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Existem teorias, argumentacdes e dis- 
putas filosoficas pelo fato de existirem pro- 
blemas filosoficos. Assim como na pesquisa 
cien tifica ideias e teorias cien tificas sdo 
respostas a problemas cienti'ficos, da mes- 
ma forma, analogicamente, na pesquisa 
filosofica as teorias filosoficas sdo tentativas 
de solucdo dos problemas filosoficos. 

0s problemas filosoficos, portanto, 
existem, sdo inevitd veis e irreprimiveis; 
envolvem cada homem particular que 
ndo renuncie a pensar. A maioria desses 
problemas ndo deixa em paz: Deus existe, 
ou existiriamos apenas nos, perdidos neste 
imenso universo? 0 mundo e um cosmo ou 
um caos? A historia humana tem sentido? 
E se tem, qual e? Ou, entdo, tudo - a glo- 
ria e a miseria, as grandes conquistas e os 
so frimentos inocen tes, vitimas e carnifices 
- tudo acabara no absurdo, desprovido 
de qualquer sentido? E o homem: e livre 
e responsavel ou e um simples fragment0 
insignificante do universo, determinado 
em suas acdes por rigidas leis naturais? A 
ci6ncia pode nos dar certezas? 0 que e a 
verdade? Quais sdo as relacdes entre razdo 
cienti'fica e fe religiosa? Quando podemos 
dizer que um Estado e democratico? E 
quais sdo os fundamentos da democracia ? 
E possivel obter uma justificacdo racional 
dos valores mais elevados? E quando e que 
somos racionais? 

Eis, portanto, alguns dos problemas 
filosoficos de fundo, que dizem respeito 
as escolhas e ao destino de todo homem, 
e com os quais se aventuraram as mentes 
mais elevadas da humanidade, deixando- 
nos como heranca um verdadeiro patrimb- 
nio de ideias, que constitui a identidade e 
a grande riqueza do Ocidente. 

A historia da filosofia e a histdria dos 
problemas filosofico~, das teorias filoso- 
ficas e das argumenta~des filosoficas. E 
a historia das disputas entxe filosofos e 
dos erros dos filosofos. E sempre a his- 
toria de novas tentativas de versar sobre 
questdes inevitaveis, na esperanca de 
conhecer sempre melhor a nos mesmos e 
de encontrar orientacdes para nossa vida 
e motivacdes menos frageis para nossas 
escolhas. 

A historia da filosofia ocidental e 
a historia das ideias que informaram, 
ou seja, que deram forma a historia do 
Ocidente. E um patrimbnio para ndo ser 
dissipado, uma riqueza que ndo se deve 
perder. E exatamente para tal fim os pro- 
blemas, as teorias, as argumentacbes e 
as disputas filosoficas sdo analiticamente 
explicados, expostos corn a maior clareza 
possivel. 

* * * 

Uma explicacdo que pretenda ser clara 
e detalhada, a mais compreensivel na me- 
dida do possivel, e que ao mesmo tempo 
ofereca explica~des exaustivas comporta, 
todavia, um "efeito perverso", pelo fato 
de que pode ndo raramente constituir um 
obstaculo a "memoriza~do " do complexo 
pensamento dos filosofos. 

Esta e a razdo pela qual os autores 
pensaram, seguindo o paradigma clas- 
sico do Ueberweg, antepor a exposicdo 
analitica dos problemas e das ideias dos 
diferentes fildsofos uma sintese de tais 
problemas e ideias, concebida como 
instrumen to didatico e auxiliar para a me- 
moriza~ao. 



Afirmou-se com justeza que, em 
linha geral, um grande fildsofo e o g&io 
de uma grande ideia: Platdo e o mundo 
das ideias, Aristoteles e o conceit0 de Ser; 
Plotino e a concepcdo do Uno, Agostinho 
e a "terceira navegacao" sobre o lenho da 
cruz, Descartes e o "cogito", Leibniz e as 
"m6nadas", Kant e o transcendental, Hegel 
e a dialetica, Marx e a alienacdo do traba- 
Iho, Kierkegaard e o "singular", Bergson e 
a "duracao", Wittgenstein e os "jogos de 
linguagem", Popper e a "falsificabilidade" 
das teorias cientificas, e assim por diante. 

Poi' bem, os dois autores desta obra 
propdem um lexico filosofico, um diciona- 
rio dos conceitos fundamentais dosdiversos 
filoso fos, apresen tados de maneira dida- 
tica totalmen te nova. Se as sin teses iniciais 
sdo o instrumento didatico da memoriza- 
C ~ O ,  o lexico foi idealizado e construido 
como instrumento da conceitualiza@o; e, 
juntos, uma especie de chave que permita 
entrar nos escritos dos filosofos e deles 
apresentar interpretacdes que encontrem 
pontos de apoio mais solidos nos proprios 
textos. 

* * * 
Sin teses, analises, Iexico ligam-se, 

portanto, a ampla e meditada escolha dos 
textos, pois os dois autores da presente 
obra estdo pro fundamente convencidos 
do fato de que a compreendo de um fi- 
losofo se alcanca de mod0 adequado ndo 
so recebendo aquilo que o autor diz, mas 
lancando sondas in telectuais tambem nos 
modos e nos jargdes especificos dos textos 
filoso ficos. 

* * *  
Ao executar este complexo tracado, 

os autores se inspiraram em csnones psico- 
pedagogicos precisos, a fim de agilizar a 
memorizacdo das ideias filosoficas, que 
sdo as mais dificeis de assimilar: seguiram o 
metodo da repeti~do de alguns conceitos- 
chave, assim como em circulos cada vez 
mais amplos, que vdo justamente da sintese 
a analise e aos textos. Tais repeticdes, re- 
petidas e amplificadas de mod0 oportuno, 
ajudam, de mod0 extremamente eficaz, a 
fixar na atencao e na memoria os nexos 
fundantes e as estruturas que sustentam 
o pensamen to ocidental. 

Buscou-se tambem oferecer ao jovem, 
atualmente educado para o pensamento 
visual, tabelas que representam sinotica- 
mente mapas conceituais. 

Alem disso, julgou-se oportuno enri- 
quecer o texto com vasta e seleta serie de 
imagens, que apresentam, alem do rosto 
dos filosofos, textos e momentos tipicos da 
discussdo filoso fica. 

* * * 
Apresentamos, portanto, um texto cien- 

tifica e didaticamente construido, com a 
intencdo de oferecer instrumentos adequa- 
dos para introduzir nossos jovens a olhar 
para a historia dos problemas e das ideias 
filosoficas como para a historia grande, 
fascinante e dificil dos esforcos intelectuais 
que os mais elevados intelectos do Ociden- 
te nos deixaram como dom, mas tambem 
como empenho. 
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Primeira parte 

A FILOSOFIA 
DO SECULO XIX 
AO SECULO xx 
Capitulo primeiro 
Friedrich Nietzsche. 
Fidelidade a terra 
e transrnuta~iio 
de todos os valores 3 
1. A vida e a obra, 5; 2. 0 "dionisiaco", 
o "apolineo" e o "problema Socrates", 6; 
3. 0 s  "fatos" szo estupidos e a "satura@o 
de historia" C um perigo, 8; 4 . 0  afastamen- 
to em rela@o a Schopenhauer e Wagner, 8; 
5 . 0  anuncio da "morte de Deus", 10; 6 . 0  
Anticristo, ou o cristianismo como "vicio", 
10; 7. A genealogia da moral, 12; 8. Niilis- 
mo, eterno retorno e "amor fati", 13; 9. 0 
super-homem C o sentido da terra, 15. 

MAPA CONCEITUAL -DO dionisiaco ao super- 
homem, 16. 
TEXTOS - F. Nietzsche: 1. A sublime ilusiio 
metafisica de Sdcrates, 17; 2. 0 anuncio da 
morte de Deus, 18; 3. A "moral dos senho- 
res" e a "moral dos escravos", 19. 

Capitulo segundo 
0 neocriticismo. 
A Escola de Marburgo 
e a Escola de Baden 21 

I. Gtnese, finalidade e centros 
de elaboraqio do neocriticismo - 21 

1.0 nascirnento do neocriticismo, 22; 2. A Es- 
cola de Marburgo, 23; 2.1. Hermann Cohen: 
a filosofia critica como metodologia da ci2n- 
cia, 23; 2.2. Paul Natorp: "o mitodo 6 tudo", 
24; 3. A Escola de Baden, 24; 3.1. Wilhelm 
Windelband e a filosofia como teoria dos 
valores, 24; 3.2. Heinrich Rickert: conhecer 
C julgar com base no valor de verdade, 24. 

11. Ernst Cassirer e a filosofia 
das formas simb6licas 26 

1. Substhcia e fun@o, 26; 2. A filosofia das 
formas simbolicas, 28; 3. "Animal rationa- 
le" e "animal symbolicum", 28. 

TEXTOS - E. Cassirer: 1. 0 homem e' um 
"animal simbdlico", 30. 

Capitulo terceiro 
0 historicismo alemiio, 
de Wilhelm Dilthey 
a Friedrich Meinecke 33 

I. Gtnese, problemas, 
teorias e expoentes 
do historicismo alemio 33 

1. 0 s  grandes historiadores e as grandes 
obras historicas do sCculo XIX, 34; 2 . 0  nas- 
cimento do historicismo, 34; 3. Idtias e pro- 
blemas fundamentais do historicismo, 35. 

11. Wilhelm Dilthey 
e a "critica 
da razio hist6ricaV 36 

1. Rumo a critica da razz0 historica, 37; 
2. A fundamenta@o das cihcias do espirito, 
38; 3. A historicidade constitutiva do mundo 
humano, 38. 

111.0 historicismo alemio 
entre Wilhelm Dilthey 
e Max Weber 40 



1. Windelband e a distinqiio entre ciincias no- 
motiticas e ciincias idiogrificas, 41; 2. Rickert: 
a relaqiio com os valores e a autonomia 
do conhecimento histbrico, 42; 3. Simmel: 
os valores do historiador e o relativism0 
dos fatos, 42; 4. Spengler e o "o caso do 
Ocidente", 42; 5. Troeltsch e o cariter 
absoluto dos valores religiosos, 44; 6. Mei- 
necke e a busca do eterno no instante, 44. 

TEXTOS - W. Dilthey: 1. "Reviver" para 
"compreender", 46; 2. As cidncias do espirito 
entendem o sentido de um mundo humano 
historic0 e objetivado, 47; W. Windelband: 
3. Cidncias nomote'ticas e ciincias idiogra- 
ficas, 48; H. Rickert: 4. Aprendizado gene- 
ralizante e aprendizado individualizante, 
50; G. Simmel: 5. 0 "terceiro reino" dos 
produtos culturais, 51; F. Meinecke: 6. Dis- 
tin@o entre civiliza@o e cultura, 53. 

Capitulo quarto 
Max Weber: 
o desencantamento do mundo 
e a metodologia 
das cihcias historico-sociais - 55 

1. Vida e obras, 57; 2. A questiio da "referin- 
cia aos valores", 58; 3. A teoria do "tipo ideal", 
59; 4. 0 peso das diferentes causas na reali- 
zaqiio dos eventos, 60; 5. A polimica sobre a 
"niio-avaliabilidade", 6 1; 6. A itica protes- 
tante e o espirito do capitalismo, 61; 7. Weber 
e Marx, 62; 8 . 0  desencantamento do mundo, 
63; 9. A f6 comoccsacrificio do intelecto", 64. 

MAPA CONCEITUAL - Metodologia das cidn- 
cias hist6rico-sociais, 65. 

TEXTOS - M. Weber: 1. A objetividade 
cognoscitiva das cidncias sociais, 66; 2. Etica 
da convicgio e e'tica da responsabilidade, 
67; 3. Possibilidade objetiva e causa@o ade- 
quada, 69; 4. A politica n io  combina com a 
catedra, 70; 5. Em busca de uma defini~io 
de "capitalismo", 72; 6. A e'tica protestante 
e o espirito do capitalismo, 74; 7. 0 desen- 
cantamento do mundo, 75; 8. A cidncia se 
fundamenta sobre urna escolha e'tica, 77. 

cedimentos para fixar as "crenqas", 80; 3. De- 
duqQo, induqiio, abduqio, 81; 4. Como tornar 
claras nossas idiias: a regra pragmitica, 82. 

11. 0 empirismo radical 
de William James 84 

1.0 pragmatismo C apenas um metodo, 85; 
2. A verdade de uma idCia se reduz i sua 
capacidade de "operar", 85; 3 . 0 s  principios 
da psicologia e a mente como instrumento 
da adaptaqiio, 86; 4. A questio moral: como 
escolher entre ideais contrastantes?, 86; 
5. A variedade da experiincia religiosa e o 
universo pluralista, 87. 

111. Desenvolvimentos 
do pragmatism0 88 

1. Mead: continuidade entre o homem e o uni- 
verso, 88; 2. Schiller: o ragmatismo como R humanismo, 89; 3. Vai inger e a filosofia 
do c'como-se", 89; 4. Calderoni: distinqiio 
entre juizos de fato e de valor, 89; 5. Vailati: 
o pragmatismo como mitodo, 90. 
TEXTOS - Ch. S. Peirce: 1. Abdu@o, dedu- 
@o, i ndu~ io ,  91; 2. A regra pragmhtica, 
92; W. James: 3. "0 pragmatismo e' apenas 
um me'todo", 93; G. Vailati: 4. Critica do 
materialismo historico, 93. 

Capitulo sexto 
0 instrumentalismo 
de John Dewey 95 
1. A experiincia nio  se reduz i consciincia 
nem ao conhecimento, 96; 2. Precariedade e 
risco da existincia, 97; 3. A teoria da pesquisa, 
98; 4. Senso comum e pesquisa cientifica: as 
idiias como instrumentos, 99; 5. A teoria dos 
valores, 100; 6. A teoria da democracia, 101. 
MAPA CONCEITUAL - Mktodo cientifico: ~ t i c a ,  
politica, pedagogia, 103. 
TEXTOS - J. Dewey: 1. A experidncia niio e' 
consci&ncia, mas historia, 104; 2. Nio  ha 
nada mais pratico do que urna boa teoria, 
105; 3. A re l a~ io  entre passado e presente 
na pesquisa histdrica, 106; 4. A cidncia e o 
progress0 social, 108. 

Capitulo quinto Capitulo sitimo 
0 pragmatism0 79 0 neo-idealism0 italiano, 

I. 0 pragmatism0 logico Croce e Gentile, 
de Charles S. Peirce 79 e o idealism0 anglo-americano - 109 

I .  o pragmatismo c a forma que o empiris- I. 0 idealismo na Itilia 
mo assumiu nos Estados Unidos, 80; 2.0s pro- antes de Croce e Gentile 109 



1. Augusto Vera, 109; 2. Bertrando Spaven- 
ta, 109; 3. Outros expoentes italianos do 
hegelianismo, 11 0. 

11. Benedetto Croce 
e neo-idealism0 como 
( 6  historicismo absoluto" 111 

1. Vida e obras, 112; 2. "Aquilo que esta 
vivo e aquilo que est6 morto na filosofia de 
Hegel", 114; 3. A dialttica como relaqiio 
dos distintos e sintese dos opostos, 115; 4. A 
estttica croceana e o conceit0 de arte, 116; 
4.1. A arte 6 "aquilo que todos sabem o que 
seja", 116; 4.2. A arte como conhecimento 
intuitivo, 117; 4.3. A arte como expressiio 
da intuiqiio, 117; 4.4. A intuiqiio estttica 
como sentimento, 117; 4.5. A relaqiio entre 
intuiqiio e express50 artistica C uma "sinte- 
se estttica a priori", 118; 4.6. 0 car6ter de 
universalidade e cosmicidade da arte, 11 9; 
4.7. 0 que a arte niio 6, 119; 4.8. Alguns 
corolirios da estttica croceana, 1 19; 5. A 16- 
gica croceana, 120; 5.1. A 16gica como ciin- 
cia dos conceitos puros, 120; 5.2. 0 s  pseu- 
doconceitos e seu valor de car6ter utilitarista 
(econBmico), 121; 5.3. Coincidincia de con- 
ce i t~ ,  juizo e silogismo, 122; 5.4. Identifica- 
qiio entre juizo definit6rio e juizo individual, 
e suas conseqiihcias, 122; 6. A atividade 
pratica, econ6mica e ttica, 122; 7. A his- 
t6ria como pensamento e como aqiio, 123. 

WJA C O N C E ~ A L  -AS formas do espirito, 125. 

111. Giovanni Gentile 
e o neo-idealism0 
como atualismo 126 

1. Vida e obras, 127; 2. A reforma gentiliana 
da dialktica hegeliana, 127; 3 . 0  pensamento 
como "autoconceito" e "forma absoluta", 
129; 4 . 0  "mal" e o "erro", 129; 5. A "natu- 
reza" como objeto do "autoconceito", 130; 
6 .0 s  tris momentos do "autoconceito", 130; 
7. Natureza do atualismo gentiliano, 131. 

MAPA CONCEITUAL - 0 pensamento como 
"autoconceito " e "forma absoluta ", 133. 

IV. 0 neo-idealism0 na Inglaterra 
e na Amtrica 134 

1. 0 s  precedentes: Carlyle e Emerson, 134; 
2. Bradley e o neo-idealism0 inglis, 135; 
3. Royce e o neo-idealism0 na Arntrica, 136. 

TEXTOS - B. Croce: 1. 0 que e' a arte, 137; 
2. A concep@o da histdria, 144; G. Gentile: 
3. 0 s  problemas essenciais do atualismo e 
suas implica~6es, 147. 

Segunda parte 

0 CONTRIBUTO 
DA ESPANHA 
A FILOSOFIA 
DO SECULO xx 
Capitulo oitavo 
Miguel de Unamuno 
e o sentimento tragic0 da vida - 157 
1. A vida e as obras, 158; 2. A essincia da Es- 
panha, 159; 3. Para libertar-se do "dominio 
dos fidalgos da raziio", 159; 4. A vidaWniio 
aceita f6rmulas", 160; 5. Unamuno: um 
"Pascal espanhol" encontra o "irmiio" 
Kierkegaard, 161. 

TEXTOS - M. de Unamuno: 1. A vida vai 
ale'm da "raziio", 162. 

Capitulo nono 
Josi Ortega y Gasset 
e o diagnostic0 filosofico 
da civilizaqiio ocidental 165 

1. A vida e as obras, 166; 2. 0 individuo 
e sua "circunst8ncia", 167; 3. Geraqdes 
cumulativas, geraqdes polimicas e geraqdes 
decisivas, 167; 4. A diferenqa entre "idtias- 
invenqdes" e "idtias-crenqas", 168; 5. 0 
tesouro dos erros, 168; 6. 0 controle sem 
fim das teorias cientificas, 169; 7. 0 "ho- 
mem-massa", 169. 

TEXTOS - J. Ortega y Gasset: 1. Como distin- 
guir as "cren~as " das "ide'ias-inven@es ", 171. 

Terceira parte 

FENOMENOLOGIA 
EXISTENCIALISMO 
HERMENEUTICA 

Capitulo d6cimo 
Edmund Husserl 
e o movimento fenomenologico - 175 

I. GEnese e natureza 
da fenomenologia 175 



1. A fenomenologia: um mCtodo para "vol- 
tar as proprias coisas", 176; 2. A fenome- 
nologia 6 descrigiio das essencias eiditicas, 
176; 3. Diregiio idealista e diregiio realista 
da fenomenologia, 177; 4. As origens da 
fenomenologia, 177; 4.1. Bolzano e o valor 
16gico-objetivo das "proposigoes", 177; 
4.2. Brentano e a intencionalidade da cons- 
ciencia, 178. 

11. Edmund Husserl 179 
1. Vida e obras, 180; 2. A intuigso eiditica, 
181; 3. Ontologias regionais e ontologia 
formal, 181; 4. A intencionalidade da cons- 
ciencia, 182; 5. "Epoche'" ou redugso feno- 
menologica, 183; 6. A crise das ciencias 
europCias e o "mundo da vida", 184. 

111. Max Scheler 185 
1. Contra o formalismo kantiano, 186; 
2. Valores "materiais" e sua hierarquia, 187; 
3. A pessoa, 187; 4. A simpatia, o amor e a 
fC, 188; 5. Sociologia do saber, 188. 

IV. Desenvolvimentos 
da fenomenologia 190. 

1. Nicolai Hartmann e a anilise fenomeno- 
logica dirigida ao "ser enquanto tal", 191; 
1.1. A concepgiio da Ctica, 191; 1.2. A proble- 
matica ontologica, 191; 2. Rudolf Otto e a fe- 
nomenologia da religiiio, 191; 3. Edith Stein: 
o problema da empatia e a tarefa de uma filo- 
sofia cristii, 192; 3.1. A vida e as obras, 192; 
3.2. Teoria fenomenologica da empatia, 193; 
3.3. A tarefa de uma filosofia cristii, 194. 

TEXTOS - E. Husserl: 1. A intencionalidade 
d o  conhecimento, 195; 2. A epoch6 fenome- 
noldgica, 196; 3. "As meras cigncias de fatos 
criam simplesmente homens de fato", 198; 
M .  Scheler: 4. Quando uma ide'ia religiosa 
torna possivel a ciincia, 200. 

Capitulo d6cimo primeiro 
Martin Heidegger: 
da fenomenologia 
ao existencialismo 201 
1. Vida e obras, 202; 2. Da fenomenologia 
ao existencialismo, 203; 3 . 0  Ser-ai e a ana- 
litica existencial, 203; 4. 0 ser-no,-mundo, 
205; 5. 0 ser-com-0s-outros, 205; 6. 0 ser- 
para-a-morte, existencia inautentica e exis- 
tincia autentica, 206; 7. A coragem diante 
da angustia, 207; 8. 0 tempo, 207; 9. A 
metafisica ocidental como "esquecimento 
do ser", 208; 10. A linguagem da poesia 

como linguagem do ser, 209; 11. A tCcnica 
e o mundo ocidental, 210. 

T~xros - M. Heidegger: 1. A morte e' " u r n  imi- 
nincia ameagadora especiftca ", 21 1; 2. " N o  
tempo da noite d o  mundo o poeta canta o 
sagrado ", 213. 

Capitulo dkimo segundo 
Traqos essenciais 
e de&nvolvimentos 
do existencialismo 2 15 

I. Perspectivas gerais 215 
1. A existencia C "poder-ser", isto C, "incer- 
teza, risco e decisiio", 215; 2. Pressupostos 
remotos e pr6ximos do existencialismo, 216; 
3. 0 s  pensadores mais representativos do 
existencialismo, 21 7. 

