entre 

governantes e governados: “toda comunidade bem ordenada é constituída por aqueles que 

governam e aqueles que são governados”
10

.  

Segundo interpretação arendtiana, depois do julgamento e condenação de Sócrates, Platão 

teria começado a desconsiderar a persuasão como guia para os homens e buscado algo que 

compelisse a multidão sem o uso efetivo de meios externos de violência, ou seja, Platão teria 

buscado um princípio legítimo de coerção. Ele teria tentado estabelecer a “autoridade” do 

filósofo no governo da pólis aproximando-o do perito: assim como o carpinteiro é competente 

para fazer mobílias ou o médico para curar o doente, o filósofo é competente para governar a 

cidade e isso porque ele pode contemplar as ideias do Bem e do Belo. Ou seja, o poder 

                                                                 
10

 citação de A Política do Aristóteles (1332b12 e 1332b36) feita pela nossa autora (ARENDT, 1961, p.116) 
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coercivo repousaria nas ideias que são percebidas pelo filósofo que, por sua vez, as usaria 

como padrões aplicáveis para o comportamento das pessoas, padrões esses que transcendem 

“a esfera dos assuntos humanos da mesma maneira que um metro transcende todas as coisas 

cujo comprimento pode medir, estando além e fora delas”. Em outras palavras, “as ideias nas 

mãos do filósofo que é versado em ideias podem tornar-se regras ou padrões ou se converter 

em leis”
11

. 

Como o vulgo não pode ter acesso à verdade como o filósofo, como a verdade não é objeto de 

persuasão e como a persuasão é a única maneira de lidar com a multidão, Platão sugere a 

invenção de contos acerca de uma vida futura com recompensas e punições enquanto um 

artifício para impor obediência àqueles que não se sujeitam ao poder coercivo da razão. Dessa 

forma, o vulgo deveria acreditar nos mitos do além como se eles fossem verdade e, assim, agir 

como se eles também contemplassem as ideias só acessíveis aos filósofos. Essa tentativa 

platônica para encontrar um conceito de autoridade em termos de governantes e governados 

foi fracassada aos olhos de Arendt porque os critérios de coerção propostos, por mais que não 

fizessem uso da força física propriamente, implicavam uma espécie de manipulação dos 

poucos aos muitos. 

Segundo Arendt, nós encontraríamos na filosofia política de Aristóteles e em seu apelo à 

natureza que estabelece a diferença entre os mais jovens e os mais velhos a segunda tentativa 

da filosofia grega estabelecer um conceito de autoridade. Aristóteles teria recorrido à 

diferença entre jovens e velhos enquanto o princípio da autoridade dos governantes, onde os 

últimos governariam os primeiros. No entanto, Arendt acredita que o próprio Aristóteles não 

teria se convencido desse critério de coerção porque ele é contraditório com a definição de 

comunidade política do próprio filósofo estagirita, segundo o qual a pólis é uma comunidade 

de iguais e, portanto, não pode haver diferença entre governantes e governados. Ou seja, a 

pólis é uma isonomia que garantia a igualdade, “não porque todos os homens nascessem ou 

fossem criados iguais, mas, ao contrário, porque os homens eram por natureza (φύσει) não 

                                                                 
11

 JARDIM, 2011, p. 49-50: “o plano ideal passou a constituir a referência, o padrão situado além do sensível, na 

direção do qual o olhar deve se voltar para que toda a realidade possa ser apreendida. A partir desse momento, 

dirigir e fixar corretamente o olhar na direção da ideia constitui a condição de apreensão da verdade e, por 

conseguinte, da realização da paideia ou da educação. A noção de que a ideia é um metro que serve para medir o 

conjunto do real contém a referência à atividade do artesão, o qual depende da definição de um modelo ideal 

para a execução da sua obra. Desse modo, um propósito instrumental passou a determinar a pesquisa da verdade. 

Ela não diz mais respeito ao desvelamento das coisas, ou melhor, este ficou subordinado a um dado subjetivo – a 

correção do olhar na direção da ideia”. 
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iguais, e precisavam de uma instituição artificial, a polis, que em virtude de seu νόμος os 

tornariam iguais” (ARENDT, 2006, p. 20-21). 

Além disso, a nossa autora pontua que a relação entre jovens e velhos é, em sua essência, 

educacional, e nessa educação nada mais é implicado a não ser o treino dos futuros 

governantes pelos governantes atuais. Essa relação é limitada no tempo e em seu desígnio e, 

ainda, se dá entre indivíduos que são potencialmente iguais, isto é, pessoas que não se 

encontram em uma ordem hierárquica: “a política, ou o direito de participar da condução dos 

negócios públicos, começa precisamente onde termina a educação” (ARENDT, 1961, p. 119). 