11. Karl Jaspers 
e o naufragio da existencia - 2 18 

1. Vida e obras, 218; 2. A cikncia como 
orientagiio no mundo, 219; 3. 0 ser como 
"oniabrangente", 219; 4. A niio-objetivi- 
dade da existencia, 220; 5. 0 naufragio da 
existencia e os "sinais" da transcendencia, 
220; 6. Existencia e comunicagiio, 221. 

111. Hannah Arendt: 
uma defesa inflexivel 
da dignidade 
e da liberdade do individuo - 223 

1. Hannah Arendt: a vida, 223; 2. As obras: 
uma filosofia em defesa da liberdade, 224; 
3. Anti-semitismo, imperialismo e totalita- 
rismo, 224; 4. A agiio como atividade poli- 
tics por excelencia, 225. 

IV. Jean-Paul Sartre: 
da liberdade absoluta 
e iniitil 2 liberdade hist6rica- 226 

1. Vida e obras, 227; 2. A nausea diante da 
gratuidade das coisas, 227; 3. 0 "em-si" e 
o "para-sin, o "ser" e o "nada", 228; 4. 0 
"ser-para-outros", 228; 5 . 0  existencialismo 
C um humanismo, 229; 6. Critica da raziio 
diakica, 231. 

V. Maurice Merleau-Ponty: 
entre existencialisrno 
e fenomenologia 232 

1. A relagso entre a "consciincia" e o "cor- 
PO", e entre o "homem" e o "mundo", 232; 
2. A liberdade "condicionada", 233. 



VI. Gabriel Marcel Capitulo dkcimo quarto 
e o neo-socratismo Desenvolvirnentos recentes 
cristso 234 da teoria da hermentutica 265 

1. A defesa do concreto, 235; 2. A assimetria 1. Betti 
entre crer e verificar, 235; 3. Problema e a hermeneutics 
metaproblema, 236; 4. Ser e ter, 236. como mitodo geral 
TEXTOS - K. Jaspers: 1. 0s limites da ci8ncia, 
238; H. Arendt: 2. A dignidade humana 
contra toda forma de totalitarismo e ra- 
c i sm~ ,  239; J.-P. Sartre: 3. 0 homem "e' 
condenado em todo momento a inventar o 
homem", 242; 4. 0 homem e' responsavel 
por aquilo que pertence a todos os homens, 
243; M. Merleau-Ponty: 5. Para que servem 
os fildsofos?, 244; G. Marcel: 6. Problema 
e metaproblema, 245. 

Capitulo dkimo terceiro 
Hans Georg Gadamer 
e a teoria da hermentutica 249 

I. Estrutura da h e r m e n g u t i c a  250 
1. Origens e objeto da hermeniutica, 250; 
2. 0 que C o"circu10 hermeniutico", 250; 
3 . 0  procedimento hermeniutico como ato 
interpretativo e seu esquema de fundo, 25 1; 
4. A interpretagiio como tarefa possivel, 
mas infinita, 252; 5. Estrutura e fungHo 
dos prC-conceitos e da prC-compreensiio 
do intCrprete, 253; 6. A "alteridade" do 
texto, 253. 

11. Interpretaqio 
e "historia dos efeitos" 254 

1. Valincia hermeniutica da hist6ria dos 
efeitos de um texto, 254; 2. Eficacia da dis- 
&cia temporal para a compreensiio de um 
texto, 255. 

111. "Preconceito", 
"razio" e "tradiqio" 256 

1. 0 s  "idola" de Bacon como "preconcei- 
tos", 256; 2. A superagiio de todos os pre- 
conceitos propugnada pelos iluministas C 
um "preconceito" tipico, 256; 3 . 0  conceit0 
romhtico de "tradiqiio", 256; 4. Relagiio 
estrutural entre "raziio" e "tradigiio", 
257. 

TEXTOS - H. G. Gadamer: 1. 0 que e' 
o "circulo hermenEutico ", 258; 2. "Precon- 
ceito" de modo nenhum significa juizo falso, 
260; 3. A ide'ia de "histdria dos efeitos", 
260; 4. Teoria da tradi~iio, 262. 

- 
das cigncias do espirito 265 

1. A vida e as obras, 266; 2. Interpretar t 
entender, 266; 3. A distingiio entre "interpre- 
tagiio do sentido" e "atribuigiio de sentido", 
266; 4. Uma hermeniutica garante dos di- 
reitos do objeto, 267; 5 . 0 s  quatro &nones 
do procedimento hermeniutico, 267. 

11. Paul Ricoeur: 
a falibilidade humana 
e o conflito 
das interpretaqijes 268 

1. A vida e as obras, 269; 2. "Eu suporto 
este corpo que governo", 270; 3. Uma von- 
tade humana que erra e que peca, 271; 4. A 
simbolica do mal, 271; 5. A "escola da sus- 
peita", 271; 6 . 0  conflito das interpretaqces, 
272; 7. A realidade do simbolo entre o vetor 
"arqueol6gico" e o "teleol6gico", 272; 8. A 
reconquista da pessoa, 273. 

111. Luis Pareyson 
e a pessoa 
como 6r@o da verdade 274 

1. A vida e as obras, 275; 2. Condiciona- 
lidade historica, carater pessoal e validade 
especulativa da filosofia, 276; 3. A filosofia C 
"tambCm7' expressiio do tempo; e C "tambtm" 
interpretagiio pessoal, 277; 4. A unidade da 
filosofia t a "confilosofia", 277; 5. Plurali- 
dade de vozes que comunicam discutindo, 
278; 6. 0 homem C um ser interpretante e, 
enquanto tal, orgiio da verdade, 278; 7. A 
ontologia do inesgotavel contra o misticismo 
do inefhvel, 278; 8. 0 Deus dos filosofos 
e o Deus da experiincia religiosa, 279; 9. A 
linguagem reveladora do mito, 279. 

IV. Gianni Vattimo: 
hermengutica, 
pensamento dibil, 
p6s-modernidade 280 

1. A vida e as obras, 281; 2 . 0  "pensamento 
dCbil", 281; 3 . 0  pressuposto hermeniutico 
do pensamento dCbil, 281; 4 . 0  que significa 
"pensar"; o que significa "ser", 282; 5. Mo- 
derno e p6s-moderno, 283; 6. Metamorfoses 
da idtia de racionalidade, 283. 



TEXTOS- E. Beti: 1.0 sentido de um texto deve 
ser tirado do pr6prio texto, 284; P. Ricoeur: 
2. A escola da suspeita: Marx, Nietzsche e 
Freud, 284; L. Pareyson: 3. Como falar de 
Deus, 286; G. Vattimo: 4 . 0  "pensamento de'- 
bil" como pensamento antifundacional, 289. 

Quarta parte 

BERTRAND RUSSELL, 
LUDWIG WITTGENSTEIN 
E A FILOSOFIA 
DA LINGUAGEM 

Capitulo dicimo quinto 
Bertrand Russell e 
Alfred North Whitehead 295 

I. Bertrand Russell: 
da rejeigso do idealism0 
B critica da filosofia analitica - 295 

1. A formaqio cultural e o encontro com G. 
E. Moore, 296; 2. 0 atomismo 16gico e o 
encontro com Peano, 296; 3. A teoria das 
descrigGes, 298; 4. Russell contra o "segun- 
do" Wittgenstein e a filosofia analitica, 299; 
5. Russell: a moral e o cristianismo, 300. 

11. Alfred North Whitehead: 
processo e realidade 301 

1. A inter-relagiio entre citncia e filosofia, 
301; 2. 0 universo como "processo", 301. 

TEXTOS - B. Russell: 1. 0 que significa "ser 
racionais ", 303; 2. 0 "segundo" Wittgens- 
tein "cansou-se de pensar seriamente", 304; 
3. "Ideais" para a politica, 305. 

Capitulo dicimo sexto 
Ludwig Wittgenstein: 
do Tractatus logico-philosophicus 
as pesquisas filosoficas 307 

I. A vida 308 
1. Professor de escola elementar e grande 
filosofo, 308. 

11. 0 Tractatus 
logico-philosophicus 309 

1. As teses fundamentais, 309; 2. Realidade 
e linguagem, 309; 3. A parte "mistica" do 

Tractatus, 310; 4. A interpretagio niio-neo- 
positivista do Tractatus, 3 11. 

111. As Pesquisas filosdficas - 312 
1. A volta a filosofia, 312; 2. A teoria dos 
" jogos de lingua", 3 12; 3 . 0  principio de uso 
e a filosofia como terapia lingiiistica, 313. 

TEXTOS - L. Wittgenstein: 1. A linguagem 
representa projetivamente o mundo, 3 15; 
2. A parte "m'stica" do Tractatus, 317; 3. 0 
sentido do Tractatus logico-philosophicus 
"e' um sentido e'tico", 318; 4. A teoria dos 
jogos-de-lingua, 3 1 8. 

Capitulo dicimo sitimo 
A filosofia da linguagem. 
0 movimento analitico 
de Cambridge e Oxford 321 

I. A filosofia analitica 
em Cambridge 321 

1. 0 s  filosofos de Cambridge: Russell, 
Moore e Wittgenstein, 322; 2. A revista 
"Analysis", 323; 3. John Wisdom e as 
afirmag6es metafisicas como "paradoxos 
de exploragiio", 323; 4. A analise filos6fica 
como "terapia lingiiistica", 323. 

11. A filosofia analitica 
em Oxford 324 

1. G. Ryle: o trabalho do filosofo como cor- 
regio dos "erros categoriais", 325; 2. J. L. 
Austin: a linguagem comum nio  C a ultima 
palavra em filosofia, 325; 3. A filosofia de 
Oxford e a analise da linguagem Ctico-ju- 
ridica, 327; 4. P. F. Strawson e a metafisica 
descritiva, 327; 5. S.'Hampshire e A. J. 
Ayer: um desacordo sobre a volta a Kant, 
327; 6. F. Waismann: a filosofia n io  pode 
ter apenas uma tarefa terapktica, 328. 

111. A filosofia analitica 
e a "redescoberta" 
do significado da linguagem 
metafisica 329 

1. Grandes problemas que os filosofos ana- 
liticos procuraram resolver, 329; 2. Nova 
atitude em relagiio a metafisica, 329; 3. 0 s  
resultados mais significativos na reflexio 
sobre a metafisica, 330. 

TEXTOS - P. F. Strawson: 1. 0 que comeCa 
como metafkicu pode tminur  como cihcia, 
331; H. P. Grice, Pears, Strawson: 2. 0 me- 
tafisico "re-projeta todo o mapa do pen- 



samento", 331: F. Waismann: 3. "E um 
nonsense dizer que a metafisica carece de 
sentido", 332. 

Quinta parte 

ESPIRITUALISMO, 
NOVAS TEOLOGIAS 
E NEO-ESCOLASTICA 

Capitulo dicimo oitavo 
0 espiritualismo 
como fenlimeno europeu 335 

I. 0 espiritualisrno: 
gcnese, caracteristicas 
e expoentes 335 

1. A reaqiio ao "reducionismo" positivista, 
335; 2. As idiias basicas do espiritualismo, 336. 

11. As diversas manifestaq6es 
do espiritualismo 
na Europa 337 

1. 0 espiritualismo na Inglaterra, 338; 2. 0 
espiritualismo na Alemanha, 338; 3 . 0  espiri- 
tualismo na Italia, 339; 4 . 0  espiritualismo na 
Franqa e o contingentismo de Boutroux, 339. 

111. Maurice Blonde1 
e a "filosofia da aqio" 341 

1 . 0 s  precedentes da filosofia da aqiio, 342; 
2. A dialttica da vontade, 343; 3 . 0  mttodo 
da imanincia, 343; 4. A filosofia da aqiio e 
suas relaq6es com o modernismo, 344. 

Twos -M. Blondel: 1.0 homem: um serfinito 
que tende "naturalmente" ao "absoluto ", 345. 

Capitulo dicimo nono 
Henri Bergson 
e a evolugiio criadora 347 

1. A originalidade do espiritualismo de 
Bergson, 348; 2. 0 tempo espacializado e 
o tempo como duraqiio, 350; 3. Por que a 
duraqiio funda a liberdade, 350; 4. Mattria 
e memoria, 351; 5. Impulso vital e evolu- 
$50 criadora, 352; 6. Instinto, inteligincia, 
intuiqiio, 354; 7. A intuiqiio como 6rgiio 
da metafisica, 354; 8. Sociedade fechada e 
sociedade aberta, 355; 9. Religiiio estiitica 
e religiiio dinbmica, 356. 

TEXTOS - H. Bergson: 1. Em que consiste a 
dura~iio real, 358; 2 . 0  grande problema da 
uniiio entre alma e corpo, 359; 3. Impulso 
vital e adapta~iio ao ambiente, 360. 

Capitulo vigisimo 
A renovagiio 
do pensamento teologico 
no siculo XX 363 

I. A renovaqzo 
da teologia protestante 363 

1. Karl Barth: a "teologia dialttica" contra 
a "teologia liberal", 364; 2. Paul Tillich e o 
"principio da correlaqiio", 365; 3. Rudolf 
Bultmann: o mttodo "hist6rico-morfol6gico" 
e a "demitizaqiio", 366; 4. Dietrich Bonhoeffer 
e o mundo saido da "tutela de Deus", 366. 

11. A renovaqio 
da teologia cat6lica 368 

1. Karl Rahner e as "condiq6es a priori" da 
possibilidade da Revelaqiio, 368; 2. Hans 
Urs von Balthasar e a estttica teologica, 369. 

111. A "teologia da morte de Deus" 
e sua "superaqio" 370 

1. Pode-se continuar a crer em Cristo, mas 
niio em Deus, 370; 2. A superaqiio da tipo- 
logia da morte de Deus, 371. 

IV. A teologia da esperanqa 3 73 
1. Moltmann e a contradiqiio entreGesperan- 
qa" e "experiincia", 374; 2. Pannenberg: "a 
prioridade pertence a f i ,  mas o primado a 
esperanqa", 374; 3. Metz: a teologia da espe- 
ranqa como teologia politics, 375; 4. Schille- 
beeckx: "Deus e aquele que virii", 375. 

TEXTOS - K. Barth: 1. "N6s pedimos fe', 
nada mais e nada menos", 377; Bonhoeffer: 
2. "Quem esta ligado a Cristo encontra-se 
seriamente sob a cruz", 378; K. Rahner: 
3. Tarefa e compromissos da teologia do 
futuro, 379; 4. A missiio da Igreja: indicar 
a salva@o ao mundo inteiro, 381; J. Molt- 
mann: 5. A fe' e' escopo e niio meio, 383. 

Capitulo vigisimo primeiro 
A neo-escolastica, 
a Universidade de Louvain, 
a Universidade Catolica de Mil50 
e o pensamento 
de Jacques Maritain 385 



I. Origens e significado 
da filosofia neo-escolastica - 3 85 

1. As razdes do renascimento do pensamen- 
to escol5stico,386; 2. As enciclicasUAeterni 
Patris" e "Pascendi", 387; 3. 0 Concilio 
Vaticano I1 e o pos-concilio, 387; 4. 0 car- 
deal Mercier e a neo-escol~stica em Louvain, 
387; 5. A neo-escolastica na Universidade 
Catolica de Miliio, 389. 

11.0 pensamento 
de Jacques Maritain 
e a neo-escolistica 
na Franqa 390 

1. Jacques Maritain: os "graus do saber" e 
o "humanismo integral", 391; 1.1. A grande 
escolha: viver segundo a verdade, 391; 1.2. 0 
eixo central do pensamento de Maritain: 
"distinguir para unir", 391; 1.3. A concep- 
qiio da educaqiio e seus fundamentos, 392; 
1.4. A concepqiio da arte, 392; 1.5. Hu- 
manism? integral e concepgio da politics, 
393; 2. Etienne Gilson: por que niio se pode 
eliminar o tomismo, 393. 

TEXTOS - J. Maritain: 1. Assim como a me- 
dicina, a educa@o e' uma ars cooperativa 
naturae, 395. 

Sexta parte 

0 PERSONALISM0 

Capitulo vigisimo segundo 
0 personalismo: 
Emmanuel Mounier 
e Simone Weil 399 

I. 0 personalismo: 
uma filosofia, 
mas n5o um sistema 399 

1. Caracteristicas da "pessoa", 399; 2. 0 
context0 historic0 em que surgiu o perso- 
nalism~, 400; 3. As regras e as estratigias 
do personalismo, 400; 4. 0 s  representantes 
do pensamento personalista, 401. 

11. Emmanuel Mounier 
e "a revoluq50 personalista 
e cornunitaria" 402 

1. Vida e obra, 402; 2. As dimensdes da 
"pessoa", 403; 3. 0 personalismo contra o 
moralismo, o individualismo, o capitalismo 

e o marxismo, 405; 4. Em direqio h nova 
sociedade, 405; 5. 0 cristianismo deve rom- 
per com todas as desordens estabelecidas, 
406. 

111. Simone Weil: 
entre aqio revolucion&-ia 
e experihcia mistica 407 

1. A vida e as obras, 407; 2. Gabriel Marcel 
e Charles De Gaulle julgam Simone Weil, 
408; 3. Escravidio em nome da forqa e es- 
cravidiio em nome da riqueza, 408; 4 . 0  que 
significa ser revolucion5rios, 409; 5. Fomos 
colocados aos pCs da cruz, 409; 6. Cristo C o 
contrario da forga: C um Deus que morre na 
cruz, 410; 7. A presenga de Cristo, <lo. 

TEXTOS - E. Mounier: 1. Para uma teoria 
da "pessoa humana", 412; S. Weil: 2. Deus 
vem a nds despojado de seu poder e de seu 
esplendor, 413. 

Sitima parte 

LIBERDADE 
DO INDIVIDUO 
E TRANSCENDENCIA 
DIVINA 
NA REFLEXAO 
FILOSOFICA 
HEBRAICA 
CONTEMPORANEA 

Capitulo vigisimo terceiro 
Martin Buber 
e o principio dialogic0 417 

1. A vida e as obras, 417; 2. 0 Eu fala das 
coisas mas dialoga com o Tu, 41 9; 3. A dife- 
renqa entre a relaq$o "Eu-Esse" e a relaqiio 
"Eu-Tu", 420; 4. E o Tu que me torna Eu, 
420; 5. Pode-se falar com Deus, niio se pode 
falar de Deus, 420. 

TEXTOS- M. Buber: 1. A Jesus cube u m  gran- 
de lugar nu histdria da fe' de Israel, 421. 

Capitulo vigisimo quarto 
Emmanuel Lkvinas 
e a fenomenologia 
da face do Outro 423 



1. A vida e as obras, 423; 2. Onde nasce o 
existente, 423; 3. A face do Outro nos vem 
ao encontro e nos diz: "Tu niio matark", 
424; 4. 0 Outro me olha e se refere a mim, 
425; 5. Quando o Eu C refCm do Outro, 
425. 

TEXTOS - F. LCvinas: 1. 0 Outro n2o pode ' 

nos deixar indiferentes, 426. 

Oitava parte 

0 MARXISM0 
DEPOIS DE MARX 
E A ESCOLA 
DE FRANKFURT 

Capitulo vigisimo quinto 
0 marxismo depois de Marx - 429 

I. 0 "revisionismo" 
do "reformista" 
Eduard Bernstein 429 

1. A Primeira, a Segunda e a Terceira In- 
ternacional, 430; 2. Eduard Bernstein e 
as raz6es da falhcia do marxismo, 431; 
3. Contra a "revolu~iio" e a "ditadura do 
proletariado", 431; 4. A democracia como 
"alta escola do compromisso", 432. 

11.0 debate 
sobre o "reformismo" 433 

1. Karl Kautsky e a "ortodoxia", 433; 2. Ro- 
sa de Luxemburgo: "a vitoria do socialismo 
nHo cai do cCu", 434. 

111. 0 austromarxismo 435 
1. Ghese e caracteristicas do austromarxis- 
mo, 435; 2. Max Adler e o marxismo como 
"programa cientifico", 436; 3 . 0  neokantis- 
mo dos austromarxistas e a fundamentasiio 
dos valores do socialismo, 437. 

IV. 0 marxismo 
na Uni5o Soviitica 43 8 

1. Plekanov e a difusso da "ortodoxia", 
438; 2. LCnin, 439; 2.1. 0 partido como 
vanguarda armada do proletariado, 439; 
2.2. Estado, revoluqiio, ditadura do prole- 
tariado e moral comunista, 440. 

V. 0 "marxismo ocidental" 
de Lukics, Korsch e B l o c h  441 

1. Gyorgy Lukiics, 442; 1.1. Totalidade e 
dialhica, 442; 1.2. Classe e conscitncia de 
classe, 443; 1.3. A estktica marxista e o "rea- 
lism~", 444; 2. Karl Korsch entre "dialCticaY' 
e "ci6ncia7', 445; 3. Ernst Bloch, 446,3.1. A vida 
de um "utopista", 446; 3.2. "0 que importa 
C aprender a esperar", 446; 3.3. "0 mar- 
xismo deve ser fielmente ampliado", 448; 
3.4. "Onde h6 esperansa, hii religiiio", 448. 

VI. 0 neomarxismo na Fran~a  - 449 
1. Roger Garaudy, 449; 1.1. 0 s  erros do 
sistema soviCtico, 449; 1.2. A alternativa, 
450; 1.3. Marxismo e cristianismo, 450; 
2. Louis Althusser, 451; 2.1. A "ruptura 
epistemologica" do Marx de 1845, 4x1; 
2.2. Por que o marxismo C "anti-humanis- 
mo" e "anti-historicismo", 451. 

VII. 0 neomarxismo na Itilia - 453 
1. AntGnio Labriola, 454; 1 .l. " 0 marxismo 
niio C positivismo nem naturalismo", 454; 
1.2. A concepqiio materialista da historia, 
454; 2. AntGnio Gramsci, 455; 2.1. A vida e a 
obra, 455; 2.2. A "filosofia da pr6xis" contra a 
"filosofia especulativa" de Croce, 456; 2.3.0 
"mCtodo dialCticon, 456; 2.4. A teoria da he- 
gemonia, 456; 2.5. Sociedade politica e socie- 
dade civil, 457; 2.6.0 intelectual "org2nico", 
e o partido como "principe moderno", 457. 

TEXTOS - E. Bernstein: 1. "A democracia e' a 
arte elevada do compromisso", 459; Adler: 
2. Onde Marx se assemelha a Kant, 461; L& 
nin: 3 . 0  ideal e'tico dos comunistas, 463; G. 
Lukhcs: 4. A sociedade &o pode ser compreen- 
dida com o mbtodo das cigncias naturais, 
464; 5. 0 papel do "tipo" na este'tica realists, 
464; R. Garaudy: 6. Refuta@o do stalinismo, 
465; A. Gramsci: 7. As raz6es da critica a 
Croce, 466; 8. A fun@o dos intelectuais, 467. 