O fracasso de tais tentativas da filosofia grega em se estabelecer um critério legítimo para a 

autoridade é compreensível porque os gregos não tinham no âmbito da vida pública qualquer 

experiência política autoritária em que pudessem se basear. A noção platônica de uma medida 

ou padrão pelo qual as coisas terrenas devem ser julgadas, no entanto, vigorou e ela é, na 

verdade, a origem da exigência moderna de que os negócios humanos, resultados da fala e da 

ação, não tenham dignidade próprios mas se sujeitem ao domínio de algo exterior ao seu 

âmbito, isto é, se sujeitem à padrões gerais e transcendentes. Trata-se, porém, de uma 

exigência posterior à experiência romana que, como veremos a seguir, deu origem à palavra 

“autoridade” e ao seu conceito.  

Segundo a nossa autora, a autoridade enquanto uma forma bem específica, que fora válida em 

todo o mundo ocidental durante longo período de tempo, foi em sua origem um fenômeno 

político não grego, mas romano, e derivado de um ato político específico, a saber, a fundação 

de Roma:  

 
 

a palavra auctoritas é derivada do verbo augere, “aumentar”, e aquilo que a 

autoridade e os de posse dela constantemente aumentam é a fundação. Aqueles que 

eram dotados de autoridade eram os anciãos, o Senado ou os patres, os quais a 

obtinham por descendência ou transmissão (tradição) daqueles que haviam lançado 

as fundações de todas as coisas futuras, os antepassados chamados pelos romanos 

de maiores. A autoridade dos vivos era sempre derivativa, dependendo, como 

coloca Plínio, dos auctores imperii Romani conditoresque, da autoridade dos 

fundadores que não mais se contavam no número dos vivos (ARENDT, 1961, p. 

121-122). 

 

 

Na compreensão romana da autoridade política, a fonte da autoridade se encontrava 

exclusivamente no passado, na fundação de Roma e na grandeza dos antepassados. Arendt 
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observa que “em Roma, a fundação da cidade e o estabelecimento de suas leis constituíam o 

ato importante e decisivo ao qual todos os feitos e realizações posteriores tinham que ser 

relacionados a fim de adquirirem validade política e legitimação” (ARENDT, 1998, p. 195, 

nota 21). Ou seja, cada ato político romano deveria de uma forma ou de outra remeter ao 

momento da fundação, isto é, ao sagrado início da história romana e assim “somar”, 

“aumentar”, “engrandecer” o peso do passado. Agir ignorando a autoridade e tradição, isto é, 

agir sem padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o prestígio da sabedoria 

dos pais fundadores, era inconcebível.  

Enquanto o poder emanava do povo, a autoridade advinha do Senado Romano, que era a 

instituição especificamente autoritária da República. O Senado não era o agente das ações 

políticas, mas seu autor, ou seja, quem inspirava toda empresa e cujo espírito se encontrava 

representado na ação. O Senado não era o responsável pela tomada de decisões políticas mas 

era quem aprovava ou desaprovava as ações, análogo aos áuspices que revelavam aprovação 

ou desaprovação divina das ações humanas. Ou seja, o Senado era quem “aumentava” e 

confirmava as ações por meio da assembleia dos anciães.  

Vemos então que não havia oposição entre liberdade e autoridade na república romana. A 

obediência voluntária - e não servidão voluntária no sentido descrito por Étienne de La Boétie 

- pode ser legítima desde que haja um fundamento sólido para aquilo que, desde os romanos, 

chamamos autoridade. A autoridade, apesar de se expressar em uma relação entre um que 

comanda e outro(s) que obedece(m), não se apoia na violência ou arbitrariedade. A autoridade 

pressupõe que tanto os que comandam quanto os que obedecem têm em comum o fato de 

reconhecerem a legitimidade do comando. Os que comandam têm o direito de comandar e 

seus comandos ou ordens são baseados em algo reconhecido por ambos
12

. Dessa forma, 

obedecer à uma autoridade reconhecida como legítima não limitaria a liberdade do cidadão, 

ao contrário, a afirmaria e a confirmaria. 