Capitulo vigisimo sexto 
A Escola de Frankfurt 469 

I. Gtnese, desenvolvimentos 
e programa 
da Escola de Frankfurt 469 

1. Totalidade e dialktica como categorias 
fundamentais da pesquisa social, 469; 2. Da 
Alemanha para os Estados Unidos, 471. 

11. Theodor Wiesengrund 
Adorno 472 

1. A "dialitica negativa", 472; 2. Adorno e sua 
colaboragiio com Horkheimer: a dialktica do 
Iluminismo, 473; 3. A industria cultural, 474. 



111. Max Horkheimer: 
o eclipse da razso 476 

1. 0 "lucro" e o "planejamento" como ge- 
radores de repressiio, 476; 2. A raziio ins- 
trumental, 476; 3. A filosofia como denlincia 
da raziio instrumental, 477; 4. A nostalgia 
do "totalmente Outro", 477. 

IV. Herbert Marcuse 
e a "grande recusa" 479 

1. E impossivel uma "civilizagiio niio-repres- 
siva"?, 479; 2. "Eros" libertado, 480; 3. 0 
homem de uma dimensiio, 48 1. 

V. Erich Fromm 
e a "cidade do ser" 482 

1. A desobedihcia C de fato um vicio?, 482; 
2. Ter ou ser?, 483. 

TEXTOS - T. W. Adorno: 1. A filosofia nc?o 
pode se reduzir a cidncia, 484; M. Hork- 
heimer; 2. A nostalgia do "totalmente 
Outro", 485; M. Horkheimer - Adorno: 
3. l? necessario frear a corrida para o mun- 
do da organiza@o, 486; H. Marcuse: 4. Para 
"outra" e "mais humana" sociedade, 487; 
5. A categoria das "falsas necessidades", 
488. 
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DE NIETZSCHE 
A ESCOLA DE FRANKFURT 



A FILOSOFIA 

"Socrates foi um equivoco: toda a moral do perfec- 
cionismo, ate mesmo a crista", foi um eqdvoco [...I". 

Friedrich Nietzsche 

"Estamos abertos a possibilidade de que o sentido 
e o significado surjam apenas no homem e em sua 
historia. Mas na"o no homem individual, e sim no ho- 
mem historico. Porque o homem e um ser historico ". 

Wilhelm Dilthey 

"Sermos superados no plano cientifico e [. . ,] na"o so 
nosso destino, de todos nos, mas tambem nosso 
escopo". 

Max Weber 

"0 homem na"o vive mais em um universo simboli- 
co. A linguagem, o mito, a arte e a re1igia"o sa"o parte 
deste universo, sa"o os fios que constituem o tecido 
simbolico, a emaranhada trama da experiencia hu- 
mana. Todo progress0 no campo do pensamento 
e da experiencia refor~a e aperfei~oa esta rede". 

Ernst Cassirer 

"Uma hipotese esta, para a mente cientifica, sem- 
pre em prova ". 

Charles S. Peirce 

"Todo err0 nos indica um caminho a evitar; ao passo que 
nem toda descoberta nos indica um caminho a seguir". 

Giovanni Vailati 
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e t r a n s m ~ t a + o  d e  todos os valores 



4 Primeira parte - A filosofia do S&CM~O XJ)< QO S&CUIO )<)< 

Socra tes com sua louca presunsilo de dominar a vida com a razilo. Estamos 
e  la tso em plena decadencia. Socrates e Platdo silo "sintomas de deca- 
sso dencia, os instrumentos da dissolqilo grega, os pseudogregos, os 
"pseudogregos" antigregos". Socrates - continua Nietzsche - "foi apenas alguCm 
e "antigregosn longamente enfermo". Foi hostil a vida. Destruiu o fascinio dio- 
-3 § 2 nisiaco. A racionalidade a todo custo e uma doensa. 

Contra a exaltagilo da ciencia e da historia, Nietzsche, entre 1873 e 1876, 
escreve as Consideragdes inatuais: Strauss, Feuerbach e Comte sZio mediocres filis- 
teus; Strauss, mais precisamente, e "autor de um evangelho de cervejaria". 

Nietzsche combate a saturagao de histdria e a idolatria do 

Historia 
fato (0s fatos " d o  estupidos"; apenas as teorias que os interpre- 

demasiada tam podem ser inteligentes), e afirma que quem crb no "poder da 
torna historia" sera hesitante e inseguro, "nilo pode crer em si mesmo", 
"hesitantes e serij enti30 sucubo do existente, "seja ele um governo, uma 
e insegurostt opiniao publica, ou a maioria numerica". 
+ § 3 Nietzsche rejeita a histdria monumental (de quem procura no 

passado modelos e mestres) e a histdria antiqudria (a que busca 
os valores sobre os quais a vida presente se enraiza) e torna-se 

partidhrio da histdria critica: esta 6 a historia de quem julga o passado, procurando 
abater os obsthculos que proibem a realizagilo dos proprios ideais. 

* Nietzsche havia dedicado a Wagner o Nascimento da tragPdia, vendo em 
Wagner "seu insigne precursor no campo de batalha". No entanto, porem, ele vinha 
amadurecendo sua separagdo tanto de Wagner como de Schopenhauer, como d 

testemunhado por obras como Humano, demasiadamente huma- 
schopenhauer no (1878), Aurora (1881) e A gaia ciencia (1882). Schopenhauer 
foge da vida "ndo e outra coisa que o herdeiro da tradisdo cristil"; o seu tS "o 
e Wagner pessimismo dos que renunciam, dos falidos e dos vencidos"; 4, 
"est une justamente, o pessimismo resignado do romantismo, fuga da vida. 
nevrose" E, por outro lado, Wagner - deve admitir Nietzsche - n%o C de 
+ § 4  fato o instrumento da regenerasgo da musica; ele - escreve Niet- 

zsche em 0 caso Wagner (1888) - "lisonjeia todo instinto niilista 
(-budista) e o camufla com a musica, bajulando toda cristandade [...In. Wagner 4 
uma doensa: "est une nPvrose". 

* 0 afastamento de seus dois "mestres" comporta (ou caminha paralelamente 
com) o afastamento de Nietzsche em relasilo ao idealism0 (que cria um "anti- 

mundo"), ao positivismo (com sua louca pretens80 de dominar 
a vida com pobres redes teoricas), aos redentores socialistas, e 

somas ao evolucionismo ("mais afirmado que provado"). 0 desmasca- 
osassassinos ramento, porem, n80 termina aqui. E justamente em nome do 
de Deus instinto dionisiaco, em nome do homem grego sadio do sCculo 
+ § 5 VI a.C., que "ama a vida", Nietzsche anuncia a "morte de Deus" 

e desfere um ataque decisivo contra o cristianismo. 
Deus esta morto: "Nos o matamos; eu e v6s. Somos seus assassinos!". Elimi- 

namos Deus de nossa vida; e, ao mesmo tempo, eliminamos aqueles valores que 
eram o fundamento de nossa vida; perdemos os pontos de referhcia, lsso equivale 
a dizer que desapareceu o homem velho, mesmo que o homem novo ainda nao 
tenha aparecido. Zaratustra anuncia a morte de Deus; e sobre suas cinzas exalta 
a idPia do super-homem, repleto do ideal dionisiaco, que "ama a vida e que, es- 
quecendo o 'cCul, volta sanidade da 'terra' ". 

* 0 anuncio da morte de Deus caminha lado a lado com a "maldicSo do 
cristianismo". verdade que Nietzsche sente-se fascinado pela figura de*cristo: 
"Cristo 6 o homem mais nobre". Mas o cristianismo nil0 C Cristo. 0 cristianismo 
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- lemos no Anticristo - e uma conjura~30 "contra a saude, a beleza, a constitui@o 
bem-sucedida, a vontade de espirito, a bondade da alma, contra a prdpria vida". 
Eis a raziio pela qua1 e precis0 a transmuta~a"~ de todos os valores, dos valores que 
"dominaram ate hoje". 

Esses temas siio difusamente tratados por Nietzsche em Alem Transmuta@o 
do bem e do ma1 (1886) e em Genealogia da moral (1 887). A moral de todos 
da tradisiio 6 a moral dos escravos, dos fracos e mal-sucedidos os valores 
que, n8o podendo dar maus exemplos, d8o bons conselhos. E +§6-7 
esses bons conselhos, a moral, d o  fruto do ressentimento: e o 
ressentimento contra a forsa, a saude, o amor pela vida que faz com que se tor- 
nem dever e virtude comportamentos como o sacrificio de si ou a submissiio. E o 
todo justifica-se por metafisicas que, apresentando-se como objetivas, inventam 
"mundos superiores" para poder "caluniar e emporcalhar este mundo", volunta- 
riamente reduzido a aparCncia. 

Com a morte de Deus e o desmascaramento da metafisica e dos valores que 
ate agora nos sustentavam, o que resta C nada: nos nos precipitamos no abismo do 
nada. Em tudo o que acontece niio ha um sentido, niio existem totalidades racionais 
que se mantenham de pe, nem existem fins consistentes. Caem 
"as mentiras de vArios milCnios" e o homem permanece sozinho 
e espantado. Permanece um mundo dominado pela vontade de O 
aceitar a si proprio e de repetir-re. Esta C a doutrina do eterno 
retorno: o mundo que aceita a si mesmo e que se repete. E a essa 

+ gg doutrina - que Nietzsche retoma da Grecia e do Oriente - ele liga 
sua outra doutrina do amor fati: amar o necessario, aceitar este 
mundo e am&-lo. 0 amor fati e aceitas30 do eterno retorno e da vida e, ao mesmo 
tempo, anuncio do super-homem. 0 super-homem 6 o homem novo que, rompi- 
das as antigas cadeias, cria um sentido novo da terra; 6 o homem que vai aNm do 
homem, o homem que ama a terra e cujos valores d o  a saude, a vontade forte, o 
amor, a embriaguez dionisiaca. Esse 4 o anuncio de (Nietzsche) Zaratustra. 

fi vida e a obra 

Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de 
outubro de 1844, em Rocken, nas proximi- 
dades de Lutzen. Estudou filologia classica 
em Bonn e em Leipzig. Em Leipzig leu 0 
mundo como vontade e representagiio, de 
Schopenhauer, leitura destinada a deixar 
marca decisiva no pensamento de Nietzsche. 
Com vinte e cinco anos apenas, Nietzsche 
foi chamado, em 1869, a ocupar a citedra 
de filologia classica na Universidade de Ba- 
siltia, onde estreitou amizade com o famoso 
historjador Jakob Burckhardt. 

E desse period0 seu encontro com Ri- 
chard Wagner, que naqueles dias vivia com 
Cosima von Biilow em Triebschen, no lago 
dos Quatro CantBes. Nietzsche se converteu 
A causa de Wagner, que sentiu como "seu 
insigne precursor no campo de batalha", 
passando a colaborar com ele na organiza- 
$20 do teatro de Bayreuth. 

Em 1872, saiu 0 nascimento da tragk- 
dia. Entre 1873 e 1876 Nietzsche escreveu as 
quatro Considera~Bes inatuais. Nesse meio 
tempo, por motivos pessoais e por raz6es 
te6ricas rompeu sua amizade com Wagner. 
0 testemunho desse rompimento pode ser 
encontrado em Humano, muito humano 
(1 878), onde o autor tambtm toma distiincia 
da filosofia de Schopenhauer. 

No ano seguinte, em 1879, por ra- 
z6es de saude, mas tambtm por motivos 
mais profundos (a filologia n i o  era seu 
"destino"), Nietzsche demitiu-se do ensino 
e iniciou sua irrequieta peregrina~io de 
pens50 a pens50 pela Suiga, a It6lia e o sul 
da Franga. 

Em 1881 publicou a Aurora, onde ja 
tomam corpo as teses fundamentais de seu 
pensamento. A Gaia citncia t de 1882: aqui, 
o fil6sofo prometeu novo destino para a 
humanidade. Escreveu esses dois livros em 
Gsnova, onde tambCm teve oportunidade de 
ouvir a Carmen, de Bizet, que o entusiasmou. 



Ainda em 1882 Nietzsche conhece Lou 
SalomC, jovem russa de vinte e quatro anos. 
Acreditando nela, queria desposa-la. Mas 
Lou SalomC o rejeitou e se uniu a Paul RCe, 
amigo e discipulo de Nietzsche. 

Em 1883, em Rapallo, ele concebe sua 
obra-prima: Assim falou Zaratustra, obra 
que foi concluida entre Roma e Nice, dois 
anos depois. Em 1886, publicou Ale'm do 
bem e do mal. A Genealogia da moral C de 
1887. No ano seguinte, Nietzsche escreve: 
"0 caso Wagner, 0 crepusculo dos idolos, 
0 Anticristo, Ecce homo. Do mesmo perio- 
do i tambim o escrito Nietzsche contra 
Wagner. 

Nesse periodo, ainda, I t  Dostoiewski. 
Entrementes, parece-lhe ter encontrado 
lugar satisfat6rio em Turim, "a c i d a d ~  
que se revelou como a minha cidade". E 
em Turim que ele trabalha em sua dt ima 
obra, a Vontade de poder, que, no entan- 
to, niio conseguiu concluir. Com efeito, em 

3 de janeiro de 1889 cai vitima da loucura, 
langando-se ao pescogo de um cavalo que o 
dono estava espancando diante de sua casa 
em Turim. 

Inicialmente, foi confiado a sua mHe 
e, quando esta faleceu, 21 irmii. Morreu em 
Weimar, imerso nas trevas da loucura, em 25 
de agosto de 1900, sem poder se dar conta 
do sucesso que estavam tendo os livros que 
mandara publicar B pr6pria custa. 

Em Leipzig, conforme salientamos, 
Nietzsche leu 0 mundo como vontade e 
representa~iio, de Schopenhauer, e ficou 
fascinado, a ponto de mais tarde o julgar 

Frledrrc-h N~etzsche 
aos ufnte unos. 

Nwtzsche ( 1  844- 1900) 
fol urn critzco 

irnpledoso do  passado 
e pvofeta "znatual" 

de nossos d m .  
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como "um espelho, no qual vi [. . .] o mundo, 
a vida e meu pr6prio espirito". 

A vida, pensa Nietzsche nas pegadas de 
Schopenhauer, t cruel e cega irracionalidade, 
dor e destruiqiio. So a arte pode oferecer ao 
individuo a forqa e a capacidade de enfrentar 
a dor da vida, dizendo sim 2 vida. 

E em 0 nascimento da trage'dia, que C 
de 1872, Nietzsche procura mostrar como a 
civiliza@o grega pri-socriitica explodiu em 
vigoroso sentido triigico, que C aceitagiio ex- 
tasiada da vida, coragem diante do destino 
e exaltaqiio dos valores vitais. A arte tragica 
C corajoso e sublime sim a vida. 

Com isso Nietzsche subverte a imagem 
romhtica da civilizagiio grega. Entretanto, a 
GrCcia de que fala Nietzsche niio C a GrCcia 
da escultura cl6ssica e da filosofia de Socra- 
tes, Platiio e Aristoteles, e sim a GrCcia dos 
prC-socraticos (stc. VI a.C.), a Grtcia da 
tragidia antiga, na qual o coro era a parte 
essencial, seniio talvez tudo. 

De fato, Nietzsche identifica o segredo 
desse mundo grego no espirito de Dioniso. 
Dioniso C a imagem da forqa instintiva e da 
saude, C embriaguez criativa e paixiio sen- 
sual, C o simbolo de uma humanidade em 
plena harmonia com a natureza. 

Ao lado do dionisiaco, diz Nietzsche, o 
desenvolvimento da arte grega tambCm est6 
ligado ao apolineo, que C visiio de sonho e 
tentativa de expressar o sentido das coisas 
na medida e na moderaqiio, explicitando- 
se em figuras equilibradas e limpidas. "0 
desenvolvimento da arte esti ligado a di- 
cotomia do apolineo e do dionisiaco, do 
mesmo mod0 como a geraqiio provim da 
dualidade dos sentidos, em continuo con- 
flito entre si e em reconciliaqiio meramente 
periodica [...I. Em suas [dos gregos] duas 
divindades artisticas, Apolo e Dioniso, 
baseia-se nossa teoria de que no mundo 
grego existe enorme contraste, enorme pela 
origem e pel0 fim, entre a arte figurativa, a 
de Apolo, e a arte niio figurativa da musica, 
que C especificamente a de Dioniso. 0 s  dois 
instintos, t i o  diferentes entre si, caminham 
um ao lado do outro, no mais das vezes em 
aberta discordia [...I, at6 que, em virtude de 
um milagre metafisico da 'vontade' helinica, 
apresentam-se por fim acoplados um ao 
outro. E nesse acoplamento final gera-se a 
obra de arte, tiio dionisiaca quanto apolinea, 
que C a tragtdia 6tica". 

Entretanto, quando, com Euripides, 
tenta-se eliminar da tragidia o elemento 
dionisiaco em favor dos elementos morais e 
intelectualistas, entiio a luminosidade clara 

em relaqiio a vida se transforma em super- 
ficialidade silogistica: surge entiio Socrates, 
com sua louca presunqiio de compreender 
e dominar a vida com a raziio e, com isso, 
temos a verdadeira decadincia. 

Socrates e Platiio siio "sintomas de 
decadincia, os instrumentos da dissoluqiio 
grega, os pseudogregos, os antigregos" . 
"Socrates - escreve Nietzsche - foi um 
equivoco: toda a moral do aperfeiqoamen- 
to, inclusive a cristii, foi um equivoco [...I. 
A mais crua luz diurna, a racionalidade a 
qualquer custo, a vida clara, prudente, cons- 
ciente e sem instintos, em contraste com os 
instintos, isso era apenas doenqa diferente 
- e de mod0 nenhum retorno a 'virtude', 
2 'saudey, h felicidade". "Socrates apenas 
esteve longamente doente". Disse niio a 
vida; abriu uma tpoca de decadincia que 
esmaga tambtm a nos. Ele combateu e des- 
truiu o fascinio dionisiaco que liga homem 
a homem e homem a natureza, e desvela o 
mistCrio do uno primiginio. 

-Aapk 
mit denr Yereooh elner Satibrtkrltfk 

Frontispicio da o h ~ a  
0 nascimento da tragedia, 

de Nietzsche (Leipzig, 1872). 
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0 Nascimento da trage'dia foi escrito 
sob a influcncia das idCias de Schopenhauer, 
mas tambCm sob a das idCias de Wagner. 
Com efeito, Nietzsche vislumbrava em Wag- 
ner o prototipo do "artista trigico" desti- 
nado a renovar a cultura contemporinea. E 
dedicou a Wagner o Nascimento da trage'dia, 
assim escrevendo no fim da dedicatoria: 
"Considero a arte como a tarefa suprema 
e como a atividade metafisica propria de 
nossa vida, segundo o pensamento do ho- 
mem ao qual pretend0 dedicar esta obra 
como a meu insigne precursor no campo 
de batalha". 

Logo que saiu, embora defendida pel0 
proprio Wagner e por Erwin Rohde, a obra 
de Nietzsche foi violentamente atacada, em 
nome da seriedade da ci2ncia filol6gica, pelo 
grande filologo Ulrich von Wilamowitz- 
Mollendorff, o qual escreveu que "com o 
Nietzsche apostolo e metafisico niio preten- 
do ter nada a ver", e o acusou de "ignorin- 
cia e escasso amor pela verdade". 

Mas, entre 1873 e 1876, contra a 
exaltaqiio da cihcia e da historia, Nietzsche 
escreve as Considera@es inatuais. Aqui o 
velho hegeliano D. F. Strauss, juntamente 
com Feuerbach e Comte, passa pela en- 
carnaqiio do filisteismo e da mediocridade: 
"autor de um evangelho de cervejaria", 
ele 6 o homem desejado e inventado por 
Socrates. Ao mesmo tempo, Schopenhauer 
C exaltado como precursor da nova cultura 
"dionisiaca". 

Aqui Nietzsche tambCm combate o que 
ele chama de satura@o de hist6ria. Niio que 
negue a importincia da historia: ele combate 
mais a idolatria d o  fato, por um lado, e as 
ilusoes historicistas, por outro, com as impli- 
caqdes politicas que elas comportam. Antes 
de mais nada, na opiniio de Nietzsche, os 
fatos siio sempre estupidos: eles necessitam 
de intirprete. Por isso, so as teorias siio in- 
teligentes. Em segundo lugar, quem cri "no 
poder da hist6ria" torna-se "hesitante e in- 
seguro, niio podendo crer em si mesmo". E, 
em terceiro lugar, niio crendo em si mesmo, 
ele seri dominado pel0 existente, "seja ele 
um governo, uma opiniiio publica, ou ainda 
uma maioria numhica". Na realidade, "se 
todo sucesso contCm em si uma necessidade 
racional, se todo acontecimento C a vit6ria 

do 'logico' ou da 'idkia', que nos ajoelhemos 
logo, entiio, e percorramos ajoelhados a 
escada dos sucessos". 

Siio tres as atitudes que Nietzsche dis- 
tingue diante da historia. 

a) Existe a hist6ria monumental, que 
6 a historia de quem procura no passado 
modelos e mestres em condiqdes de satisfazer 
suas aspiraqdes. 

b) Existe a hist6ria antiquaria, que t 
a historia de quem compreende o passado 
de sua propria cidade (as muralhas, as 
festas, os decretos municipais etc.) como 
fundamento da vida presente; a hist6ria 
antiquaria procura e conserva os valores 
constitutivos estiveis nos quais se radica a 
vida presente. 

c) E, por fim, existe a hist6ria critica, 
que 6 a historia de quem olha para o pas- 
sado com as intenqdes do juiz que condena 
e abate todos os elementos que constituem 
obsticulos para a realizaqiio de seus pr6- 
prios valores. Esta ultima foi a atitude de 
Nietzsche diante da hist6ria. 

E essa C a raziio pela qual ele combate 
o excesso ou "saturaqiio de historia": " 0 s  
instintos do povo siio perturbados por esse 
excesso e o individuo, niio menos que a to- 
talidade, C impedido de amadurecer". 

0 afastamento 

em relaG60 a S c h o p e n h a ~ e r  

Nesse meio tempo, porCm, Nietzsche 
vinha amadurecendo seu afastamento de 
Schopenhauer e mais ainda de Wagner. 
Esse distanciamento C testemunhado por 
obras como Humano, muito hurnano, a 
Aurora e Gaia ciincia. Siio dois os tipos de 
pessimismo: 

a) o primeiro C o romiintico, ou seja, 
"o pessimismo dos renunciantes, dos falidos 
e dos vencidos"; 

b) o outro C o de quem aceita a vida, 
embora reconhecendo sua dolorosa tragi- 
cidade. 

Pois bem, em nome deste ultimo pes- 
simism~ Nietzsche rejeita o primeiro, o de 
Schopenhauer, que por toda parte cheira a 
resignaqiio e renuncia, e que C mais fuga da 
vida do que "vontade de tragicidade". Scho- 
penhauer "nada mais 6 do que o herdeiro 
da interpretagio cristi". 
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Por outro lado, o afastamento em 
relag20 a Wagner foi um acontecimento 
ainda mais significativo e doloroso para 
Nietzsche. Ele vira na arte de Wagner o 
instrumento da regeneragiio, mas logo teve 
de admitir que estava iludido. Em 0 caso 
Wagner, podemos ler: Wagner "lisonjeia 
todo instinto niilista (-budista) e o camufla 
com a musica, brandindo toda cristandade, 
toda forma de express20 religiosa da de'ca- 
dence". Wagner C uma doenga; "ele adoece 
tudo o que toca - ele adoeceu a mzisica". 
Wagner C "um g h i o  histri6nicon, ele "est 
une ne'vrose". 

0 afastamento de Nietzsche em rela- 
$50 a seus dois grandes mestres significou 
o afastamento e distanciamento critic0 em 
relaq2o ao romantismo, com seu falso pessi- 
m i sm~ ,  a resignaq20 e a ascese quase crist2 
de Schopenhauer, com a retorica daquele 
"romantismo desesperado que murchou", 
que era Wagner. Significou distanciamento 
e critica daquelas pseudojustificag6es e ca- 

Niet 
znhio 

muflaeens metafisicas do homem e de sua 
hist6ca que s2o: 

1) o idealism0 (que cria um "anti- 
mundo" ): , , 

2) o positivismo (cuja pretens20 de en- 
jaular solidamente a vasta realidade em suas 
pobres malhas teoricas C ridicula e absurda); 

3) os redentorismos socialistas das mas- 
sas ou atravis das massas; 

4) e tambCm o evolucionismo (alias, 
"mais afirmado do que provado"). 

Desse modo. Nietzsche Darece basear 
suas reflexBes em raizes iluministas. E, com 
efeito, C o que acontece. A desconfianga em 
relaq2o as metafisicas, a abertura a respeito 
das ~ossiveis inter~retac6es "infinitas" do 
munbo e da historia e? portanto, a elimina- 
qio da atitude dogmitlca, o reconhecimento 
do limite e da finitude humana, e a critica a 
religigo s2o elementos que fazem Nietzsche 
dizer em Humano, muito humano: "Pode- 
mos levar novamente adiante a bandeira do 
Iluminismo" . 
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MENSCHLICHES, 
ALLZUMENSCHLICHES. 

Friedrich Nietgchc 

Frontispicio 
da primeira edi@o (1  878) 

da obra Humano, demasiadamente humano. 

A critica ao idealismo, ao evolucionis- 
mo, ao positivismo e ao romantismo niio 
cessa. Essas teorias siio coisas "humanas, 
muito humanas", que se apresentam como 
verdades eternas e absolutas que t precis0 
desmascarar. 

Mas as coisas niio ficam nisso, uma 
vez que Nietzsche, precisamente em nome 
do instinto dionisiaco, em nome daquele 
homem grego sadio do stculo VI a.C., que 
"ama a vida" e que t totalmente terreno, 
por um lado anuncia a "morte de Deus" e 
por outro realiza profundo ataque contra 
o cristianismo, cuja vit6ria sobre o mundo 
antigo e sobre a concepqiio grega do homem 
envenenou a humanidade. E, por outro lado 
ainda, vai As raizes da moral tradicional, 
examina sua genealogia, e descobre que ela 
C a moral dos escravos, dos fracos e dos 
vencidos ressentidos contra tudo o que C 
nobre, belo e aristocrhtico. 

Na Gaia ciincia, o homem louco anun- 
cia aos homens que Deus esta morto: "0 que 
houve com Deus? Eu vos direi. Nds o ma- 
tamos - eu e v6s. Nos somos os assassinos 
dele!" Pouco a pouco, por diversas razGes, 
a civilizaqiio ocidental foi se afastando de 
Deus: foi assim que o matou. Mas, "matan- 
do" Deus, eliminam-se todos os valores que 
serviram de fundamento para nossa vida e, 
conseqiientemente, perde-se qualquer ponto 
de referencia. 

Por conseguinte, com Deus desapare- 
ceu tambtm o homem velho, mas o homem 
novo ainda niio apareceu. Diz o louco em 
Gaia ciincia: "Venho cedo demais, ainda 
niio t meu tempo. Esse acontecimento mons- 
truoso ainda esta em curso e nHo chegou aos 
ouvidos dos homens". 

A mope de Deus C fato que niio tem 
paralelos. E acontecimento que divide a his- 
t6ria da humanidade. N5o C o nascimento 
de Cristo, e sim a morte de Deus, que divide 
a historia da humanidade. 

E esse acontecimento, a morte de Deus, 
anuncia antes de mais nada Zaratustra, que, 
depois, sobre as cinzas de Deus, erguera a 
idCia do super-homem, do homem novo, 
impregnado do ideal dionisiaco que "ama 
a vida" e que, voltando as costas para as 
quimeras do "ctu", voltari A "sanidade da 
terra". 

A morte de Deus t um evento cosmico, 
pel0 qua1 os homens siio responsaveis, e 
que os liberta das cadeias do sobrenatural 
que eles pr6prios haviam criado. Falando 
sobre os padres, Zaratustra afirma: "Tenho 
pena desses padres [...I, para mim eles siio 
prisioneiros e marcados. Aquele que eles 
chamam de redentor os carregou de gri- 
lhGes de falsos valores e de palavras loucas! 
Ah, se algutm pudesse redimi-10s de seu 
redentor! " 

Esse, precisamente, t o objetivo que 
Nietzsche quer alcanqar com o Anticristo, 
que t uma "maldi@o do cristianismo". Para 
ele, um animal, uma esptcie ou um individuo 
C pervertido "quando perde seus instintos, 
quando escolhe e quando prefere o que lhe 
C nocivo". 
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spmh Zarathustra 
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Alk, und Keinen. 
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Irtadriah Xiet8rohr 

Frontispicio 
da primeira edi@o (1 883) da obra 

Assim falou Zaratustra. 

Todavia, pergunta-se Nietzsche, o que 
fez o cristianismo senio defender tudo o 
que C nocivo ao homem? 0 cristianismo 
considerou pecado tudo o que C valor e 
prazer na terra. Ele "tomou partido de tudo 
o que e' fraco, abjeto e arruinado; fez urn 
ideal da contradi@o contra os instintos de 
conserva~iio da vida forte". 0 cristianismo 
6 a religiio da compaixiio. "Mas a pessoa 
perde forqa quando tem compaixio [...I; a 
compaixzo bloqueia maciqamente a lei do 
desenvolvimento, que C a lei da sele~iio". 
Nietzsche vislumbra no Deus cristio "a 
divindade dos doentes [...I; um Deus de- 
generado a ponto de contradizer a vida, ao 
invCs de ser a transfiguraqzo e o eterno sim 
dela [...I. Em Deus, est6 divinizado o nada, 
esti consagrada a vontade do nada!" 

Apesar de tudo isso, Nietzsche C ca- 
tivado pela figura de Cristo ("Cristo C o 
homem mais nobre"; "o simbolo da cruz C 
o simbolo mais sublime que jamais existiu") 
e faz distinqzo entre Jesus e o cristianismo. 
Cristo morreu para mostrar como se deve 
viver. Cristo foi um "espirito livre", mas 
com Cristo morreu o Evangelho: tambCm 
o Evangelho ficou "suspenso na cruz", ou 
melhor, transformou-se em Igreja, em cris- 

tianismo, isto C, em 6dio e ressentimento 
contra tudo o que C nobre e aristocritico: 
"Paulo foi o maior de todos os apostolos 
da vinganqa" . 

No Novo Testamento Nietzsche en- 
contra apenas um personagem digno de ser 
elogiado, P6ncio Pilatos, em virtude de seu 
sarcasm0 em relag20 a "verdade". Mais 
tarde, na historia de nossa civilizaqio, a 
Renascenqa tentou a transvalorizapio dos 
valores cristiios, procurou levar B vitoria os 
valores aristocraticos, os nobres instintos 
terrenos. Feito papa, CCsar Borgia teria sido 
grande esperanqa para a humanidade. Mas 
o que aconteceu? Ocorreu que "um monge 
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alemiio, Lutero, veio a Roma. Trazendo den- 
tro do peito todos os instintos de vinganqa 
de padre frustrado, esse monge, em Roma, 
indignou-se contra a Renascenqa [. . .I. Lu- 
tero viu a corrupqiio do papado, quando se 
wodia tocar com a miio iustamente o con- 
k r i o :  na cadeira papal n2o estava mais a 
antiga corrupgio, o peccatum originale, o 
cristianismo! Que boa C a vida! Que bom 
o triunfo da vida! Que born o grande sim a 
tudo o que C elevado, belo e temerhrio! [. . .] 
E Lutero restaurou novamente a lgreja [. . .] 
Ah, esses alemiies, quanto nos custaram!" 

Sio dessa natureza, portanto, as razoes 
que levam Nietzsche a condenar o cristianis- 
mo: "A Igreja cristii niio deixou nada intact0 
em sua perversiio; ela fez de cada valor um 
desvalor. de cada verdade uma mentira. de 
toda hoiestidade uma abjegiio da alma';. 0 
alCm 6 a negagio de toda realidade e a cruz 
C uma conjuragio "contra a saude, a bele- 
za. a constituiciio bem-sucedida. a valentia 
d; espirito, a 'bondade da a h a ,  contra a 
prdpria vida" . 

Assim, o que devemos esperar seniio 
que este seja o ultimo dia do cristianismo? 
E "a partir de hoje? A partir de hoje, trans- 
valoriza@o de todos os valores", responde 
Nietzsche. 

genealogia  dcl woml 

Juntamente com o cristianismo, alias, 
condenando o cristianismo, Nietzsche tam- 
bCm submete a moral a cerrada critica. Essa 
C a "grande guerra" que Nietzsche trava 
em nome da "transformagiio dos valores 
que dominaram at6 hoje". E essa revolta 
contra "o sentimento habitual dos valores" 
ele a explicita especialmente em dois livros: 
Ale'm d o  bem e d o  ma1 e Genealogia da 
moral. Escreve Nietzsche: "At6 hoje, niio 
se teve sequer a minima duvida ou a menor 
hesitaqiio em estabelecer o 'bom' como 
superior, em valor, ao 'mau' .[. . .I. Como? 
E se a verdade fosse o contrario? Como? 
E se no bem estivesse inserido tambCm um 
sistema de retrocesso ou entiio um perigo, 
uma sedugio, um veneno?" 

Essa C a questio proposta pela Ge- 
nealogia da moral. E C ai que Nietzsche 
comeqa a indagar os mecanismos psicol6- 
gicos que iluminam a g2nese dos valores: 
a compreensiio da ghese psicologica dos 
valores, em si mesma, sera suficiente para 
per em diivida sua pretensa absolutez e 
indubitabilidade. 
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Antes de mais nada, a moral C maquina 
construida para'dominar os outros e, em 
segundo lugar, devemos logo distinguir entre 
a moral aristocratica dos fortes e a moral 
dos escravos. Estes siio os fracos, os mal- 
sucedidos. E, como diz o provCrbio, os que 
niio podem, dar maus exemplos diio bons 
conselhos. E assim que os constitutivamen- 
te fracos agem para subjugar os fortes. E 
Nietzsche prossegue: "Enquanto toda moral 
aristocratica nasce da afirmaqHo triunfal de 
si, a moral dos escravos op6e desde o co- 
meqo um niio aquilo que niio pertence a ela 
mesma, aquilo que 6 diferente dela e cons- 
titui o seu niio-eu - este C seu ato criador. 
Essa subversiio [. . .], pertence propriamente 
ao ressentimento". E o ressentimento contra 
a fo r~a ,  a saiide e o amor a vida que torna 
dever e virtude e eleva a categoria de bons 
comportamentos o desinteresse, o sacrificio 
de si mesmo, a submissiio. 

E essa moral dos escravos C legitimada 
por metafisicas que a sustentam corn bases 
presumidamente "objetivas", sem que se 
perceba que tais metafisicas nada mais siio 
do que "mundos superiores" inventados para 
poder "caluniar e sujar este mundo", que elas 
querem reduzir a mera aparcncia. 

NiiIiswo, 

eterno retorno 

0 niilismo, diz Nietzsche, C "a con- 
seqiicncia necessaria do cristianismo, da 
moral e do conceit0 de verdade da filosofia". 
Quando as ilus6es perdem a mascara, entiio 
o que resta C nada: o abismo.do nada. 

K etrgto de N~e t z s t  he 
120s w l t l m ) ~  anos cie sua uzda. 

A 2nterpretagZo 
q ~ t e  tentir fazer de Nletzsche 

1 1 ~ 2  "puo fetu do  nuzzsmo " 
e, a luz de ttnza 

hzstorloguafia corueta, 
cizrente de-fiindainentos. 
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"Como estado psicoldgico, o niilismo 
torna-se necessario, e m  primeiro lugar, quan- 
do procuramos em todo acontecimento um 
'sentido' que ele n5o tem, at6 que, por fim, 
comeqa a faltar coragem a quem procura". 
Aquele "sentido" podia ser a realizaq50 ou 
o fortalecimento de um valor moral (amor, 
harmonia de relaqbes, felicidade etc.). Mas 
o que devemos constatar C que a desilus50 
quanto a esse pretenso fim C "uma causa 
do niilismo" . 

Em segundo lugar, "postulou-se urna 
totalidade, urna sistematiza@o e at6 urna 
organiza~iio em todo o acontecer e em sua 
base". Entretanto, o que se viu C que esse 
universal, que o homem construira para 
poder crer n o  seu pr6prio valor, niio existe! 
No fundo, o que aconteceu? "Alcanqou-se 
o sentimento da falta de valor quando se 
compreendeu que n5o C licito interpretar 
o cariter geral da existhcia nem com o 
conceito de 'fim', nem com o conceito de 
'unidade', nem com o conceito de 'ver- 
dade'." 

Caem assim "as mentiras de virios 
milikios" e o homem permanece sem os 
enganos das ilusbes, mas permanece so. Niio 
h i  valores absolutos; alias, os valores s5o 
desvalores; n5o existe nenhuma estrutura 
racional e universal que possa sustentar o 
esforqo do homem; n5o h i  nenhuma provi- 
dhcia,  nenhuma ordem c6smica. 

N5o h6 urna ordem, n5o ha um sen- 
tido. Mas ha urna necessidade: o mundo 
tem em si a necessidade da vontade. Desde 
a eternidade, o mundo C dominado pela 
vontade de aceitar a si pr6prio e de repe- 
tir-se., 

E essa a doutrina do eterno retorno que 
Nietzsche retoma da GrCcia e do Oriente. 0 
mundo n5o procede de mod0 retilineo em 
direqio a um fim (como acredita o cristia- 
nismo), nem seu devir C progress0 (como 
pretende o historicismo hegeliano e p6s- 
hegeliano), mas "todas as coisas retornam 
eternamente e n6s com elas; nos ja existimos 
eternas vezes e todas as coisas conosco". 

Toda dor e todo prazer, todo pensamen- 
to e todo suspiro, toda coisa indizivelmente 
pequena e grande retornar50: "Voltariio at6 
essa teia de aranha e este raio de lua entre 
as Arvores, at6 este idhtico momento e eu 
mesmo" . 

0 mundo que aceita a si proprio e que 
se repete: C esta a doutrina cosmol6gica de 
Nietzsche. E a ela Nietzsche vincula sua 
outra doutrina, a do amor fati: amar o ne- 
cessario, aceitar este mundo e am6-lo. 
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k o sentido d4 tewa 

0 amor fati C aceitasso do eterno re- 
torno, C aceitagiio da vida. Mas ngo se deve 
ver nele a aceitalso do homem. A mensagem 
fundamental de Zaratustra, com efeito, esti 
em pr,egar o super-homem. 

E o homem, o homem novo, que deve 
criar um novo sentido da terra. abandonar 
as velhas cadeias e cortar os antigos troncos. 
0 homem deve inventar o homem novo, isto 
C, o super-homem, o homem que vai alkm do 
homem e que C o homem que ama a terra e 
cujos valores sHo a saude, a vontade forte, 
o amor, a embriaguez dionisiaca e um novo 
orgulho. Diz Zaratustra: "Um novo orgulho 
ensinou-me o meu Eu, e eu o ensino aos 

hornens: niio deveis mais esconder a cabega 
na areia das coisas celestes, mas mant2-la 
livremente: uma cabega terrena, que cria ela 
pr6pria o sentido da terra". 

0 super-homem substitui os velhos 
deveres pela vontade pr6pria. "0 homem 
C uma corda estendida, estendida entre o 
bruto e o super-homem, uma corda esten- 
dida sobre um abismo". Ele deve procurar 
novos valores: "0 mundo gira em torno dos 
inventores de novos valores". 

Assim como para Protigoras, tambCm 
para Nietzsche o homem deve ser a medida 
de todas as coisas, deve criar novos valores 
e p6-10s em pritica. 0 homem embrutecido 
tem a espinha curvada diante das ilus6es 
crutis do sobrenatural. 

0 super-homem "ama a vida" e "cria 
o sentido da terra", e C fie1 a isso. 

Ai esti sua vontade de poder. 



A vida C irracionalidade cruel e cega, dor e destrui@o. 
Seus dois instintos fundamentais siio 

o DIONIS~ACO: o APOL~NEO: 
imagem d a  forqa instintiva e d a  saude, visiio de sonho, tentativa de expressar o sentido 
embriaguez criativa e paixso sensual: das coisas com medida e moderaqHo: 
Dioniso 6 o simbolo d a  humanidade Apolo i o simbolo d a  humanidade que se explicita 

em figuras equilibradas e limpidas 

Dois tipos de pessimismo: 

ROMANTICO 
o pessimismo 

dos que renunciam, 
dos falidos e dos vencidos 

(como Schopenhauer 
e Wagner, 

em um primeiro tempo 
considerados por Nietzsche 

como artifices 
do renascimento 

d o  dionisiaco 
na modernidade); 

TRAGIC0 
o pessimismo 

de quem aceita a vida, 
embora conhecendo 

sua dolorosa tragicidade: 
este leva adiante a bandeira 

de um novo Iluminismo 

--- - 

A moral dos escrauos 
opBe 

desde o pr~ncipio 
um &o Bquilo 

que 6 diferente de SI: 
C o ressentlmento 

contra a forsa, a salide, 
o amor pela vida 

-- 

Considerando a historia sob o perfil critic~, 
o dionisiaco e o apolineo "milagrosamente" 

se ligaram apenas na Cpoca da GrCcia prC-socratica, 
na TRAGBDIA ATICA: 

a arte trigica foi um corajoso e sublime "dizer sim i vida", 
express50 do autintico pessimismo tragic0 

I 

/ Mas com S~CRATES o apoheo prevaleceu: \, 
corn a louca presungiio socritica 

de entender e dominar a vida com a razHo 
I 
I 

comeqou a verdadeira decadzncia da humanidade j 

I 0 CRISTIANISMO contribuiu 
para, posteriormente, envenenar a humanidade: 

considerou pecado todos os valores e os prazeres da terra, 
fazendo de Cristo, verdadeiro "espirito livre", 

um simbolo de ressentimento contra tudo aquilo que t! nobre 

Daqu~ a ~mposigio, sobre a moral anstocritrca dos fortes, \ 
da moral dos escrauos, legmmada pela METAF~SICA, 1 

que pretendeu dar-lhe uma presumida base "objetma", 
inventando um "mundo supenor" para reduzir 1 , a mera aparinc~a "este mundo", o unico que exlste ) 

A decadincia da civiliza@io ocidental culmina 
com a MORTE DE DEUS, 

com a eliminag50 de todos os valores que foram 
fundamento da humanidade: evento cdsrnico 

pelo qua1 os homens $50 responsiveis, 
esta morte os liberta das cadeias daquele sobrenatural 

que eles prbprios haviam criado, 
mas os deixa sem outros pontos de referincia 

SPo trts os pontos de vista 
sobre a hist6ria: 

MONUMENTAL 
de quem procura no passado 

modelos e mestres; 

ANTIQUARIO 
de quem entende o passado 

como fundamento 
da vida presente, 

consemando seus valores 
constitutivos; 

C R ~ T I C O  
de quem olha o passado 

sob o ponto de vista 
do juiz que abate 
e condena todos 

os elementos 
que obstaculizam 

a realizaftio 
dos proprios valores 

A MORAL 

C em geral 
miquina construida 

para dominar 
os outros. 

A moral arrstocratrca 
dos fortes 

nasce de uma tr~unfal 
afirmagio de SI 

ZARATUSTRA i o profeta do amor  fatt como 
ace~taqso d o  eterno retorno das colsas 

Consequ6nc1a necessir~a i e transvalorrza@o de todos os valores, e anuncla 
o NIILISMO: -- 

I 
,) 

nHo h i  valores absolutes, nHo h i  nenhuma -- - - -- - - 
prov~d@nc~a ,  nenhuma ordem c6sm1ca: 
resta apenas o a b ~ s m o  do nada (nrhd): 

<- -  o advent0 d o  APER-HOMEM, 
que ama a v ~ d a  e cria o sen t~do  da terra: 

o d ~ o n ~ s i a c o  como vontade de  poder 
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A sublime ilusiio metdisico 
de Socrates 

Contro Socratas, 'b mistogogo do ci&n- 
cio": a FC socr6tica em uma rozdo copoz da 
penetrar "nos rnais profundos abisrnos do 
ser" C "urna profundo ilusdo ". 