Com a decadência do Império Romano e o desaparecimento de uma ordem secular estável, a 

Igreja passa a assumir a responsabilidade pelos problemas seculares e ocorre então nesse 

período da história uma amálgama das instituições políticas romanas com as ideias filosóficas 

gregas: a autoridade agora cristã, cuja fonte são os mandamentos de Deus, passa a ser algo 

que ela nunca havia sido antes para os romanos, isto é, algo que transcende o âmbito político e 

                                                                 
12

 ARENDT, 1953, image 1. 
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lhe legitima de fora, do exterior. A autoridade da Igreja se apoia no laço de crença entre 

aqueles que comandam e aqueles que obedecem. Ou seja, a autoridade passou a ser vista 

enquanto enraizada em uma fonte que transcendia o âmbito político. Dessa maneira, com a 

autoridade assentando-se sobre uma fonte absoluta como sua inabalada pedra angular, o 

mundo ganhou a permanência e durabilidade de que os seres humanos necessitam 

precisamente por serem mortais, isto é, “os mais instáveis e fúteis seres de que temos 

conhecimento” (ARENDT, 1961, p. 95). Com o posterior advento da secularização e a perda 

dessa sanção religiosa no âmbito político, a perda da autoridade equivaleu à perda do 

fundamento do mundo, isto é, da permanência e segurança do meio em que vivemos. 

III. As revoluções enquanto tentativas de restauração da autoridade 

Apesar da crise da autoridade, ou melhor, devido à ela, Arendt constata que “existe em nossa 

história uma espécie de acontecimento para o qual a noção de fundação é central, se não o 

mais importante”, a saber, as revoluções da idade moderna. Essas, em especial a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana, aparecem aos olhos de Arendt como “gigantescas 

tentativas de reparar essas fundações”, isto é, “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”, a saber, a 

autoridade. Em outras palavras, as revoluções modernas, que têm por objetivo fundar a 

liberdade e novos corpos políticos, são também e ao mesmo tempo tentativas de restaurar a 

autoridade perdida, isto é, tentativas de conferir estabilidade à vida política. 

Ao escrever sobre a tarefa que se impõe aos revolucionários uma vez instaurada a revolução, 

a saber, a tarefa da fundação da liberdade, no quarto capítulo de Sobre a Revolução (1963), 

Arendt descreve que tal empresa deixa os homens das revoluções perplexos pois os coloca 

diante do problema de um novo início “de uma maneira frontal e inescapável”. Eles se 

encontrariam naquele momento definidor que é o hiato entre o “não mais” e o “ainda não”
13

. 

Tudo o que decidirem fazer, todas as medidas que resolverem tomar poderiam igualmente não 

serem feitas e tomadas ou feitas e tomadas de outra forma. E o que quer que for feito definirá 

o rumo da revolução e da história. Há aí o caráter imprevisível e arbitrário da ação elevado à 

                                                                 
13

 ARENDT, 1978, p. 204: “The legendary hiatus between a no-more and a not yet clearly indicated that freedom 

would not be the automatic result of liberation, that the end of the old is not necessarily the beginning of the new, 

that the notion of an all-powerful time continuum is an illusion”. 
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sua potência máxima na medida em que a ação em jogo agora não é uma ação corriqueira 

qualquer, mas a ação fundadora. O que está em questão nada mais é do que a tarefa concreta 

do governo revolucionário definida por Maximilien Robespierre, a saber, a tarefa de garantir a 

permanência do que foi conquistado durante o processo revolucionário.  

A tarefa da fundação, isto é, o estabelecimento de um novo início, de um novo corpo político, 

vem acompanhada da tarefa de legislar, de criar e impor aos homens uma nova autoridade. 

Mas onde buscar a fonte desta nova autoridade? Em uma época secularizada não se pode mais 

basear a autoridade no poder divino dos reis ou em qualquer sanção religiosa. E, no entanto, 

esse período da história nos legou a exigência de padrões absolutos que são inalcançáveis, 

impossíveis para nós, meros mortais. O problema em se impor padrões absolutos à esfera 

política é que a vida pública é constituída de problemas e relações humanas cuja própria 

essência é relativa e não absoluta. Ou seja, o problema em se encontrar um absoluto para o 

âmbito da política, que consiste em relações humanas mundanas, é insolúvel
14

. 