Para demonstrar tamb&m para Socrates 
a dignidade de tal posi(6o diretiva, basta 
reconhecer nele o tipo de uma Forrna de exis- 
thncia antes dele inaudita, o tipo do homarn 
teorico, do qua1 Q nossa tarafa imediata 
chegar a entender a significa~do a o objeti- 
vo. [ . . . I  Lessing, o mais honesto dos homens 
teoricos, ousou declarar que a el@ importava 
mais a pesquisa do verdade do qua a propria 
verdade: com isso foi descoberto o segredo 
fundamental da cihncia, para esparto, ou me- 
Ihor, a despeito do5 ciantistas. Ora, ao lado 
desse reconhecimento isolado, como excesso 
de honestidads ou mesmo de presun@o, est6 
sem duvida uma profunda ilusdo, a qua1 veio 
pela primaira vez ao mundo na pessoa de So- 
crates - a f& inabalavel de que o pensamento, 
seguindo o fio condutor da causalidads, alcan; 
ce at& os mais profundos abismos do ser, e 
de que o pensamento esteja em grau ndo so 
de reconhecer, mas at8 de corrigir o ser. Esta 
sublime ilusdo metafisica 6 dada como instinto 
a ci&ncia e a remete sempre e sempre a seus 
limites, sobre os quais ela deve se converter 
em orta: 2, qua1 propriarnsnte sa rnira corn essa 
rnacanisrno. 

Olhemos agora Socrates, com a tocha 
desk pensamento: ele nos aparece como o 
primeiro, que soube com a guia do instinto da 
ci&ncia ndo so viver, mas tambbm - e isso 6 
muito mais - morrer; e por isso a imagem do 
S6crotas rnoribundo, como do homem subtraido 
pelo saber e pelos rociocinios ao medo da mor- 
te, & o brasdo que sobre a porta de entrada da 
cihncia recorda a coda um a destina~do dela, 
ou seja, a de mostrar a existgncia inteligivel e. 
portanto, justificada: a cujo objetivo certamente. 
se os raciacinios ndo atingem, deve por Am ser- 
vir tamb8m o mito, qua eu pouco antes ddeignei 
at& como consequ&ncia necassaria, ou melhor, 
como objetivo da cihncia. 

Qusm percebe claramente, como depois 
de Socratss, o mistagogo da cihncia, as escolas 
Filosoficas se sucederam umo 6 outra como onda 
atr6s de onda; como uma universalidade jamais 
suposta da Bnsia de saber no dominio mais am- 
plo do mundo culto e como missdo verdadeira 
e propria para coda um dos melhores dotados 
levou a ci&ncia ao alto-mar, do qua1 ndo p8de 
rnais a seguir ser completamente removida; 
como por esta universalidade foi estendida pel0 
primeira vez uma rede comum do pensamento 
sobre o globo terrestre inteiro, corn perspecti- 
vas at6 sobre a Iegisla@io de um sistama solar 
todo; quem se lembra de tudo isso, juntamente 
com a pirdmida prodigiosamente alto do saber 
atual, n6o pode sa abstar de ver em Socratas 
o Onico eixo e fundamento da historia universal. 
Pois se algu6m imaginasse toda essa indeci- 
fravel soma de forc;a que Foi empregada para 
aquela tsndhncia universal, n60 a servi~o do 
conhecimento, mas reduzida a fins prdticos, 
isto 6,  egoistas, dos individuos e dos povos, o 
prazer instintivo da vida estaria provavelmsnte 
t6o enfraquecido em lutas generalizadas de 
extsrminio e em continuos migra@es de povos, 
qua, com o habit0 do suicidio, o individuo deve- 
ria talvez sentir o ultimo avan~o do sentimento 
do dever ao sstrangular, como o habitants das 
ilhas F idgi, como filho os proprios pais e como 
amigo o proprio amigo: pessimismo pratico, que 
poderia gsrar tambBm uma &tic0 cruel do mas-. 
sacre dos povos por piedade, o que de resto 
existe e existiu em todo lugar no mundo, onde 
ndo apareceu a art@ em urna forma qualquer, 
especialmente como religido e como ci&ncia. 
como remBdio e defesa contra aquele sopro 
pestilential. 

Diante deste pessimismo pratico Socrates 
& o prototipo do otimista teorico, qua na prdpria 
f& no perscrutabilidade da natureza das coisas 
em si atribui ao saber a ao conhecimento a forp 
de um remQdio universal, e no erro v63 o ma1 
em si. Penetrar nesses fundamentos e separar 
o verdadeira conhecimento do aparhncia e do 
err0 pareceu ao homem socratico a mais nobre, 
ou melhor, a unica vocagio verdadeiramente 
humana: assim como o mecanismo de conceitos, 
juizos e argurnenta@es de Socrates para frente 
foi considerado a afirrnac;ba suprema e o dom 
mais maravilhoso da natureza, acima de todas 
as outras faculdadas. BtC as a@es morais mais 
sublimes, os movimentos da compaixdo, do 
sacrificio, do heroism0 e a serenidade da alma 
semelhante a serenidade do mar, tdo dificil 
de atingir e qua o g rqo  apolineo chamou de 
sofrosina, desde Socrates e dos sucessores e 
seguidores at& a Bpoca presents derivaram 
da dialbtica do saber e, por conseguinte foram 
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designados como possiveis de aprandar. Quem 
provou em si o prazar de um conhecimento 
socratico e intui como este procure abrapr o 
mundo inteiro dos fen6menos, ndo sentir6 ne- 
nhum estimulo, capaz de impelir 6 exist&ncia, 
mais violentamente do que aquele que ndo 
sinta o ansaio de realizar tal conquista e de te- 
cer a rede inpenetravelmente fechada. A quam 
esta em tal disposig50 de espirito o Socrates 
platbico aparece entdo como o mestre da uma 
forma totalmente novo da "serenidade grega" e 
da beatitude da exist&ncia, forma que procura 
efundir-se em qdes e encontrarci esta efusdo 
mais em influ&ncias mai&uticas e educativas 
exercidas sobre jovens nobres, com o objetivo 
de por fim suscitar o g&nio. 

Todavia, incitada por sua potente ilusdo, a 
ci&ncia corre agora sem trbgua at& seus limites, 
onde seu otimismo oculto na ess&ncia da logica 
se encalha. Uma vez que a pariferia do circulo da 
ciBncia tern infinitos pontos, e enquanto n8o se 
pode ainda de fato ver da que modo o circulo 
poderia ser completamenta medido, tarnbbm 
o homem nobre e de talent0 ainda antes de 
chegar ao meio de sua exist&ncia toca inevi- 
tavelmente tais pontos de limite da pariferia, 
onde se enrijece, fixando o olhar no inexpli- 
c6vel. Quando nests ponto v& com espanto 
como a 16gica nesses confins se snrola sobre 
si mesma e por fim morde sua propria cauda, 
entdo prorrompe a nova forma de conhecimen- 
to, o conhacimento trdgico, o qual, para poder 
ser apenas tolerado, tam necessidade da arts 
como prote~do e como remhdio. 

F. Ni~tzsche. 

da morte de Dsus 

"Deus esM morto! [. . .] E nds o matamos! 
[.. .] Jamais houve uma o@o maior: todos 
aqueles qua virtio depois de nos ppeance- 
r60, por causa d ~ s t a  a@o, a uma historia 
mais eiavada do que o Foram todas as his- 
tdrios at6 hoje!" 

Ouvistes falar daquela homem louco que 
acendeu uma lanterna 6 Iuz clara do manhd, 
correu ao msrcado e se pas a gritar sem parar: 
"Procuro Deus! Procuro Deus!" E como justamente 
16 se encontravam reunidos muitos daquales 
que nSlo acreditavam em Deus, provocou gran- 
de riso: "Perdeu-se, talvez?", disse um deles. 

"Perdeu-se como uma crian~a?", disse outro. "Ou 
estaria bem escondido? Tem medo de nos? Teria 
embarcado? Emigrou?" -, gritavam e riam em 
grande confus8o.O homem louco pulou no meio 
deles e os fulminou com seus olhares: "Para 
onde foi Deus?, gritou. Quero dizer-lhes! Fomos 
nos que o matarnos; vos e eu! Todos nos somos 
seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como 
podemos esvaziar o mar bebendo-o at& a ultimo 
gota? Quem nos deu a esponja para dissipar 
todo o horizonte? Qua faremos para desamarrar 
esta terra da corrente da seu sol? Onde & que 
se move agora? Onde 6 que nos movemos? 
Fora, totalmente sozinhos? 0 nosso n8o 6 um 
eterno precipitar? E para trds, pelos lados, na 
frente, de todos os lados? Existe ainda um alto 
e um baixo? Ndo estamos talvez vagando como 
atrav&s de um nado infinito? Ndo sopra sobre 
nos um espqo vazio? Ndo se tornou mais frio? 
Nbo continua a vir noite, sempre mais noite? 
Ndo devemos acender lanternas de manhd? 
N6o ouvimos nada do sstrhpito dos coveiros, 
enquanto sepultam Daus? N8o farejamos ain- 
do o cheiro da divina putrefa<do? Tambbm os 
deuses se decompbem! Deus estd morto! Deus 
continua morto! E n6s o matamos! Como nos 
consolaremos, nos, os assassinos de todos os 
assassinos? Tudo o que de mais sagrado e de 
mais poderoso o mundo possuia at& hoje se 
esvaiu em sangue sob nossos punhais; quem 
limpor6 de nos este sangue? Com qua1 69ua 
poderemos nos lavar? Quais ritos expiatorios, 
quais jogos s a g r ~ d 0 ~  deveremos inventor? Ndo 
6 demasiado grande, para nos, a grandeza des- 
ta agio? N60 devemos nos mesmos nos tornar 
douses, para parecer a0 menos dignos deb? 
Jamais houve uma a ~ d o  maior: todos aqueles 
qua vir8o depois de nos pertencerdo, por causa 
desta a@o, a uma historia mais elevada do qua 
o Foram todas as historias 0th hoje!" 

Nesse momento o homem louco calou-se 
e de novo dirigiu o olhar sobre seus ouvin- 
tes: tamb&m eles calavam-se e o olhavam, 
espantados. Finalmente atirou no chdo sua 
lanterna, que se despada<ou e se apagou. 
"Venho muito cedo - continuou - ainda ndo t: 
meu tempo. Este anorme acontecimento ainda 
@st6 a caminho e fazendo seu caminho: ainda 
n6o chegou at& os ouvidos dos homens. Raio 
e trov8o requerem tempo, a Iuz das constela- 
$ 6 0 ~  requer tempo, as a@es requerem tempo, 
mesmo depois de terem sido realizadas, para 
que sejam vistas e ouvidas. Esta asdo ainda 
esta sempre mais distante dos homens do que 
as mais distantes constela~des: todavia, Foram 
eles que o raalizaram!" Conta-se tamb&m qua o 
homem louco tenha irrompido, naquale mesmo 
dia, em diversas igrejas e ai tenha entoado 



ssu ROquiem ostsrnom Deo. Tendo delas sido 
expulso e interrogado, dizem que lirnitou-se 
a responder invariavelmente deste modo: "0 
que mais sdo estas igrejas, sendo as covas e 
os sepulcros ds Deus?" 

F. Ni~tzscha 
R gaia ci&ncia. 

A "moral dos senhores" 
e a "moral dos escravos" 

"R morol oristocrdtico dos sanhorss t a 
de todos os qus dizam sim 2, Forgo, d olsgrio, 
2, solicle. 8 morol dos sscrovos O, oo contrd- 
rio, o morol dos Frocos a dos ma/-sucsdidos, 
dos rssssntidos contra o solide, a bsleza, o 
omor aos volorss vitois. 

Existe uma morol dos ssnhorss s uma morol 
dos sscrovos [. . .]. Rs diferenciaq3es rnorais de 
valor surqiram ou em rneio a urna est~rpe dorni- 
nante, que com urn senso de bem-estar adquiria 
consci6ncia da propria distin@o em relagio b 
dominada, ou entdo em meio aos dominados, 
os escravos a os subordinados de todo grau. 

No prirneiro caso, quando sdo os dorni- 
nadores que determinam a no@o ds "born", 
sdo os estados de eleva$do e de altivez de 
alrna que sdo percebidos corno traco distintivo 
s qualificador da hiernrquia. 0 homem nobre 
separa de si os individuos nos quais ss exprime 
o contr6rio de tais estados de e~evor;do e de 
altivez: ele os dsspreza. Note-se logo que neste 
prirneiro tipo de moral o contraste %em" e "mal" 
tsm o rnesmo significado de "nobre" s "des- 
prezivel"; o contraste entre "born" e "rnau" tern 
outra origem, € desprezado o vil, o rnedroso, o 
rnssquinho, aquele que pensa em sua estreita 
utilidade; da rnesrno forma o desanirnado, com 
seu olhar sewil, aquele que se torna abjeto, a 
espbcis canina de hornens qua se deixa mal- 
tratar, o mendicants adulador e principalrnsnte 
o mentiroso: & convicc;do fundamental de todos 
os aristocratas que o populacho seja mendaz. 
"Nos, os verdadeiros" - assirn os nobres deno- 
minavom-se na antiga Grbcia. 6 fato evidente 
que as designa@5es rnorais ds valor sampre 
forarn sm todo lugar primeirarnents atribuidas a 
'hornens, e apsnas de rnodo derivado s sucessi- 
vo a ag6es: rnotivo pelo qua1 Q erro grave que 
os historiadores da moral tomem corno pontos 
de partida problemas corno "por que foi louvoda 
a a ~ b o  piedoso?" 0 homem de t~po nobre ssnte 

a si mssmo corno clquele que determina o valor, 
ndo tern necessidade de recsber aprovac;do; 
seu julgarnento & "aquilo que & prejudicial a 
mirn, 6 prejudicial em si rnesmo", conhece a si 
mesrno unicarnente corno aquele que confare 
dignidade 6s coisas, ele & criador ds volorss. 
Honrarn tudo aquilo que sabern que pertencs 
a si: tal moral & autoglorifica<bo. Em prirneiro 
plano encontra-se o sentido do plenitude, do 
podsr que quer transbordar, a fslicidade da 
m6xima tensdo, a consci&ncia de uma riqueza 
que gostaria de dar e conceder: tambCm o 
hornern nobre presto socorro ao desventurado, 
mas ndo ou quase ndo por piedade, s sirn muito 
mais por impulso gerado pela superabundBncia 
de podsr. 0 hornem nobre honra ern si mesmo 
aquele qua possui, e tambbrn aquale que sobs 
falar a calor, que sxarce com gosto severidade 
e dureza contra si mesrno e nutre venera<do 
por tudo o qua & severo e duro. "Urn duro co- 
raq3o Wotan colocou ern rneu psito", se diz em 
uma antiga saga sscandinava: deste rnodo a 
alma de um soberbo viquingue encontrou sua 
exata expressdo po&tica. Tal tipo de hornens & 
sobarbo justarnente palo foto de n80 ser Feito 
para a piedade, razdo pala qua1 o hsroi da 
saga acrescanto, ern tom de advert&ncia: "qusrn 
nao tem duro corqdo desde jovem, ndo o tsrd 
jamais". Nobres e valorosos que pensam dests 
modo estdo muito distantes doquala moral que 
v& precisamente na piedade ou no agir altruists 
ou no dOsintdr~sssment o elernento pr6prio do- 
quilo que & moral; a f& em si rnssmos, o orgulho 
de si, urna inimizade radical e ironia para com o 
"desinteresss", estdo cornpreendidos na moral 
aristocr6tica, exatarnente do mssrno rnodo com 
que cornpetem a ela urn leve desprezo e urn 
senso de raserva diante dos sentirnentos de 
simpatio e de "color do coro@o". Sdo os pode- 
rosos aquelss que sobem atribuir honra, esta & 
a arts deles, seu dorninio inventive. R profunda 
venerar;do pela idode avan<ada s pela tradi- 
$30 - todo o direito repousa sobre esta dupla 
venera@o -, a f6 e a opinido preconcebida em 
favor dos antepassados e ern desfavor pelos 
posteros sdo um elsrnento tipico na moral dos 
poderosos; e ss, no oposto, os hornsns das 
"idhias modernas" creern, quase por instinto, 
no "progrssso" e no "futuro", e sernprs estdo 
privados de respeito pela idads vetusta, tudo 
isso j6 & um indicio suficiente da origem ndo no- 
bre daquelas "idQios". Mas principalrnente uma 
moral dos dorninadores & estranha ao gosto 
dos contempor6neos e para eles desagrad6- 
vel pelo rigor de seu principio, qua h6 devsres 
unicamente para com os pr6prios sernslhantes; 
que ern rela<do aos individuos de posi~bo in- 
ferior s da todos os estranhos seja licito agir 
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por propria conta ou "como quer o cora<do", e 
em todo caso "albm do bem e do mal": 6 sob 
este ultimo aspecto que podem ter seu lugar a 
compaixdo ou outras coisas do 96nero. R capa- 
cidade e a obriga~do de uma longa grotiddo e 
de urna longa vinganga - as duos coisas @st60 
dentro da esfera dos proprios semelhantes -, 
a sutileza na represalia, o refinamento da id&ia 
de amizade, certa necessidade de ter inimigos 
(como canal de defluxo, por assirn dizer, para 
as paixdes da inveja, do litigio, do insol&ncia; 
no fundo, para ser bons amigos): todas estas 
sdo caracteristicas tipicas da moral aristocr6- 
tica, a qual, conforms acenei, ndo & a moral 
das "idbias modernas", e & por isso que hoje 
se torna dificil senti-la ainda, como tarnbbm 
desenterra-la ou descobri-la. 

As coisas sdo diferentes no qua se refere 
ao segundo tipo de moral, a moral dos sscra- 
vos. Uma vez que os oprimidos, os despreza- 
dos, os soh-edores, os ndo livres, os inseguros e 
cansados de si proprios fazam moral, qua1 sera 
o elemento hornog&neo em suas estimativas de 
valor? Provavelmente sncontrara expressdo uma 
suspeita pessimists para com toda a condi~do 
hurnana, talvez urna condena<do do homem, 
juntarnente com sua condi~do. 0 escravo ndo 
v& com bons olhos as virtudes dos poderosos: 
6 cQptico e desconfiado, tern a finsza da des- 
confian~a de tudo o que de "bom" seja tido em 
honra no meio deles, gostaria de estar persua- 
dido de que entre elas a propria felicidade 
ndo b genuina. No oposto, sdo evidanciadas 
e inundadas de luz as qualidades qua sewem 
para aliviar a axistencia dos sofredores: sdo, 
neste caso, a piedade, a m60 que se compraz 
e socorre, o calor do cora<do, a paci&ncia, a 
operosidade, a humildade, a gentileza que sdo 
colocados em honra, urna vez que sdo estas, 
agora, as qualidades mais irteis e quase os 61%- 

cos meios para suportar o peso da exist&ncia. 
R moral dos escravos & essencialmente moral 
utilitaria. €is o lor em que nasceu o famoso 
contraste entre "bom" e "mou": no intimo do 
ma1 percebem-se o poder e a periculosidade, 
certa terribilidade, fineza e forgo, qua sufocam o 
desprezo nas raizes. Conforme a moral dos es- 
cravos, o "mau" suscita portanto temor; segundo 
a moral dos senhores & precisamente o bom que 
suscita e quer suscitar temor, enquanto o homem 
"rnau" 6 sentido como desprezivel. 0 contraste 
atinge seu ponto culminante quando, conside- 
rondo as implicag6es da moral dos escravos, 
tamb&m sobre os "bons" desta moral acaba 
por cair uma sombra desse desprezo - por 
mais leve e ben&volo que possa ser -, urna 
vez que o bom, no campo do modo de pensar 
dos escravos, deve ser em todo caso o homem 
inocuo: este & bonachdo. facilmente engan6vel, 
um pouco estupido talvez, um ing&nua. Em todo 
lugar em que a moral dos escravos se imponha, 
a lingua rsvela certa tendencia de aproximar 
urna da outra as palavras "bom" e "estljpido". 
Uma ultimo difaren~a fundamental: o desejo 
de libsrdade, o instinto dirigido b felicidade e 
bs finezas do senso de liberdade pertencem 
tdo necassariamente b moral e b moralidade 
dos escravos, quanto a arts e o entusiasmo da 
venara<do, da dedicagbo, sbo o indicio normal 
de um modo aristocratico de pensar e de ava- 
liar. R partir disso & sem dljvida compreensivel 
a razdo de o amor como paix6o - & a nossa 
especialidads europbia - ser absolutamenta 
de origem nobre: sabe-se que sua descoberta 
cabe aos poetas cavaleiros proven<ais, bque- 
Ies espl&ndidos engenhosos homens do "gaio 
saber" ao qua1 a Europa deve tantas coisas, e 
quase que totalmente a si mesma. 

F. Nietzsch~, 
Pam al&m do bsm s do ma/. 



e centros de elaborac60 do neocriticismo 

Uma retomada sistematica da filosofia de Kant teve lugar 
na Alemanha a partir da segunda metade do seculo XIX. Tal re- 
tomada partiu e se desenvolveu como reflex30 sobre os metodos, 
os fundamentos e os limites da ciencia, para depois se estender 

-a outras atividades humanas como a moral, o mito, a religi30, a 
arte e a linguagem. Distante da metafisica, tanto a espiritualista 
como a idealista, critic0 do fetichismo positivista do "fato" e do 
cientismo, o neocriticismo pretendeu repropor uma filosofia em 
termos rigorosamente kantianos, ou seja, como anhlise das con- 
di@es de validade da cihcia e de outros produtos humanos (a -- 
moral, a arte e a religiao). 

Neocriticismo: 
analise 
das condi~bes 
de validade 
da ciencia, 
da moral, 
da arte 
e da religiso 
+§ 7 

Trabalhos de inspira~30 kantiana foram os de Otto Liebmann (1840-1912) 
e os do grande pesquisador Hermann Helmholtz (1821-1894). Neokantianos apa- 
recerao na lnglaterra (Shadworth H. Hodgson, George 0. Hicks), 
na ltalia (Carlos Cantoni, Felix Tocco, Francisco Fiorentino e Tiago 0 neokantismo: 
Barzellotti) e na Fransa (Charles Renouvier, Ot6vio Hamelin e Leon fendmeno 
Brunschvicg). Todavia, os centros mais importantes de elabora@o euroPeu 
do neocriticismo foram de um lado Marburgo, com Hermann Co- +§  

hen, Paul Natorp e seu discipulo Ernst Cassirer (do qua1 falaremos 
A parte); e, do outro, Heidelberg e Friburgo - duas cidades situadas na regi%o do 
Baden (e dai a Escola de Baden) -, com Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert. 

Hermann Cohen (1842-1918), contrario concepqao positi- Coben 
vista, afirma em A teoria de Kant da experi4ncia pura (1871) que e a f;losof;a 
a ciCncia n3o e um acumulo de sensas6es ou de fatos observados, como andlise 
que o fundamento da objetividade da ciCncia estd no a priori, e dos elementos 
que a filosofia tem como tarefa a pesquisa dos elementos puros, aprioridacigncia 
isto e, a priori, do conhecimento cientifico. 452.7 

Em 0 s  fundamentos Mgicos das ciencias exatas ( I  91 0) Paul Natorp: 
Natorp (1854-1924), estudando n3o tanto a atividade pslquica do objeto do 
cognoscente e sim mais os conteudos do conhecimento, afirma conhecimento 
que o conhecimento 6 sintese que deve ser submetida a continua ponto 
anblise, onde se rev6em e corrigem 0s  conhecimentos preceden- de chegada 
tes, de mod0 a aperfeiqoar sempre mais as determinaqbes dos gue sempre 
objetos. 0 objeto, no conhecimento cientifico, n3o e um dado, n%o se desloca 
e um ponto de partida, mas um ponto de chegada que sempre se + § 2.2 
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0 nascimento 

do neocriticismo 

A partir da metade do sCculo XIX assis- 
tiu-se, sobretudo na Alemanha, a retomada 
sistematica da filosofia kantiana, no sentido 
precis0 de reflex50 sobre os fundamentos, os 
mCtodos e os limites da ciincia. E, posterior- 
mente, essa retomada levaria i ampliag5o 
dos iimbitos de exercicio da reflex50 critica, 
que n5o se limitariam mais ao campo da 
ciincia, mas abrangeriam tambCm outros 
produtos da atividade humana, como a 
hist6ria e a moral e, depois, a arte, o mito, 
a religi50, a linguagem. 

Da mesma forma que o espiritualismo, 
o criticismo pretende combater o fetichismo 
positivista do "fato" e a idCia da ciincia 
metafisicamente absoluta. Entretanto, o neo- 
criticismo C contrario a qualquer metafisica, 
tanto de tip0 espiritualista como idealista. E, 
igualmente, C avesso a toda redugiio da filo- 
sofia a ciincia empirica (trate-se da fisiologia 
ou da psicologia), a teologia ou a metafisica. 

Para o neocriticismo a filosofia deve 
voltar a ser o que era com Kant: analise das 
condi~des de validade da ciBncia e dos outros 
brodutos humanos. como a moral. a arte ou 

religiiio. Disso torna-se clara a raz5o pela 
qua1 os neokantianos propoem uma filosofia 
dominada por problemas gnosiol6gicos ao 
invis de problemas empirico-factuais ou .. . 
metatisicos. 

Na verdade, inclusive no period0 de 
hegemonia do idealismo, a tradig5o kantia- 
na nunca havia desaparecido inteiramente 
na Alemanha. Entretanto, em 1865, Otto 
Liebmann (1 840-1912) publicou um livro, 
Kant e os epigonos, onde examinava as 
quatro orientagoes da filosofia alem5 pos- 
kantiana (o idealismo de Fichte, Schelling e 
Hegel; o realism0 de Herbart; o empirismo 
de Fries; as concepgoes de Schopenhauer) e, 
ao tCrmino da anilise de cada uma dessas 
orientagGes, concluia com o lema: "Deve- 
mos, portanto, retornar a Kant" . 

 or sua pr6pria conta, ja retornara a 
Kant o grande cientista Hermann Helmholtz 
(1821-1894), que, com base em estudos de 
fisiologia e de fisica (Sobre a vista humana, 
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1855; Doutrina das sensap5es sonoras, 
1863; 0 s  fatos da percep@o, 1879), chega- 
ra ii tese segundo a qua1 nossa estrutura fisio- 
psiquica C uma espCcie de a priori kantiano. 

TambCm chegaram autonomamente 
ao criticismo Friedrich Albert Lange (1828- 
1875), autor de Histdria do materialism0 
(1866), e Alois Riehl(1844-1924), autor de 
0 criticismo filosdfico e seu significado para 
a citncia positiva (1876-1887). 

0 s  dois centros de elaboraqiio do neo- 
criticismo forzm Marburgo, com Cohen e 
Natorp, aos quais se liga Cassirer, e Heidel- 
berg, com Windelband e Rickert. 

Entretanto, embora tenha alcanqado 
na Alemanha seus resultados mais significa- 
tivos, o neocriticismo n io  foi uma filosofia 
apenas alemi. 

Na Inglaterra o neokantismo foi de- 
senvolvido por S. H. Hodgson (1832-1912), 
Robert Adamson (1852-1902) e George D. 
Hicks (1862-1941). 

Na Itdia foi A n t h i o  Banfi (1886- 
1957) quem adotou as teses do neocriti- 
cismo, juntamente com outras instincias 

(como a da filosofia de Simmel e, depois, do 
marxismo). Mas, antes de Banfi, ja haviam 
retornado a Kant tambCm Carlos Cantoni 
(1840-1906) e FClix Tocco (1845-1911), 
alCm de Francisco Fiorentino (1 834-1 884) 
e Tiago Barzellotti (1 844-1917). 

Foi notiivel e influente a presenqa 
do neocriticismo na Franqa. Aqui basta 
mencionar Carlos Renouvier (1 8 15-1 9O3), 
para quem o unico fim da filosofia esta no 
estabelecimento de leis gerais e dos limites 
do conhecimento; Otivio Hamelin (1856- 
1907); e Lion Brunschvicg (1869-1941), 
que, na obra 0 idealism0 contemporiineo 
(1905), fez quest50 de sustentar que n io  
cabe a filosofia aumentar a quantidade do 
saber, jh que a filosofia nada mais faz do 
que refletir sobre a qualidade do saber. E 
como o saber humano estii em continuo 
desenvolvimento historico, entio, afirma 
Brunschvicg, a historia do saber humano C 
"o laboratorio da filosofia". 

tlermanm Cohen: a filosofia c r k a  

C O ~ O  metodo1o9ia da  ci&ncia 

0 fundador reconhecido da Escola 
de Marburgo foi Hermann Cohen (1842- 
191 8), professor em Marburgo e autor, entre 
outros, dos seguintes trabalhos: A teoria de 
Kant da experitncia pura (1871), 0 funda- 
mento da e'tica kantiana (1871), A influBncia 
de Kant sobre a cultura alem2 (1883) e 0 
fundamento da este'tica kantiana (1 8 89). 

A citncia e, mais precisamente, a fisica 
matemitica, assume papel de maxima im- 
portincia na concepqio de Cohen. Cohen 
aceita a ciincia como viilida e concebe a 
filosofia exatamente como o estudo das 
condiq6es de validade da ci2ncia. 

Ora, o positivismo tinha visto o valor da 
cizncia no fato sagrado, absoluto e intocivel; 
para o positivista, em suma, objetivo C o fato, 
objetiva C a sensagiio, isto C, o a posteriori. 
Cohen retorna a Kant, invertendo a concep- 
$50 positivista. Como escreve ele em A teoria 
de Kant da experitncia pura, o fundamento 
da objetividade da ciincia esta no a priori. 
Com efeito, a cihcia niio C e n5o se desen- 
volveu como caos de percepqGes, nem C a c ~ -  
mulo de sensaq6es ou de fatos observados. 

A realidade C que a ciincia nio se cons- 
tituiu tanto pela acumulaq50 de fatos, e sim 
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muito mais pela unificagHo dos fatos por 
meio de e sob hip6teses, leis e teorias. Mas 
nos nHo extraimos leis e teorias dos fatos, 
e sim as impomos aos fatos: a teoria C o a 
priori. E a filosofia indaga exatamente os 
elementos "puros", ou seja, os elementos 
a priori, do conhecimento cientifico. A 
filosofia, portanto, deve ser metodologia 
da ci2ncia. 

0 outro prestigioso representante 
da Escola de Marburgo C Paul Natorp 
(1854-1924), estudioso de amplos in- 
teresses, autor de A doutrina plat6nica 
das ide'ias (1903), de 0 s  fundamentos 
ldgicos das ciincias exatas (1910) e tam- 
bCm de escritos de pedagogia, psicologia 
e politics, como Guerra e paz (1916) e 
A missiio mundial dos alem2es (1918). 

A exemplo de Cohen, Natorp afirma 
que a filosofia nHo C ciincia das coisas; das 
coisas falam precisamente as ciincias, ao pas- 
so que a filosofia C teoria do conhecimento. 

Entretanto, a filosofia n5o estuda o 
pensamento subjetivo, ou seja, ela niio inda- 
ga sobre a atividade cognoscente, sobre uma 
atividade psiquica, e sim sobre conteudos. 
E estes siio determinag6es progressivas do 
objeto. Em 0 s  fundamentos ldgicos das 
ciincias exatas, podemos ler que o conhe- 
cimento C sintese e a analise consiste no 
controle das sinteses j6 efetuadas. Sinteses 
que devem ser submetidas a reelaborag50 
continua, de mod0 a aperfeigoar sempre 
mais as determinag6es dos objetos. Por isso, 
o objeto 1-150 C um dado, nHo C um ponto 
de partida, mas um ponto de chegada que 
sempre se desloca. 

Em suma, o obiectum C um proiectum: 
C conhecimento sempre mais determinado 
que se projeta sobre a realidade. E niio ha 
termo para essa determinagzo; portanto, o 
objeto esta sempre in fieri, C tarefa infinita. 

Wilhelm Windelband 
e a filosofia como teoria dos valores 

0 s  representantes mais prestigiosos da 
Escola de Baden (assim chamada porque 
teve seus pontos centrais em Heidelberg 

e Friburgo, cidades situadas na regiiio de 
Baden) foram Wilhelm Windelband (1848- 
1915) e Heinrich Rickert (1863-1936), de 
quem falaremos tambCm no capitulo sobre 
o historicismo, no que se refere as suas re- 
flex6es sobre a fundagzo da historiografia 
como ciincia. Aqui, falaremos a proposito 
de sua filosofia dos valores, que, embora 
os tornando expoentes de primeiro plano 
do neocriticismo, os diferencia, portm, da 
Escola de Marburgo. 

Em seu "retorno a Kant", Windelband 
certamente atribui 2 filosofia a fungHo de 
buscar os principios a priori que garantem 
a validade do conhecimento. Entretanto, 
siio duas as coisas novas que ele introduz 
nessa questiio: 

a) por um lado, esses principios siio 
interpretados como valores necessdrios e 
universais, tipificados pel0 carher norma- 
tivo independente de sua realizagiio efetiva; 

b) por outro lado, diferentemente da 
Escola de Marburgo, Windelband se liber- 
ta da referincia privilegiada ao 2mbito do 
conhecimento para considerar a atividade 
humana tambCm nos campos da moralidade 
e da arte. 

Portanto, a filosofia nHo tem por objeto 
os juizos de fato, mas Beurteilungen, isto 
C, juizos valorativos do tip0 "esta coisa C 
verdadeira", "esta coisa C boa", "esta coisa 
C bela". E C assim que os valores - que tim 
precisamente validade normativa - distin- 
guem-se das leis naturais: a validade das leis 
naturais C a validade do Miissen, a validade 
empirica de n20 poder ser de outro modo; a 
validade das normas ou valores C a do Sol- 
fen, isto C, do dever ser. Concluindo, deve-se 
dizer, portanto, que, para Windelband, a 
filosofia consiste na teoria de valores; que 
a fungiio da filosofia, mais especificamente, 
esta em estabelecer quais s2o os valores 
que estiio na base do conhecimento, da 
moralidade e da arte; que a teoria do conhe- 
cimento, para alCm da concepgHo de alguns 
neokantianos de Marburgo, C apenas uma 
parte da teoria dos valores. 

Heinrich Rickert: 
conhecer k juISar com base 
MO valor de verdade 

Rickert retoma de Windelband a con- 
cepgiio da filosofia como teoria dos valores 
e, ao mesmo tempo, os resultados mais 
vilidos de sua investigagiio metodol6gica. 
Entretanto, ele tenta sistematizar resulta- 



Capitulo segundo - O neocriticismo. $\ &cola de Marburgo e a Cscola de Bad rn  
25 

dos semelhantes em concepqHo orghica  da 
teoria do conhecimento e procura fundar 
(ao invCs de, mais ou menos simplesmente, 
registrar) a autonomia do  conhecimento 
historico. 

Conhecer quer dizer julgar, isto 6, acei- 
tar ou rejeitar, aprovar ou reprovar, o que 
implica o reconhecimento de um dever ser 
que est5 na base do conhecimento. Negar 
o dever ser, isto i, a norma, equivaleria a 
ratificar a impossibilidade de qualquer juizo, 
inclusive daquele que nega. 

Um juizo n5o C verdadeiro porque 
expressa aquilo que 6; pode-se afirmar, ao 
invts, que algo C somente se o juizo que o 
expressa i verdadeiro por forla do seu dever 
ser. E o dever ser, isto 6 ,  os valores, ou seja, 
as normas, sHo transcendentes em relaqiio a 
cada simples consciincia empirica. Para Dil- 
they, o sujeito do conhecer C o homem como 
ser historico. Ja para Rickert C o sujeito 
transcendental, para alim de qualquer con- 

dicionamento de espaqo e de tempo; C a cons- 
ciincia em geral (Bewusstsein iiberhaupt); e 
essa "consciincia em geral" nHo 6 somen- 
te logica, mas tambim e'tica e este'tica. 

Desse modo, sendo os valores transcen- 
dentes as consciincias individuais e sendo 
o sujeito do conhecimento entendido como 
sujeito transcendental, 6 obvio que as in- 
vestigaqdes de Rickert, diferentemente das 
de Max Weber, se colocam em urn plano 
que abstrai completamente as condiqdes e 
os problemas efetivos dos processos de pes- 
quisa, sejam estes cientificos ou historicos. 
Segundo Rickert, a filosofia nHo tem em 
absoluto a funqHo de se interessar por tais 
problemas; ela deve muito mais cumprir a 
funqiio de estabelecer de que mod0 as ciin- 
cias generalizantes e as individualizantes 
encontram a garantia de sua validade uni- 
versal e necesshria, tendo em vista os vaiores 
que constituem seus principios a priori e o 
fundamento. 

Vista de Heidelberg, e m  uma estampa do  se'culo X I X .  
Esta ~zdade,  /unto  corn Frzh~trgo, 

foz centro cultural de przmez~iss~nzo plano 
e sede da Escola d o  Baden. 



II. & M S ~  Cassirer 

e a filosofia das formas simb6licas 

como livre-docente e, depois, em Hambur- 
go. Em 1933, forgado a emigrar, vai primei- 
ro para a Inglaterra, depois para a SuCcia, 

Ernst Cassirer (1874-1945) nasceu em e finalmente para os Estados Unidos, onde 
Breslau, de familia judaica de boas condi- ensinou na Universidade Yale e, em seguida, 
g6es. Estudou filosofia sob a guia de Cohen e na Universidade de Colfimbia. Interessado 
Natorp. De 1906 a 1919 ensinou em Berlim pela historia das idCias filos6ficas, que vi en- 
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trelaqadas com as idiias cientificas, Cassirer 
6 autor de obras famosas, como 0 problema 
do conhecimento na filosofia e na ciincia da 
Lpoca moderna (vols. I e 11,1906-1907; vol. 
111, 1920; vol. IV, 1940, publicado postuma- 
mente), Individuo e cosmo da Renascen~a 
(1927), A filosofia do Iluminismo (1932). 
E a consciikcia hist6rica acompanhara sem- 
pre at6 as obras mais caracteristicamente 
teoricas de Cassirer: "0 uso [...I de p8r 
[. . .] no vazio os pr6prios pensamentos, sem 
pesquisar sua relag50 e sua conexiio com o 
trabalho de conjunto das cihcias filosbficas, 
nunca me pareceu oportuno e fecundo". En- 
tre as obras de natureza teorica de Cassirer, 
podemos recordar: 0 conceito de subst2ncia 
e o conceito de funpio (1910); A filosofia 
das formas simbolicas (3 vols., 1923-1925- 
1929); A teoria einsteniana da relatividade 
(1921); Determinismo e indeterminismo 
na fisica moderna (1937); Ensaio sobre o 
homem (1944). 

Em 1910, portanto, Cassirer publica 
0 conceito de substlincia e o conceito de 
fun@o. Nesse trabalho, atravts de seguro 
dominio da historia da cihcia, ele realiza 
uma investigag50 sobre o conhecimento 
matematico, geomitrico, fisico e quimico, 
a fim de mostrar que esses conhecimentos 
niio buscam a subst2ncia, e sim a lei, a re- 
lagHo, isto 6, a fun~iio. Relaqdes e funqdes 
instituem os entes matematicos e constituem 
as expressdes geomttricas. No conhecimen- 
to cientifico e tambim no conhecimento 
comum encontramos muito mais do que 
dados sensiveis. Olhamos as coisas atra- 
vts de pontos de vista, teorias, leis, isto i, 
relaqdes. Em suma, o desenvolvimento do 
pensamento cientifico nos leva a passar do 
conceito de subst2ncia ao de fun@o. A me- 
tafisica de Aristoteles falava de um mundo 
de coisas das quais era precis0 abstrair as 
caracteristicas comuns, a esshcia. Mas, 
por um lado, enquanto esse mttodo levou a 
toda uma massa de resultados estireis (entre 
outras coisas, nzo ha garantia alguma de 
que o comum seja o essential), por outro 
lado, viu-se que as cihcias progrediram 
porque se matematizaram (na matematica 
niio entra o conceito de substsncia, mas o 
de fungzo); progrediram porque deixaram 
de buscar substhcias e voltaram-se para a 
busca de relap5es funcionais entre os obje- 
tos. E assim como as funqdes matematicas 
nHo se obtgm por abstraqso, mas sHo cons- 
truidas pel0 pensamento, da mesma forma 
tambim os pontos de vista, as teorias ou 
relaqdes funcionais que instituem e vincu- 

lam os objetos do conhecimento cientifico 
(e do conhecimento comum) siio produtos 
do pensamento, que tornam "possivel a 
priori" o conhecimento, estabelecendo suas 
condiq6es de possibilidade. E o fato de que 
a ciencia consiste em teorias ou relaqdes 
construidas pel0 homem e que os objetos da 
citncia sejam instituidos por esses pontos 
de vista, por essas teorias, nHo significa de 
mod0 algum cair no subjetivismo. Escreve 
Cassirer: "Nos nzo conhecemos os objetos, 
como se eles fossem dados e determinados 
como objetos, antes e independentemente 
de nosso conhecimento. Ao contrario, n6s 
conhecemos objetivamente, ja que, no trans- 
correr uniforme dos contelidos da expe- 
rihcia, criamos determinadas delimitaqdes 
e estabelecemos determinados elementos 
duraveis e determinadas ligaqdes entre 
eles" . 

Ernst Cassrrer ( 1  874-1 94 Y) 
d nnz dos mals representutrvos pensadores 
do neokantzsmo, hlstonador penetrante 
do pensamento moderno, 
autor pstamente fanzoso 
de A filosofia das forrnas smbol~cas.  

dele a defim@o do  homern 
como mrmal symbol~cum. 



2 f\ filosofia 
das formas simLbIicas 

Cassirer niio submeteu 2 analise filo- 
sofica somente as ciincias. Indo alCm dos 
marcos das "duas culturas". ele tambCm 
pretendeu, com A filosofia d h  formas sim- 
bolicas, "delimitar as diversas formas funda- 
mentais da 'compreensiio' do mundo umas 
em relaqiio as outras, e captar cada urna delas 
o mais claramente possivel em sua tendincia 
peculiar e em sua forma espiritual peculiar". 

Essas formas fundamentais de "com- 
preensiio" do mundo S ~ O  "formafoes sim- 
b61icasn como o mito, a arte, a linguagem 
ou tambCm o conhecimento. Somos nos que 
plasmamos o mundo com nossa atividade 
simbolica. criando e fazendo mundos de ex- 
periencias: "o mito e a arte, a linguagem e a 
ciincia siio [. . .] sinais que tendem a realizar 
o ser", direfoes da vida humana, formas 
tipicas da afiio humana. E urna filosofia do 
homem, escreve Cassirer, deveria ser "filo- 
sofia que fafa conhecer a fundo a estrutura 
fundamental de cada urna dessas atividades 
humanas e que, nesse meio tempo, faqa por 
onde entendi-las como um todo orgiinico". 
As formas simbolicas - isto 6 ,  a linguagem, 
a arte. o mito e a ciincia - "diio forma e 
sentido", vale dizer, estruturam o mod0 de 
ver o mundo, criam mundos de significados, 
organizam a experiincia. Com efeito, "in- 
serido entre o sistema rece~tivo e o sistema 
relativo (encontraveis em todas as espCcies 
animais), existe no homem um terceiro 
sistema, que se pode chamar de sistema sim- 
bdlico, cujo aparecimento transforma toda 
a sua situaqiio existencial. Confrontado com 
os animais, observa-se que o homem niio 
somente vive em urna realidade mais vasta, 
mas tambCm, por assim dizer, em urna nova 
dimens20 da realidade". 0 homem C animal 
cultural, diriam os etologos. E Cassirer o cha- 
ma de "animal symbolicum". 0 s  animais 
t im sinais, o homem produz simbolos. "A 
diferenqa entre linguagem proposicional e 
linguagem emotiva constitui o verdadeiro 
limite entre o mundo humano e o mundo 
animal". E o nascimento da linguagem 
descritiva ou proposicional que desencadeia 
o desenvolvimento da "cultura", isto i ,  da 
"civilizaqiio". Corn efeito, escreve Cassirer, 
"C inegavel que o pensamento e o compor- 
tamento simbolicos sao os aspectos mais 
caracteristicos da vida humana e que todo o 
progresso da cultura baseou-se neles". 

0 homem i animal symbolicum. Com 
a sua atividade simbolica, ele superou "0s 
limites da vida orginica". E agora "nio  
se pode fazer nada contra essa subversiio 
da ordem natural. 0 homem niio ~ n d e  se 
subtrair as condic6es de existincia aue ele 
pr6prio criou: deve se conformar elas. 
Niio vive mais em um universo apenas 
fisico, e sim em um universo simbolico. A 
linguagem, o mito, a arte e a religiiio siio 
partes integrantes desse universo, siio os 
fios que constituem o tecido simbolico, a 
intricada trama da experiincia humana. 
Todo progresso no campo do pensamento e 
da experiincia fortalece e retina essa rede". 
De fato, afirma Cassirer, esta fora de qual- 
quer duvida que "o homem 1-60 se encontra 
mais diretamente diante da realidade; Dor 

2 L 

assim dizer, ele niio pode mais vi-la face a 
face. A realidade fisica parece retroceder 
medida que a atividade simbolica do homem 
avanca. Ao invCs de se defrontar com as 
pr6p;ias coisas, em certo sentido o homem 
esta continuamente em coloquio consigo 
mesmo. Cercou-se de formas lingiiisticas, 
de imagens artisticas, de simbolos miticos e 
de ritos religiosos a tal ponto que niio pode 
mais ver e conhecer nada seniio por meio 
dessa mediaqiio artificial". E a situaqiio C a 
mesma no campo teorico e no campo pri-  
tico. Tambim no campo pratico o homem 
niio vive em um mundo de puros fatos; ele 
vive muito mais "entre emocoes suscitadas 
pela imaginaqiio, entre medos e esperanqas, 
entre ilus6es e desilus6es7 entre fantasias e 
sonhos. Como disse Epicteto, 'aquilo que 
perturba e agita o homem niio siio as coisas, 
e sim suas opini6es e fantasias em torno das 
coisas' " . 