Assim, a principal preocupação dos revolucionários foi redescobrir não só a liberdade mas 

também a secularidade. Porém, as tentativas de restaurar a autoridade por meio das revoluções 

e sob bases imanentes têm malogrado, isto é, terminado ou em restauração ou em tirania, e 

isso parece indicar que “mesmo estes últimos meios de salvação proporcionados pela tradição 

se tornaram inapropriados” (ARENDT, 1961, p. 141). A autora encerra o ensaio sem 

apresentar propriamente uma solução para o problema do absoluto, isto é, o problema de 

como fundar um novo corpo político, em uma época secularizada, sob bases imanentes, sem 

recorrer à sanção religiosa ou à qualquer natureza transcendente. Mais do que respostas, a 

autora nos deixa no texto a sua admiração pela crise da autoridade, admiração (thaumázein) 

esta que nada mais é do que o início de toda e qualquer filosofia: “Quem pode negar (...) que 

                                                                 
14

 Em On Revolution, Arendt escreve que o que pode garantir a permanência do que foi conquistado durante o 

processo revolucionário é a criação de uma Constituição. A criação de uma Constituição serviria de padrão e 

pilar, ela criaria vínculos que os atores responsáveis pela fundação estabeleceriam com o passado e com o futuro. 

Ela representaria, assim, o momento de enraizamento da fundação do corpo político na História.  

O conteúdo concreto da Constituição é o estabelecimento de um sistema de poder inteiramente novo, um 

governo constitucional, isto é, um governo limitado. Arendt esclarece que a noção de governo constitucional 

nada tem de revolucionário em sua gênese ou conteúdo; ela significa simplesmente “um governo limitado por 

leis e a salvaguarda das liberdades civis por meio de garantias constitucionais”. No entanto, há um elemento 

genuinamente revolucionário na criação de uma Constituição, a saber, ela não é o ato de um governo, e sim de 

um povo constituindo um governo. Ou seja, na criação de uma Constituição, é o povo quem presenteia o governo 

com uma Constituição e não o contrário. Dessa forma, a Constituição antecede o governo e o governo é apenas 

fruto da Constituição. 
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o desaparecimento de praticamente todas as autoridades tradicionalmente estabelecidas têm 

sido uma das características mais espetaculares do mundo moderno?” (ARENDT, 1961, p. 

100). 
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O MASCARAMENTO DA SOCIEDADE EM ROUSSEAU
1
 

Luiz Maurício Bentim da Rocha Menezes
2
 

 

RESUMO: Rousseau com sua hipótese filosófica sobre o homem natural desenvolvida no Discurso 

sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, aponta para o momento em que 

o homem, ao se tornar um ser social, começa a distinguir em si mesmo ser e parecer. Em outras 

palavras, o homem deixa de ser simples e único, conhecedor de si mesmo, para se tornar um 

desconhecido para si, desfragmentado e perdido entre desejos supérfluos e não necessários. Com o 

esquecimento de si, o homem passa a usar máscaras sociais inseridas em momentos diferentes da sua 

vida social e que ressaltam os males da desigualdade existente na sociedade. Atrela-se a isso a 

exaltação do amor-próprio entre os homens e de uma vaidade vazia que levará o homem a não mais 

olhar-se senão pelos olhos dos outros, tornando-se mais exterior do que interior. Pretende-se fazer uma 

análise em Rousseau desse mascaramento social que tantos males produz no convívio em sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rousseau. Sociedade. Estado de Natureza. Natureza Humana. 

 

ABSTRACT: Rousseau, with his philosophical hypothesis on the natural man developed in his 

Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, points to the precise moment when man, 

whilst becoming a social being, starts to distinguish within himself ‘being’ of ‘appearing to be’. In 

other words, man is no longer a simple and unique being acknowledged of him, becoming otherwise a 

stranger, ruptured and lost amongst superfluous and non-necessary desires. Forgetting thyself man 

starts using social masks which are wore in different moments of his social life and which highlight 

the evils of the current inequality in society. To this, one might add the praise of self-consciousness 

amongst men and of an empty vanity which will take man not to look within himself, unless through 

the eyes of others, becoming more an apparent being than an interior one. This paper intends to 

analyze in Rousseau’s work this social masking that produces so much evil in society living. 

 

KEYWORDS: Rousseau. Society. State of Nature. Human Nature. 

 

Na sua obra sobre A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens
3
, 

Rousseau, com o intuito de estudar o homem em geral, desenvolve uma hipótese filosófica de 

um homem natural. Embora não admita a existência desse homem como um fato, ou seja, 

como um dado histórico, ele utiliza essa hipótese para poder estudar a natureza humana em 

sua plenitude e descobrir se a origem da desigualdade entre os homens presente na sociedade 

tem alguma justificativa direta na natureza. Tal homem natural estaria entregue ao estado de 

natureza e só poderia depender de suas próprias capacidades físicas e intelectuais. Ao 

contrário dos outros contratualistas anteriores a ele, Rousseau toma a sociedade como a 

principal origem da desigualdade e irá desenvolver um argumento que visa resgatar as 

                                                                 
1
 Quero agradecer aos professores da UEAP pelo vasto material humano fornecido para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Sem eles este trabalho, com certeza, não seria o mesmo. 
2
 Professor de filosofia política 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). 
3
 ROUSSEAU, J.-J. A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. Demais citações à obra serão abreviadas por Discurso da Desigualdade. Todos os grifos são meus. 
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verdadeiras paixões humanas, pois estas teriam sido substituídas por paixões sociais que só 

vieram ressaltar os males presentes no convívio em sociedade. Para Rousseau, 

 

[...] os selvagens não são maus justamente por não saberem o que é serem 

bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas 

sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de 

proceder mal
4
. 

 

Entendemos com isso que o homem não é inerentemente bom por natureza, porque o 

homem é ignorante de tudo aquilo que produz o mal como os vícios, por exemplo. No 

entanto, a bondade é natural e o estado de natureza é um estado imerso em bondade, o que faz 

com que o homem que vive nesse estado tire plenos benefícios disso. Dessa forma, o homem 

só poderá ser bom ou mal de acordo com a sociedade em que vive e o seu desenvolvimento 

moral, portanto, é fruto do meio em que vive. Com o advento das paixões sociais por 

oposição às paixões naturais, o homem aflorou o seu amor-próprio e, com isso, a sua vaidade, 

o que o fez tomar como critério de verdade o olhar do outro. Nisso se fez necessário, para o 

convívio em sociedade, a criação de máscaras sociais com as quais os homens passam a se 

relacionar hipocritamente uns com os outros. Noções de prestígio, hierarquia, classe e riqueza 

começam a denominar e diferenciar os homens que antes, por natureza, tinham a mesma 

condição e a mesma situação. Uma minoria passa a deter grande poder a partir dessas 

distinções e a dominar a maioria que inerte se subjuga a tais critérios. 

Para que possamos entender pontualmente o que Rousseau quer dizer com isso, iremos 

dividir o nosso trabalho em três partes, sendo a primeira uma exposição do ponto de vista de 

Thomas Hobbes sobre o estado de natureza e a criação da sociedade; a segunda parte será a 

oposição de Rousseau à visão hobbesiana; e a terceira será o desenvolvimento de uma crítica 

à sociedade mascarada que ronda a contemporaneidade. 

 

I 

Hobbes no Leviathan irá apresentar o estado de natureza humano no capítulo XIII. 

Segundo ele, o homem é igual por natureza tanto nas faculdades do corpo como na do 

espírito
5
. Se todos os homens possuem força e inteligência semelhantes, então estão na mesma 

condição natural. Na natureza não há qualquer tipo de poder capaz de coagi-los a agir 

                                                                 
4
 Discurso da Desigualdade, p. 189. 

5
 HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2008, p. 106. Demais citações à obra serão abreviadas por 

Lev. 
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segundo regras e, dessa forma, todos tem direito a todas as coisas. Isso levará a disputa entre 

os homens e a discórdia, sendo esta de três tipos: 

(i) competição – por lucro 

(ii) desconfiança – para manter a própria segurança 

(iii) glória – pela reputação 

Os homens, sem um poder comum capaz de mantê-los em temor respeitoso, estão em 

estado de guerra de todos contra todos
6
, pois nenhuma lei pode ser feita antes de se ter 

concordado quanto à pessoa que deverá fazê-la. O estado de natureza se caracteriza pelas 

paixões dos homens chamadas de direito natural e a razão que determina a lei natural. De 

acordo com a definição de Hobbes, direito natural é a liberdade que cada homem possui de 

usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação da sua própria natureza, 

ou seja, da sua vida; já a lei natural é um preceito ou regra geral, estabelecida pela razão, 

mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir a sua própria vida ou 

privá-la dos meios necessários para a preservar, ou omitir aquilo que se pense melhor 

contribuir para a preservar
7
. Dessa maneira a melhor maneira de se preservar a vida é 

buscando-se a paz. A paixão que faz o homem tender para a paz é o medo da morte e a razão 

irá conduzi-lo a preservar a sua própria vida. No entanto, se certo e errado não têm lugar na 

condição natural, como Hobbes determina no cap. XIII, então as leis da natureza, que ele 

concebe como requerimentos da moralidade, não poderiam ser aplicadas fora do Estado. O 

Estado é o mais perfeito artifício criado pelo homem e representa a união de todos os homens 

juntos. Sua criação, apesar de não ser natural, se faz por analogia à natureza. Enquanto os 

homens possuem corpos físicos dados pela natureza, o Estado é um corpo político criado a 

partir da arte humana
8
. Faz-se a necessidade de se determinar os meios para a constituição da 

sociedade civil. 