Chegando a esse ponto, Cassirer C da 
opiniiio de que se pode e se deve corrigir 
a definiqiio tradicional de homem. Na- 
turalmente, a definifiio de homem como 
animal rationale "mantCm seu valor", niio 
obstante pretenda ela trocar a parte pelo 
todo, "pois, alCm da linguagem conceitual, 
existe urna linguagem do sentimento e das 
emoqoes; alim da linguagem 16gica e cien- 
tifica, existe a linguagem da imaginaqiio 
poCtica. A linguagem niio expressa somente 
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pensamentos e idtias, mas, em primeiro lu- 
gar, sentimentos e afetos". 0 s  filosofos que 
definiram o homem como animal rationale 
n3o eram empiristas, observa Cassirer, e 
nzo pretenderam "dar explicaq30 empirica 
da natureza humana. Com essa definiq30, 
eles propuseram muito mais um imperativo 
moral". Em suma, a razz0 C termo pouco 
adequado se quisermos abraqar em toda a 
sua riqueza e variedade as formas da vida 
cultural do homem. "Essas formas s3o es- 
sencialmente formas simbolicas. Ao invCs 
de definir o homem como animal rationale, 
dever-se-ia, portanto, defini-lo como animal 
symbolicum. Desse modo, indicar-se-a o 
que verdadeiramente o caracteriza e o que 
o diferencia em relaqzo a todas as outras 
espicies, podendo-se entender o caminho 
especial que o homem tomou: o caminho 
para a civiliza@io". Nesse caminho, na 
opiniiio de Cassirer, a citncia corresponde a 
Cltima fase do desenvolviinento intelectual 
do homem, "podendo ser considerada como 
a mais elevada e significativa conquista da 
cultura. E produto muito raro e refinado, 
que so p6de tomar forma em condiq8es 
especiais". 0 trabalho cientifico de Galileu 
e Newton, de Maxwell e Helmholtz, de Plan- 
ck e Einstein, n3o consistiu em simples coleta 
de fatos: "foi trabalho teorico, mas cons- 
trutivo", fruto daquela "espontaneidade e 
produtividade que estiio verdadeiramente 
no centro de todas as atividades humanas". 
Com a linguagem, a religi3o e a citncia, o 
homem construiu o prdprio universo, uni- 
verso simbolico que o p6e em condiqoes 
de compreender e interpretar, de articular 
e organizar, de sintetizar e universalizar 
sua experitncia. E desse modo, na cultura 
tomada em seu conjunto, "pode-se observar 
o processo da autolibertaqzo progressiva do 
homem. A linguagem, a arte, a religizo e a 
citncia sso fases desse processo. Em todas 
elas, o homem descobre e demonstra novo 
poder, o poder de construir um mundo 
proprio, um mundo 'ideal' ". Sem esconder 

Filosofia das formas simbolicas. 
Eis como Cassirer, no Ensaio sobre o 
homem, esclarece a tarefa de uma 
filosofia das formas simbolicas. 
"Acaracteristica principal do homem, 
aquilo que o distingue, nao e sua 
natureza fisica ou metafisica, e sim 
sua obra. E essa obra, isto e, o sistema 
das atividades humanas, que decifra e 
determina a esfera da humanidade". 
A linguagem, o mito, a religiao, a arte 
e a historia sao os elementos constitu- 
tivos dessa esfera, os setores que ela 
compreende. Assim, uma "filosofia 
do homem" deveria ser uma filosofia 
que f a ~ a  conhecer a fundo a estrutu- 
ra fundamental de cada uma destas 
atividades humanas e que ao mesmo 
tempo "fornega o mod0 de entend@- 
las como um todo orgdnico". 
Nas formas simbolicas - linguagem, 
arte, religiao, ci@ncia - "o homem 
descobre e demonstra um novo po- 
der, o poder de construir um mundo 
proprio, um mundo 'ideal' ". 
Nas formas simbolicas a analise filo- 
sofica echamada a descobrir o homem: 
"pelos seus produtos o reconhecereis". 

a multiplicidade, a variedade e a peculiari- 
dade estrutural de cada forma simbolica, a 
filosofia, diz Cassirer, n30 pode renunciar a 
busca da unidade fundamental desse mundo 
ideal. "Todas as funq8es se completam e se 
integram mutuamente. Cada uma descerra 
novo horizonte e mostra novo aspect0 da 
humanidade. 0 dissonante est5 em har- 
monia consigo mesmo; os contrarios nao 
se excluem reciprocamente, mas dependem 
um do outro; C a 'harmonia 
como no plectro e na lira' ". 
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6 um "animal simbolico" 

animal rationale dever-se-ia [...I defini-lo 
corno urn animal symbolicum". 

Para ele [o biologo Johannes von Uexkull] 
a vida 6 perfeita em todo lugar; 6 a mesma tanto 
no pequeno corno no grande. Todo organismo, 
compreendendo aqueles que sa encontram na 
extramidode inferior do escala biologica, ndo 
so 6 ,  em senso lato, adaptado (angeposst) a 
seu ambiente, mas encontra-se tambbm orga- 
nicamente nele inserido (eingepasst). Conforms 
sua estrutura anat8mica particular ele possui um 
Merknetz e um Ulirknstz, ou seja, um sistema 
receptivo e certo sistsma que Ihe permite agir. 
Sem o acordo e a cooperagdo destes dois 
sistemas o organismo ndo poderia sobreviver. 
Em todo caso, em dada espt;cie biologica o 
sistema receptivo qua transmite os estimulos 
externos e o sistema qua permite reagir a tais 
estimulos estdo intimamente ligados. Sdo an& 
de uma unica cadeia qua Uexkull chama de 
ci'rculo Funcional (o Funktionskreis) do animal 
em questdo. 

Aqui nd0 6 o caso de discutir as concep- 
gdes biologicas de Uexkull. Referimo-nos a 
elas e d terminologia correspondente apenas 
para delinear um problema de carCItar gerol. 
6 possivel usar o esquema proposto por esse 
autor para uma descrigdo e uma caracteriza~do 
do rnundo hurnano? Obviamente, a t e  mundo 
nbo constitui uma excegdo, 6 dirigido pelas 
mesmas leis biologicas em agdo am todos os 
outros organismos. Todavia, no mundo humano 
encontramos tamb6m 0190 de caracteristico 
que o distingue do de qualqusr outra forma de 
vida. Ndo s6 o circulo funcional do homem t; 
quantitativamente mais amplo, mas ele apre- 
senta tamb&m uma diferen<a qualitativa. Por 
assim dizer, o homem descobriu um modo novo 
da adaptor-se ao ambiente. lnserido entre o 
sistema recsptivo e o reativo (encontr6vsis em 
todos as espbcies animais), no homem hb urn 
tsrceiro sistema que ss pode chamar de sisterno 
sirnbolico, cuja aparigdo transforma toda a sua 
situagdo existential. Fazendo um confront0 com 

os animais percebe-se que o homem ndo so vive 
em umo realidade mclis vasta, mas tornbbm, por 
assim dizer, em uma nova dirnansBo da reali- 
dade. Exists uma diferenga evidente entre as 
reagdes org6nicas e as respostas humanas. No 
primeiro caso o astimulo extarno provoca uma 
resposta direta e imediata, no segundo caso a 
resposta & deferida. €la & retida e retardado 
depois de lento e complexo processo mental. h 
primeiro vista esta dilagdo das reagbes poderia 
parecsr uma vantagem bastante discutivel. Com 
efeito, muitos filosofos aconselharam o homem 
a desconfiar de tal pretenso progresso: "0 
hornern que rnedita - disse Rousseau - 6 urn 
hornern depravodo"; a superagdo dos limites 
do vida orqbica Ievaria ndo b mslhoria, e sim 
6 detarioragdo da natureza humana. 

Todavia, ndo se pode fazer nada contra 
esta inversdo do ordem natural. 0 homem ndo 
pode mais se subtrair ds condi<des de exis- 
t6ncia que ale proprio criou para si; deve se 
conFormar a elas. Ndo vive mais em um universo 
openas fisico, mas em um universo simbolico. R 
linguagem, o mito, a arts e a religido sdo parte 
deste universo, sdo os fios que constituem o 
tecido simbolico, a emaranhada trama ,do ex- 
periancia humana. Todo progresso no campo do 
pensamento e do expari6ncia reforga a refina 
essa rede. 0 homem ndo se encontra mais 
diretamente diante da realidade; por assim 
dizer, ale ndo pode mais v6-la face a facs. A 
realidade fisica parece retroceder 6 medida que 
a atividade simbol~ca do homem avanga. Em vez 
de ter o que fazer com as proprias coisas, em 
certo sentido o homem est6 continuamente em 
dialog0 consigo mesmo. Circundou-se da formas 
lingijisticas, de imagens artisticas, de simbolos 
miticos e de ritos religiosos a um ponto tal de 
ndo poder ver e conhecer mais nada a ndo ser 
por meio dessa madiagdo artificial. R situa~do 
& a mesma no campo teorico e no pr6tico. 
Tamb&m no campo prdtico o homem ndo vive 
em um mundo de fatos puros segundo suas 
necessidades e seus desejos mais imediatos. 
Vive muito mais entre emogdes suscitadas psla 
imaginagdo, entre medos e espsrangas, ilusdes 
s desilusdes, sntre fantasias e sonhos. "Rquilo 
que psrturba e agita o homem - dissa Epicteto 
- ndo sdo as coisas, mas suas opinibes e suas 
fantasias a respeito das coisas". 

Fl este ponto pods-se corrigir e ampliar a 
defln~gdo classica do homem [...I. 0 s  grandas 
pensadores que definiram o homem corno oni- 
ma1 rationale ndo eram empiristas e ndo preten- 
diam dar uma exxplica@o empirica da natureza 
humana. Com tal definigdo eles puseram muito 
mais um impercltivo moral. R razdo 6 um tsrmo 
pouco adequado, se quisermos abragar am toda 
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a sua riqusza e varisdade as formas da vida dsiramsnts o caractsriza s qus o difsrsncia em 
cultural do homsm. Estas formas sf10 ssssncial- rslag3o a todas as outras espbcies, s ss poderci 
mente formas simbolicas. Em vsz ds dsfinir o compreendsr o caminho sspscial qua o homsm 
homsm como um onimol rotionole dsvsr-ss-ia, tomou: o caminho para a civilizaQ30. 
portanto, dsfini-lo como um onimol symbolicum. E. Cassirsr, 
Para tal objetivo indicar-ss-6 aquilo qus vsrda- Ensaio sobre o homem. 





Caritdo t e v c e i v o  

I. G&nese, Problemas, 
teorins e expoentes 

do historicismo nlem2io 

As historias da politica e da economia, da religiao e da arte, sPculo X,X 
da filosofia e da filologia t@m no seculo XIX alemao, chamado aIem,-o: 
o "s6culo da hist6riaU, seu seculo de ouro. Aqui bastari relem- -, spculo 
brar apenas os nomes de Barthold Niebuhr (1776-1831), Leopold da histdria" 
Ranke (1795-1886), Gustav Droysen (1808-1884), Eduard Zeller + g i 
(1814-1 9O8), Theodor Mommsen (181 7-1 9O3), Jakob Burckhardt 
(1818-1897) e de Karl Julius Beloch (1854-1 929). 

Pois bem, diante deste desenvolvimento portentoso de G@nese 
saber hist6rico constitui-se o diversificado movimento filosofico , expoentes 
conhecido sob o nome de historicismo, cuja inten@o de fundo do historicism0 
consiste na pesquisa - de tip0 substancialmente kantiano - das alernso 
condiq6es de possibilidade, isto 6, de autonomia e de validade + 3 2 
cognitiva das ciCncias historicas. Que tip0 de saber e o historico? 
Qua16 seu metodo? Estes s%o nao so alguns dos problemas enfrentados pelos his- 
toricistas alemaes (Dilthey, Simmel, Weber etc.) ou por fil6sofos muito pr6ximos a 
eles como os neokantianos Windelband e Rickert. Outras questdes se referirao A 
concep@io das civiliza$des (Spengler) e A corrida a reparos para conter o relativismo 
transbordante (Troeltsch e Meinecke). 

Tra~os essenciais do historicismo alemao silo: 
a) a ideia de que a historia e obra dos homens, de suas a~des e rela~bes si- 

tuadas em contextos precisos, e nao o resultado de leis inelutaveis; 
b) com os positivistas os historicistas t@m em comum a exigencia de que a 

pesquisa verse sobre fatos empiricos concretos; 
c) os historicistas estendem a critica kantiana ("corno e possi- perspectivas 

vel a ciencia?") para alem das cisncias fisico-naturais, isto 6, para tedricas 
as ciCncias hist6rico-sociais; do historicismo 

d) para os historicistas o pesquisador nao e o sujeito trans- alemso 
cendental corn categorias a priori, fixadas para a eternidade, mas + 5 3 
6 um homem concreto, historicamente condicionado. 
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0 s  gvandes histoviadores 
e as grandes obvas 
histbricas do s k c ~ l o  )<J)< 

0 sCculo XIX foi o s,iculo dos grandes 
historiadores alemies. E util lembrar os 
nomes mais significativos. 

1) Barthold Niebuhr (1776-1831) es- 
creveu uma famosa Histdria romana. 

2) Leopold Ranke (1795-1886) foi au- 
tor de uma Histdria dos papas nos se'culos 
XVI  e XVII  e de uma Histdria da Alemanha 
nos tempos da Reforma. 

3) Gustav Droysen (1808-1884), autor 
de uma Histdria do  helenismo. 

4)  Eduard Zeller (1814-1908), cuja 
Filosofia dos gregos e m  seu desenvolvimento 
histdrico continua ainda hoje, ao menos sob 
alguns aspectos, um ponto de refertncia. 

5) Theodor Mommsen (1 8 1 7-l903), 
autor de monumental Histdria romana. 

6) Jakob Burckardt (1 8 18-1 897) escre- 
veu a obra justamente famosa A civiliza@o 
da Renascen~a na Italia. 

7) Karl Julius Beloch (1854-1929) es- 
creveu uma importante Histdria grega. 

As historias da politica e da econo- 
mia, da religiiio e da arte, da filosofia e da 
filologia encontram no sCculo XIX alemiio 
seu siculo de ouro, que foi chamado de "o 
siculo da historia". Erwin Rohde (1845- 
1898) e Ulrich Wilamowitz-Mollendorff 
(1 848-193 I ) ,  dois grandes filologos, foram 
protagonistas de um debate sobre as teorias 
que Nietzsche havia proposto a proposito 
do mundo grego. 

N i o  devemos esquecer que C nesse pe- 
riodo que se realiza o paciente trabalho de 
coleta sistematica e recuperaqio dos textos 
literarios e papiricos relativos aos epicuris- 
tas (Hermann Usener), aos estoicos (Hans 
von Arnim) e aos prC-socrhticos (Hermann 
Diels). 

0 sCculo XIX tambCm assistiu a um 
portentoso desenvolvimento da lingiiistica 
historica e da lingiiistica comparada (fala- 
mos de Franz Bopp e de Jacob Grimm). 

AlCm disso, foi intenso o interesse pela 
historia do direito na "escola historica" de 
Karl Friedrich von Savigny (1779-1861), 
que quis mostrar como as instituiq6es ju- 
ridicas n io  s io  fixadas para a eternidade, 
e sim produtos de processos evolutivos 

de seu sentido da tradiqiio, de seu culto 
~ e l a  conscitncia coletiva dos povos, de sua 
tentativa de reviver o passado em sua pro- 
pria posiqio hist6rica. E, por outro lado, 
justamente com a abstraqio de sua filosofia 
da historia, Hegel ensinara a ver a historia 
nio  como um amontoado de fatos separados 
uns dos outros, e sim como totalidade em 
desenvolvimento diaktico. E isso constitui 
urn de seus contributos mais importantes. 

0 nascimento 

do histovicismo 

Com base nesses elementos, niio C difi- 
cil compreender a gtnese e o desenvolvimen- 
to do movimento filos6fico conhecido com o 
nome de historicismo e cujos representantes 
mais conhecidos, alCm de Max Weber (do 
quai falaremos A parte, dada a relevsncia, a 
complexidade e a valida e grande influtncia 
de sua obra), s io  Wilhelm Dilthey (1833- 
1911), Georg Simmel(1858-1918), Oswald 
Spengler (1880-1936), Ernst Troeltsch 
(1 865-1923) e Friedrich Meinecke (1 862- 
1954). A esses, costuma-se acrescentar os 
nomes de Wilhelm Windelband (1 848-1913) 
e de Heinrich Rickert (1863-1936), que es- 

frequentemente n io  programados. 
Nesse interesse pela historia certamente Retvnto de Bnvthold G. Nieb~rhv, 

descobre-se a influtncia do romantismo, uutov de zrttza conhecidissirna Hist6ria. humana.  
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tiio ligados mais propriamente a "filosofia 
dos valores" dentro do neocriticismo, mas 
dos quais nHo se pode deixar de falar, por 
raz6es que explicitaremos, em uma exposi- 
$50 sobre o historicismo. 

0 historicismo surge nos ultimos dois 
dectnios do sCculo XIX e se desenvolve at6 
a vigilia da Segunda Guerra Mundial. 

Jdkias e problewcls 
fundawentais do histoviciswo 

0 historicismo alemiio niio C urna filosofia 
compacta. Entretanto, entre suas varias ex- 
pressces, C possivel detectar certo "ar de 
familia", identificavel nos seguintes pontos: 

1) Como diz Meinecke. "o ~rimeiro 
principio do historicismo consiste em subs- 
tituir a consideraqiio generalizante e abstrata 
das forqas hist6rico-humanas pela conside- 
raqiio de seu carater individual". 

2) Para o historicismo, a hist6ria niio C 
a realizaqiio de um principio espiritual infi- 
nit0 (Hegel) ou, como queriam os rominti- 
cos, uma sCrie de manifestaq6es individuais 
da aqiio do "espirito do mundo" que se 
encarna em cada "espirito dos povos". Para 
os historicistas alemiies contem~orineos. a 
histdria e' obra dos homens, ou ieja, de sias 
relaq6es reciprocas, condicionadas pela sua 
pertenqa a um process0 temporal. 

3)  Do ~ositivismo. os historicistas 
rejeita* a filkofia comtiana da hist6ria e a 
pretensiio de reduzir as citncias hist6ricas 
ao modelo das ciCncias naturais, apesar de 
os historicistas concordarem com os positi- 
vistas na exigtncia de pesquisa concreta dos 
fatos empiricos. 

4) Com o neocriticismo, os historicis- 
tas vtem a funqiio da filosofia como funqiio 
critica, voltada para a determinaqiio das 
condiq6es de possibilidade, isto C, o funda- 
mento, do conhecimento e das atividades 
humanas. 0 historicismo estende o imbito 
da critica kantiana a todo aquele conjunto 

de citncias que Kant niio cons?dera, ou seja, 
as citncias hist6rico-sociais. E por isso que 
uma exposiqiio sobre o historicismo niio 
pode excluir Windelband e Rickert, ou seja, 
os neocriticistas, que haviam proposto a si 
mesmos e nos mesmos termos o problema 
das ci+ias hist6rico-sociais. 

5 )  E fundamental para o historicismo 
a distinqiio entre histdria e natureza, como 
tambtm o 6 o pressuposto de que os objetos 
do conhecimento hist6rico siio especificos, 
no sentido de serem diferentes dos objetos 
do conhecimento natural. 

6) 0 problema cardeal em torno do 
qua1 gira o pensamento historicista alemiio 
C o de encontrar as raz6es da distinqiio das 
ciCncias hist6rico-sociais em relaqiio as ciCn- 
cias naturais, e investigar os motivos que 
fundamentam as citncias hist6rico-sociais 
como conjuntos de conhecimentos validos, 
isto 6, objetivos. 

7) 0 objeto do conhecimento historic0 
C visto pelos historicistas como residindo 
na individualidade dos produtos da cultura 
humana (mitos, leis, costumes, valores, 
obras de arte, filosofias etc.), individualidade 
oposta ao cariter uniforme e repetivel dos 
objetos das citncias naturais. 

8) Se o instrumento do conhecimento 
natural C a explicaqiio causal (o  Erklaren), 
o instrumento do conhecimento hist6ric0, 
segundo os historicistas, 6 o compreender 
(o Verstehen). 

9) As aq6es humanas siio aq6es que 
tendem a fins, e os acontecimentos humanos 
siio sempre vistos e julgados na perspectiva 
de valores precisos. Por isso, mais ou menos 
elaborada, sempre h i  uma teoria dos valores 
no pensamento dos historicistas. 

10) Por fim, deve-se recordar que, se 
o problema cardeal dos historicistas C um 
problema de natureza kantiana, no entanto, 
para os historicistas, o sujeito do conheci- 
mento niio C o sujeito transcendental, com 
suas funq6es a priori, e sim homens concre- 
tos, historicos, com poderes cognoscitivos 
condicionados pel0 horizonte e pel0 contex- 
to hist6rico em que vivem e atuam. 
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0 problema * Historiador das ideias e filosofo, Wilhelm Dilthey (1833- 
de Dilthey: 191 1) teve, em sua vida de estudioso, uma preocupac;%o constante: 
como a da fundamentac;Zio da autonomia e da validade das ciencias do 
fundamen tar espirito- 
a autonornia Tal preocupac;%o 4 testemunhada por escritos como: Intro- 
das ciencias du@o as ciencias do espirito (1 883); ldeias para uma psicologia 
do espirito descritiva e analitica (1894); Contribui@es para o estudo da 
+ §  1 individualidade (1 895-1 896); Estudos para a fundamentagao das 

ci@ncias do espfrito (1 905); A constru@o do mundo histdrico nas 
ciencias do espirito (1910). A contribui@io principal de Dilthey 
consistiu, de fato, em uma "critica da raz%o histdrica". 