Os fundamentos para a construção do corpo político se dá através de um pacto de 

todos os homens com todos os homens para a formação de um terceiro, isto é, o soberano. O 

pacto não é feito entre o povo e o soberano, pois as pessoas não possuem nenhuma unidade 

para serem chamadas de ‘povo’ antes da existência da sociedade, assim como, o soberano só 

passa a existir depois do pacto. O soberano, portanto, não faz parte do pacto, pois foi formado 

                                                                 
6
 Lev., p. 109. 

7
 Lev., p. 112. 

8
 A analogia da arte com a natureza, e a relação do corpo político com o corpo natural, pode ser claramente 

observada na Introdução do Leviatã. 
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a partir deste, e, devido a isso, não tem de responder pelo pacto que foi formado. O soberano é 

a representação do corpo político e o seu poder é chamado de poder soberano e este consiste 

no poder e na força que cada um dos membros lhe transferiu por meio do pacto
9
. O poder 

soberano tem três principais características: 

(i) ele é irrevogável – nenhum dos contratantes do pacto pode revogá-lo, pois uma vez 

que todos cederam seus direitos ao soberano, somente ele teria o poder para destituir o corpo 

político. 

(ii) ele é ilimitado – o poder soberano é o maior poder que os homens podem atribuir a 

outros homens. O poder é absoluto porque se outro poder o limitasse, o soberano seria o poder 

limitador e não o limitado. 

(iii) ele é indivisível – pelo mesmo motivo o poder soberano não pode ser dividido, 

pois seria uma maneira de limitá-lo. 

As leis civis baseiam-se nas leis naturais, leis estas que conduziriam ao pacto 

instaurador do Estado como poder soberano. A justiça como um requerimento moral é 

derivada do requerimento moral de procurar a paz. A justiça é um requerimento moral porque 

transferência de direitos é um meio de fazer a paz, direitos são transferidos através de 

contratos, e a justiça é um meio de manter os contratos. 

 

II 

Rousseau entende que todo processo de desigualdade humana se dá com o início da 

sociedade civil, através da instituição da propriedade privada. A natureza, ao contrário, seria o 

lugar para uma bondade natural existente na essência humana, que foi perdida quando o 

homem se tornou social. Para ele, o estado de natureza humano deve ser entendido como uma 

hipótese filosófica para falar da humanidade em geral e não somente de uma particularidade 

dos homens. Hobbes, segundo Rousseau, tomou as paixões sociais como sendo paixões 

naturais e por isso classificou o homem como egoísta, amante da glória e competindo por 

tudo. No entanto, no estado de natureza o homem é dotado de uma piedade natural que 

tempera o ardor que ele tem por seu bem-estar com uma repugnância inata em ver sofrer seu 

semelhante
10

. O estado de natureza do homem é o que melhor guarda as suas paixões e 

liberdade originários, apesar de que não há como a ele retornarmos. Por isso, Rousseau irá 

                                                                 
9
 HOBBES, T. Os Elementos da Lei Natural e Política. Tradução de Bruno Simões. São Paulo: Martins Fontes, 

2010, XIX.10. As citações desta obra são seguidas de capítulo e parágrafo. 
10

 Discurso da Desigualdade, p. 189. 
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idealizar uma maneira pela qual possamos resgatar valores de nossa natureza perdida e 

colocá-los em prática na sociedade. O propósito de Rousseau é combater os abusos e não 

repudiar os mais altos valores humanos. Nisso terá importância a sua obra mais conhecida: o 

Contrato Social. Em primeiro lugar, ele visa um modo de vivermos em sociedade sem 

perdermos com isso a nossa liberdade, pois para ele “renunciar à própria liberdade é o mesmo 

que renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, inclusive aos seus 

deveres”
11

. A liberdade é, portanto, inalienável. Mas como é possível manter-se a liberdade ao 

mesmo tempo em que se cria uma sociedade? 

De acordo com Rousseau, o soberano, seja ele uma assembleia ou um monarca, é uma 

pessoa moral cuja vontade será desde então a vontade de todo o corpo político, logo, a 

vontade de todos os seus membros. Essa vontade de todos os homens envolvidos no corpo 

político será chamada de vontade geral. A soberania é o exercício da vontade e tem três 

principais características: 

(i) ela é inalienável – a soberania deve sempre residir no povo e que este não pode 

confiar seu exercício aos governantes, quaisquer que eles sejam. 

(ii) ela é imprescritível – só pode ser exercida no corpo da nação e não pode de modo 

algum ser exercida por um indivíduo. 

(iii) ela é indivisível – a vontade não pode ser particular, mas de todo o povo e, 

somente assim, uma vontade geral. 

Essas três características se complementam na formação de uma soberania que 

responde por todo o povo. A passagem do estado natural ao estado civil produziu no homem 

uma mudança considerável, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça e imprimindo 

às suas ações a moralidade que anteriormente lhes faltava
12

. Dessa forma, Rousseau não 

poderia rejeitar a ideia de lei natural sem que, com o mesmo golpe, privasse o contrato social 

de toda sanção moral, de maneira que, o contato social se justifica na lei natural. As leis civis 

constituem atos da vontade geral, instituídas por todo o povo para governar todo o povo e 

sendo, dessa forma, o povo legislado por si próprio. A liberdade moral é a única que torna o 

homem senhor de si mesmo, posto que o impulso apenas do apetite constitui escravidão, e a 

obediência à lei a si mesmo prescrita é a liberdade
13

. Os maiores bens que devem se 

                                                                 
11

 ROUSSEAU, J.-J. O Contrato Social. São Paulo: Editora Cultrix, 2002, I.4. Citações à obra serão abreviadas 

por Contrato seguidas do livro e do parágrafo referentes. 
12

 Contrato, I.8. 
13

 Contrato, I.8. 
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encontrados em todo sistema de legislação são a liberdade e a igualdade
14

, pois será a partir 

dessa estreita relação entre liberdade e igualdade que Rousseau construirá a sua justiça, uma 

vez que a liberdade entre os homens só pode ser mantida se não houver alguém desigual, de 

modo que a desigualdade provoca a injustiça entre os homens. No seio da sociedade, a 

igualdade, que é a condição de liberdade para todos, só pode ser realizada se der ao soberano 

uma autoridade absoluta sobre todos os membros da associação. Se sobrassem aos 

particulares alguns direitos dos quais pudessem usufruir sem a permissão do soberano, a 

vontade geral deveria inclinar-se diante das vontades particulares ou, ao menos, medir-se com 

elas e, dessa forma, deixaria de lhes ser superior e de lhes impor sua lei. 

 

III 

Um dos pontos que podem justificar a mudança do homem e a sua saída do estado de 

natureza é a questão da liberdade exposta na primeira parte do Discurso da Desigualdade. O 

homem, ao contrário, dos outros animais não age por instinto, mas por ato de liberdade
15

. 

 

Assim é que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes causam a 

febre e a morte, porque o espírito deprava os sentidos e a vontade ainda fala 

quando a natureza se cala
16

. 

 

E, 

 

[...] o estado de reflexão é um estado contrário à natureza e que o homem 

que medita é um animal depravado
17

. 

 

As luzes e a reflexão (o uso da razão) são outro motivo de mudança no homem. A 

passagem da natureza para a sociedade se dá desta forma, conforme indicamos abaixo, 

 

Seria triste para nós sermos forçados a convir que essa faculdade distintiva, e 

quase ilimitada, é a fonte de todas as infelicidades do homem; que é ela que 

o tira, por força do tempo, dessa condição originária em que ele passaria dias 

tranquilos e inocentes; que é ela que fazendo desabrochar com os séculos 

suas luzes e seus erros, seus vícios e suas virtudes, torna-o com o tempo o 

tirano de si mesmo e da natureza
18

. 
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 Contrato, II.11. 
15

 Discurso da Desigualdade, p. 172. 
16

 Discurso da Desigualdade, p. 173. 
17

 Discurso da Desigualdade, p. 169. 
18

 Discurso da Desigualdade, p. 174. 
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O homem é o animal que se utiliza da razão e o uso desta levou ao desabrochar da 

sociedade. A razão aos poucos aumentou a diferença existente entre o homem e os outros 

animais, levando ao reconhecimento de si e ao orgulho
19

, o que em muito contribuiu para uma 

mudança no seu pensamento e no seu agir. A tirania, de que nos fala Rousseau, é a soberba do 

indivíduo que não mais olha os outros homens como iguais, mas se coloca como superior a 

todos os outros, querendo para si toda a glória, cargos e bens que o possam consagrar acima 

dos demais. A natureza também deixa de fazer parte de seu ser e uma ruptura sem retorno se 

faz entre homem e natureza. A natureza passa a pertencer aos interesses do homem, que usa e 

abusa dela conforme lhe condiz. Esquecendo-se da sua origem, se torna um desconhecido 

para si mesmo; e como um desconhecido, o homem passa a vagar fragmentado pelo mundo 

que o rodeia. Os caminhos se tornam múltiplos na busca de sua essência perdida, o que faz 

com que o homem caia nas futilidades sociais e na vaidade humana. As máscaras sociais nada 

mais são do que a perda de uma identidade comum de um conhecimento de si. Para o homem 

social “ser e parecer tornaram-se duas coisas totalmente diferentes, e dessa distinção 

provieram o fausto e imponente, a astúcia enganadora e todos os vícios que lhe formam o 

cortejo”
20

. 

O homem social é um mascarado constante. Se houvesse apenas uma máscara, seria 

fácil distingui-lo na sua aparência. No entanto, a dificuldade em encontrar quem, de fato, é o 

homem se deve ao uso pelo mesmo de várias máscaras. Cada uma para uma situação social 

diferente. Assim o homem é um entre os amigos, outro no trabalho, diferente com os pais, 

piedoso na igreja, amoroso com o cônjuge, etc. A fragmentação é tamanha que se torna 

impossível um reconhecimento de si, ao ponto de conhecidos próximos falarem da mesma 

pessoa de maneira totalmente diferentes. A máscara é o símbolo da hipocrisia humana nas 

relações sociais. O marquês de Sade parece apontar em sua Filosofia na Alcova que toda 

relação de poder tem ocultas a violência e sexualidade, portanto, uma ruptura com o contrato 

social teria a função de desmascarar a hipocrisia humana e revelar a sua verdadeira e crua 

natureza. 

Mas para Rousseau, a sociedade ocultou no homem o que ele tinha de melhor: a sua 

própria essência. Sua unidade foi perdida, suas paixões verdadeiras trocadas por ilusórias 

paixões sociais: vaidade, orgulho, desprezo, amor-próprio. Olhamos o outro com indiferença, 
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 Discurso da Desigualdade, p. 205. 
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 Discurso da Desigualdade, p. 217. 
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falamos do outro para falarmos de nós mesmos, sem com isso nos reconhecer, sequer 

conhecermos em nós o que realmente somos. 

 

Tal é, de fato, a verdadeira causa de todas essas diferenças: o selvagem vive 

em si mesmo; o homem sociável, sempre fora de si, só sabe viver na opinião 

dos outros e é, por assim dizer, do juízo deles que lhe vem o sentimento de 

sua própria existência. [...] Sempre perguntando aos outros o que somos e 

nunca ousando interrogar-nos a nós mesmos sobre isso, em meio a tanta 

filosofia, humanidade, polidez e máximas sublimes, só temos um exterior 

enganador e frívolo, honra sem virtude, razão sem sabedoria e prazer sem 

felicidade. Basta-me haver provado que não é esse o estado original do 

homem, e que somente o espírito da sociedade e a desigualdade que ela 

engendra é que mudam e alteram assim todas as nossas inclinações 

naturais
21

. 

 

IV 

Tanto em Rousseau quanto em Hobbes, o contrato social é obra da razão. Em Hobbes 

o contrato permite que os males do estado de guerra instaurado pelo estado de natureza seja 

instinto através da formação de um poder comum que cause a todos um temor que leve a 

obediência e a paz promovendo, dessa maneira, a saúde e a segurança do corpo político. Em 

Rousseau, o contrato só foi possível porque a sociabilidade tem como efeito tornar a razão 

ativa e fornecer assim o remédio para o mal pelo qual a própria sociedade é responsável. 

Dessa maneira, o contrato em Rousseau instaura uma vontade geral que irá legislar sobre 

todos os cidadãos as leis que eles fizeram para si. 

Para Rousseau, é preciso reformular o contrato social que regula a desigualdade entre 

os homens, permitindo que a liberdade e a igualdade, que são essenciais ao homem, sejam 

restauradas na sociedade. O estabelecimento de uma vontade geral do povo evita a tentativa 

de dominação do homem sobre o homem, assim como a elevação de vontades particulares 

contra o estabelecimento harmônico da própria sociedade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

HOBBES, T. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São 

Paulo Martins Fontes, 2008. 

 

________. Os Elementos da Lei Natural e Política. Tradução de Bruno Simões. São Paulo: 

Martins Fontes, 2010. 

                                                                 
21

 Discurso da Desigualdade, p. 242-243. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

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

104 

 

ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os 

Homens. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

________. ROUSSEAU, J.-J. O Contrato Social. Tradução de Rolando Roque da Silva. São 

Paulo: Editora Cultrix, 2002. 

 

SADE, Marquês de. Filosofia na Alconva. Brasília: Coordenada, [19--] 

 