A diversidade Tal critica da raz%o histdrica encontra seus inicios na Intro- 
dos Objetos du@o As ciencias do espirito. 
tra tados 
como base Nessa obra Dilthey distingue as ciCncias do espirito das cien- 
da primeira cias da natureza com base na diversidade dos objetos por elas 
distinggo tornados respectivamente em considerac;%o: os fatos das ciencias 
entre cjCncjas do espirito se apresentam 21 consci&ncia "originalmente a partir 
da natureza do interior, enquanto os das ciCncias da natureza se apresentam 
e ci@ncias h consciencia, ao contrdrio, a partir do exterior". 
do espirito 
-+§ 1 A seguir Dilthey pde a psicologia analitica como funda- 

mento das ciCncias do espirito; afirma que estas estudam tanto 
as uniformidades como os fatos individuais. e aue o " t i ~ o "  tern a . ,  

fun@o de ligar estas duas realidades opostas do mundo humano; e salienta, sem- 
pre sobre o tema da compreensZio dos outros, o papel fundamental do entender 
(vepstehen), que consiste'no "reviver" e no "repioduzir". 

Em todo caso, na opiniao de Dilthey, a solug%o mais ade- 
A relagso quada do problema referente h autonomia e a fundamentaqao 
entre Erleben das ciencias do espirito pode ser encontrada nos Estudos para a 
(expressdo) fundamentacao das ci4ncias do espirito e em A constru@o do 

hen mundo histdrico nas cigncias do espirito. 
(entender) 
como 

0 que caracteriza os fencimenos do mundo humano e que 
fundamento reirne as cihcias do espirito e fundamenta sua autonomia e a 
das ciCncias reJar;%o - que n%o se dd no interior do mundo da natureza e das 
do espirito ciCncias de cardter natural - entre Erleben (expressao) e Ventehen 
+ 3 2-3 (entender): a vida dos individuos torna-se espirito objetivo, se 

exprime e se objetiva em eventos e instituic;bes (Estados, Igre- 
jas, movimentos religiosos, textos filosoficos, teorias cientificas, 

sistemas eticos etc.) que o cientista social procura entender captando seu lado 
interno; isso 4 bem possivel, uma vez que entender e "urn reencontro do eu no 
tu". E tal entender 6 um compreender obras e instituigtjes de homens histdricos, 
que produzern valores e realizam objetivos, e cujas obras n%o s%o, portanto, como 
em Hegel, espirito objetivo, fruto de uma raz%o absoluta. 
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A obra de Wilhelm Dilthey (1833- 
1911) representa uma articulada e tenaz 
tentativa de construsiio de "critica da raziio 
hist6ricam. Em outros termos, a intensgo de 
Dilthey C a de fundamentar a validade das 
ci2ncias do espirito (Geisteswissenschaften). 
E niio devemos de mod0 nenhum esquecer 
que ele pr6prio foi historiador, como ates- 
tam seus trabalhos Vida de Schleiermacher 
(1 867-1 87O), A intuigio da vida na Renas- 
cenga e na Reforma (1 89 1-1 9OO), A histdria 
d o  jovem Hegel (1905-1906), ExperiBncia 
vivida e poesia (sobre o romantismo, 1905) e 
As trBs bpocas da est6tica moderna (1892). 

J6 na Introdugio hs ciBncias d o  espirito 
(que C de 1883), Dilthey sustentava que as 

cihcias da natureza e as cihcias do espirito 
se diferenciam, antes de mais nada, por seu 
objeto. 0 objeto das cihcias da natureza 
C constituido pelos fenbmenos externos ao 
homem, ao passo que as cihcias do espiri- 
to estudam o mundo das relas6es entre os 
individuos, mundo do qua1 o homem tem 
conscikcia imediata. 

A diferenga dos objetos de estudo 
implica uma diferenqa gnosiologica: C a 
observagiio externa que nos d6 os dados das 
ciihcias naturais, ao passo que t a observa- 
giio interna, isto 15, o Erlebnis ("experi@ncia 
vivida"), que nos d6 os dados das cihcias 
do espirito. 

E tambCm siio diferentes as categorias 
ou conceitos de que se servem as ciencias do 
espirito: as categorias de significado, objeti- 
vo, valor e assim por diante niio pertencem 
As cihcias da natureza, mas ao mundo 
humano, que tem seu centro no individuo 
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e se configura - atravCs das relag6es dos 
individuos - em sistemas de cultura e de 
organizagdes sociais que possuem existtncia 
historica. A estrutura do mundo humano, 
portanto, C urna estrutura hist6rica. 

Em Idhias para uma psicologia descri- 
tiva e analitica (1894) e nas ContribuigBes 
ao estudo da individualidade (1 895-1 896), 
Dilthey enfrenta respectivamente o pro- 
blema da psicologia analitica (diferente da 
psicologia explicativa de tip0 positivista) 
como fundamento das outras citncias do 
espirito, e o problema da relagiio entre 
uniformidade e identificaqiio hist6rica: as 
citncias do espirito estudam tanto as leis 
e a uniformidade dos fen6menos como os 
acontecimentos em sua singularidade, e 
o "tipo" tem a fungiio de ligar esses dois 
opostos. Por outro lado, neste ultimo es- 
crito, Dilthey parece persuadido de que o 
Erlebnis niio pode ser considerado como 
fundamento exclusive das citncias do espi- 
rito: a experitncia interna deve ser integrada 
com o Verstehen (entender), que 6 reviver 
(Nacherleben) e reproduzir (Nachbilden), 
porque so assim se teri a compreensiio dos 
outros individuos. 

A fundawentaG&o 
das cizncias do espirito 

Como se vt, a medida que avanga, o 
pensamento de Dilthey amplia seus horizon- 
tes e os problemas se multiplicam, ligando-se 
uns aos outros. Entretanto, o nucleo para o 
qual todos esses problemas convergem e do 
qual partem C sempre o da fundamenta~iio 
das cidncias do espirito. Dilthey pergunta- 
se nos Estudos para a fundamentapio das 
cidncias do espirito (1905): "De que mod0 
as citncias do espirito podem ser delimitadas 
pelas citncias da natureza?" Onde estiio a es- 
sencia da historia e sua diferenga em relagiio 
i s  outras disciplinas? Pode-se alcanqar um 
saber historic0 objetivo? Na obra citada e 
em outra, intitulada A constru@o do mundo 
hist6rico nus cidncias do espirito (1910), ele 
apresenta em forma definitiva seu projeto de 
fundamentaqiio das ciincias do espirito. 

Operando urna distingiio entre Erlebnis 
e Erleben (o  Erlebnis C urna etapa do Erle- 
ben, isto C, da vida), Dilthey sustenta que 
aquilo que C comum As citncias do espirito, 
ou seja, o que constitui seu dominio, C isto: 
" 0 s  estados de conscitncia se expressam 

continuamente em sons, em gestos do ros- 
to, em palavras, e ttm sua objetividade em 
instituig6es, Estados, Igrejas e institutos 
cientificos: precisamente nessas conexdes C 
que sq move a historian. 

E o nexo entre Erleben, ("expressao") 
e Verstehen ("entender") que institui a pecu- 
liaridade do mundo humano e fundamenta 
a autonomia das citncias do espirito. Esse 
nexo niio pode ser encontrado na natureza 
nem nas ciihcias naturais. A vida, o Erleben, 
torna-se espirito objetivo, isto C, se objetiva 
em instituigdes (Estados; Igrejas; sistemas 
juridicos; movimentos religiosos, filodficos, 
literarios e artisticos; sistemas Cticos etc.). 
E o entender, na refertncia retrospectiva, 
da origem as cidncias do espirito, que tern 
como objeto "a realidade historico-social do 
homem". Realidade que tem, de fato, um 
lado externo investigivel pelas citncias na- 
turais, mas cujo lado interno - o significado 
ou esstncia - s6 pode ser alcanqado pelas 
ciencias do espirito. E pode ser alcangado 
porque, atravCs do entender - que 6 "um 
encontro do eu no tu" -, o homem pode 
compreender as obras e as instituigdes dos 
homens. Em suma, o entender C possivel por- 
que "a alma anda pelos caminhos habituais, 
nos quais ja gozou e sofreu, sofreu e agiu em 
situagdes de vida semelhantes". AtravCs de 
urna "transferikcia interior", que implica 
um "com sentimento" (Mitfuhlen) e urna 
"penetragiio simpatitica", o homem pode 
reviver virias outras existtncias. 

A historicidade constit~tiva 
, , 

A objetiva@o da vida C a primeira 
caracteristica da estrutura do mundo histo- 
rico, devendo-se atentar para o fato de que 
o espirito objetivo de Dilthey niio C, como 
para Hegel, a manifestagiio de urna raziio 
absoluta, mas C o produto da atividade de 
homens historicos. Tudo saiu da atividade 
espiritual dos homens e, portanto, diz Dil- 
they, tudo C historico. 

A segunda caracteristica fundamental 
do mundo humano C a que Dilthey chama 
de "conex50 diniimica", que se distingue da 
conexiio causal da natureza enquanto pro- 
duz valores e realiza objetivos. 0 individuo, 
as institui@es, as civilizagdes e as Cpocas 
historicas sZo conexdes diniimicas. E, assim 
como o individuo, da mesma forma todo 
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A ohra de Dilthey (aqui e m  umu fotogrufia nos arms da maturidade) 
e tentatiua articuladu e tenaz de construir ulna "cri'tica da raziio historica ". 

sistema de cultura e toda comunidade tem 
seu proprio centro em si. E essa "autocentra- 
lidade", intrinseca a toda unidade historica, 
faz corn que essas unidades hist6ricas (0s sis- 
temas de cultura, os sistemas de organizaqiio 
social, as Cpocas historicas) se caracterizem 
por urn horizonte fechado, que torna as 
diversas historias irredutiveis, tornando-as 
singularmente compreensiveis apenas com 
a condiqiio de que possamos compreender 
os valores e os objetivos particulares que as 
tipificam. 

0 homem, conclui Dilthey, C um ser 
hist6rico. E hist6ricos siio todos os seus 
produtos culturais, inclusive a filosofia e, 
portanto, tambkm a metafisica. 

Uma fung5o do filosofo consciente C a 
de dar vida a uma "filosofia da filosofia", 
entendida como exame critic0 das possibi- 
lidades e dos limites da filosofia. E C assim 
que a raziio historica se transforma em 
critica "hist6rica7' da razZo. Niio existem 
filosofias que valham sub specie aeternitatis. 
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III. 8 historicismo alemzo 
entre Wilhelm Dilthey e M a x  Weber 

Contrapor a "natureza" ao "espirito", como fez Dilthey, e simplesmente 
um erro: C o que afirma o neokantiano Wilhelm Windelband (1848-1915) em His- 

toria e ciencia natural (1894). Tal distingao 6 urna insustentdvel 
Windelband: tese metafisica; e a distingao das ciCncias operada por Dilthey 
as ciencias sobre uma base objetiva (mundo humano, mundo da natureza), 
distinguem-se Windelband contrapee urna disting%o sobre base metodol6gica 
sobre base e distingue as ciencias em cikncias nomottWcas (as que buscam 
metodoldgica determinar a regularidade dos fendmenos) e cihcias idiogrdficas 
+§  7 (atentas especificidade dos fen6menos particulares). E qualquer 

evento - pertinente ao mundo da natureza ou ao mundo humano 
- pode ser estudado ou como caso particular de urna uniformidade ou ent%o para 
compreender seu carater unico e irrepetivel. 

Rickert: 
Para Heinrich Rickert (1863-1936), a mesma realidade torna- 

o papel se natureza quando "a consideramos em rela@o ao geral, e se 
de refer6ncia torna hist6ria quando, ao contr6ri0, a consideramos em relagao 
aos valores ao particular". Esta 6 a tese sustentada por Rickert em 0s limites 
no trabalho da formagao dos conceitoscienti'ficos (1896-1902). E urna posterior 
do historiador e importante idCia de Rickert, que veremos tambem em Weber, 6 
+ § 2 que no oceano sem fim dos eventos e das instituigbes humanas o 

historiador escolhe como objeto de estudo os fatos e os aconteci- 
mentos investidos e, portanto, tornados "interessantes" pelos valores da civilizagjo 
a qua1 ele pertence. Trata-se, justamente, da "relag%o aos valores". 

Georg Simmel(1858-1918) 4 um estudioso de grande fdlego e d o  multiplas 
as temhticas por ele tratadas. Pois bem, no que se refere & historiografia, ele p6e o 

problema em termos kantianos: como d possivel a histbria? Quais 
Simmel: s%o as condigaes que tornam possiveis e fundamentam autono- 
"Um fa to mia e validade das ciCncias historico-sociais? A tal interrogagilo 
P importante Simmel responde, diversamente de Kant e dos neokantianos, 
porque que as categorias da pesquisa historica nZio s%o a prior; vdlidas 
in teressa para a eternidade, pois elas pr6prias s%o produtos hist6ricos de 
a quem homens hist6ricos, produtos que mudam com a hist6ria. Por 

considera" conseguinte, n%o tem nenhum sentido falar de fatos hist6ricos 
-+ § 3 "objetivamente" importantes. "Um fato - escreve Simmel - ~6 

importante porque interessa a quem o considera". 

"As civilizaqdessa'o organismos; a hist6ria universal 6 sua biografia complexi- 
van: lemos isso no Ocaso do Ocidente, a obra que tornou famoso Oswald Spengler 
(1880-1936). Toda civilizagZio e um organismo; e, como os organismos, as civiliza@es 
"aparecem, amadurecem, fenecem e nao voltam mais". Toda civilizagao-acrexenta 

Spengler - e um mundo fechado: corn sua moral, sua filosofia e 
~penglec seu direito pr6prios. E as civilizagr3es, como os organismos, est%o 
as civilizac6es destinadas ao ocaso. Uma vez realitado seu ciclo, "a civiliza@o 
sdo como se enrijece repentinamente, dirige-se para a morte, seu sangue 
Os OrganismOs: se coagula, suas forgas faltam e ela torna-se urna civilizaq30 em 
nascem, 
crescem declinio". E este era o caso, aos olhos de Spengler, da civilizagao 
e depois morrem ocidental, doravante em seu ocaso por causa da prevakncia da 
+ § 4  democracia e do socialismo, e da venerag%o, na democracia, do 

dinheiro e do poder. 
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Um dos problemas fundamentais da especulagiio filosofica de Ernst Troeltsch 
(1865-1 923) consistiu na tentativa de conciliar o condicionamento historico de toda 
forma de religiiio com a pretend0 de toda religiao de possuir uma 
validade universal. Ele chegou a conclude, em A absolutez do Troeltsch: 
cristianismo e a historia das religiiies ( I  902), de que a historicidade corn0 conciliar 
de uma religiiio nil0 a priva de mod0 algum do valor universal e historicidade 
de sua relagso com a transcendiincia. E ainda, em 0 historicismo gZ:gde 
e sua superaqao (1 928). Troeltxh afirma que os criterios absolutos religiosos que siio a norma moral e a Revelagiio crista niio se dissolvem em , 
suas mtiltiplas e diversificadas manifestaqdes historicas. 

Um dique contra o relativismo expansive1 gerado pelo historicismo pretende 
ser tambem a filosofia de Friedrich Meinecke (1862-1954). ContrSrio ao "veneno 
corrosivo" do relativismo, Meinecke - autor de Razao de Estado 
na historia moderna (1924) e de A origem do historicismo (1 936) Mejnecke: 
- rejeita as solugdes que se movem em direqiio horizontal (abso- o mre~ativom, 
lutizar o passado, como o fazem os romilnticos; ou absolutizar o visto como 
futuro, como fazem os sacerdotes do progresso); ele sustenta que desejado 
o caminhp para neutralizar o veneno do historicismo e o caminho par D e u ~  
vertical. E precis0 sair da corrente para olhar a historia a partir do torna-se corno 
alto, como desejada por Deus. Toda epoca, embora historicizada, sue "abso'uto" 

"esta em relagiio imediata com Deus". + § 6  

W i n d e l b a n d  e a distinc~o 
entve  cigncias nomotkticas 

Depois de Dilthey, a critica da razz0 
histdrica daria passos substanciais adiante 
- que ainda causam impact0 por sua ori- 
ginalidade e validade - com Max Weber. 
Mas, entre Dilthey e Weber, situa-se um 
grupo de pensadores que, movendo-se em 
torno dos problemas levantados e discutidos 
por Dilthey, introduzem algumas novidades 
metodologicas (como t o caso de Windel- 
band e de Rickert), ou entiio levam as ulti- 
mas consequtncias o relativismo de Dilthey 
(o  que fazem Simmel e Spengler), ou ainda 
reagem a esse relativismo propondo valores 
absolutos (caminho trilhado sobretudo por 
Troeltsch e Meinecke, mas tambtm pelo 
ultimo Windelband e por Rickert). 

Wilhelm Windelband (1 848-1 9 15) 
- representante da Escola de Baden jun- 
tamente com Rickert, como ja sabemos 
- enfrenta o problema do conhecimento 
historico como neocriticista: para ele "a 
cihcia historica constitui o problema da 
critica, a exemplo da pesquisa natural". Em 
1894, no escrito Histdria e ci2ncia natural, 
ele faz quest20 de precisar que a filosofia n2o 

podia permanecer estranha ao desenvolvi- 
mento portentoso das citncias historicas, 
sob pena de correr o risco de se defasar 
em relagso a efetivas aquisiq6es cientificas. 
Mas podem-se considerar satisfathios os 
resultados conseguidos por Dilthey em seu 
trabalho? Sobre quais bases solidas Dilthey 
apoiava a distinqio entre citncias da natu- 
reza e cihcias do espirito? 

Windelband rejeita com firmeza tal dis- 
tinqiio, por se tratar de distinqio metafisica 
infundada que contrapoe a "natureza" ao 
"espirito". Conseqiientemente, Windelband 
contrap6e B distinqgo de base objetual (na- 
tureza e mundo humano) de Dilthey uma 
distin@o de me'todo. 

Windelband distingue as disciplinas 
cientificas em ci2ncias nomote'ticas e ciBncias 
idiograficas. As primeiras siio as que procu- 
ram determinar as leis gerais que expressam 
a regularidade dos fen6menos; as segundas, 
ao invts, siio as cicncias que voltam sua 
atenqiio para o fen6meno singular, visando 
compreender sua especificidade e indivi- 
dualidade. E qualquer evento - pertenqa 
ele ao mundo da natureza ou ao mundo 
humano, isto 6, ao mundo do espirito - so 
pode ser pesquisado como um caso particu- 
lar de uma lei geral, de uma regularidade, ou 
entiio para compreender seu cariter unico, 
peculiar, irrepetivel. 
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Rickert: 

a relaG&o COW os valores 

do conhecimento histbrico 

A autonomia do conhecimento his- 
t o r i c ~  C o problema de fundo de Heinrich 
Rickert (1 863-1936). Rickert retoma de 
Windelband a distingiio entre cifncias 
nomotCticas e ciEncias idiogriificas, assim 
escrevendo em 0 s  limites da formag20 
dos conceitos cientificos (1896-1902): "A  
mesma realidade torna-se natureza quando 
a consideramos em refertncia ao geral, e 
torna-se historia quando a consideramos 
em refersncia ao particular". 

Nesse ponto, porCm, surge um proble- 
ma posterior: nem todos os acontecimentos 
individuais suscitam o interesse do histo- 
riador, mas apenas os que tfm particular 
importincia ou significado. 0 historiador 
deve escolher. Todavia, com base em qual 
critCrio ele pode operar suas escolhas? 

Para Rickert, o critCrio de escolha esth 
na relag20 dos fatos individuais com o valor. 
E a relagio com os valores que constitui a 
base da elaboraqiio conceitual da hist6ria. 0 
historiador descura tudo o que niio tem valor. 

Isso n5o significa que o historiador 
deve pronunciar juizos de valor sobre o 
que pesquisa, e sim que ele reconstr6i um 
acontecimento somente porque este tem 
valor. "0 conceito de individualidade his- 
t6rica C constituido pelos valores captados 
e tornados pr6prios pela civilizaq50 A qual 
ele pertence. 0 procedimento hist6rico C 
refertncia continua ao valor". Em suma, 
o conhecimento hist6rico encontra o seu 
fundamento na relaqio com os valores. Por 
isso, o objeto do conhecimento hist6rico C 
definido como Kultur (cultura), e os valores 
aos quais ele se refere s io  definidos como 
Kulturwerte (valores culturais). Siio esses 
os valores que o homem realiza no devir 
hist6rico. 

Siwmel: 

os valores do historiador 

e o re la t i v is~o  dos fatos 

0 resultado final da filosofia de 
Georg Simmel(1858-1918) C o relativismo. 

Todavia, no inicio, concordando com os 
neocriticistas da Escola de Baden, ele ha- 
via, por exemplo, atribuido ao dever ser 
a independtncia em relaqio 2s situaqdes 
hist6ricas. E nos Problemas fundamen- 
tais de filosofia (1910), alCm do sujeito 
e do objeto, Simmel propde um terceiro 
reino das idtias, e um quarto reino do 
dever ser. 

Simmel p6e a quest50 da histbria, em 
termos kantianos, como o problema das 
condiqdes que tornam possivel e funda- 
mentam as ciEncias historico-sociais em sua 
autonomia e validade. Mas, contra Kant 
e os neokantianos, Simmel afirma que os 
elementos do conhecimento se encontram 
na experifncia. Em suma, a possibilidade 
da hist6ria n5o reside em condiqdes a priori 
independentes da experifncia. As catego- 
rias da pesquisa hist6rica s io  produto de 
homens hist6ricos, e elas proprias mudam 
com a hist6ria. Desse modo, a realidade 
hist6rica pode ser interpretada A luz de di- 
versas categorias. Niio hh sentido, portanto, 
em falar de fatos histo'ricos "objetivamente" 
importantes. Escreve Simmel: "Um fato 
C importante porque interessa a quem o 
considera". 

Portanto, tambCm para Simmel 6 a 
relagio com o valor que atua como critCrio 
de escolha dos fatos hist6ricos, s6 que esses 
valores niio siio inerentes aos fatos, e sim 
siio os valores do historiador. 

DecadBncia d o  Ocidente foi a obra 
que tornou famoso Oswald Spengler (1880- 
1936). Nela, a ruina da Alemanha tornou-se 
o "ocaso da civilizag30 ocidental". Spengler 
torna metafisica a distingiio entre natureza 
e hist6ria. A natureza C dominada por uma 
necessidade meciinica, a historia por uma 
necessidade orgiinica. E C precisamente 
por isso que a hist6ria pode ser entendida 
atravCs da experifncia vivida ou Erlebnis, 
vista como a penetragio intuitiva das for- 
mas assumidas pel0 desenvolvimento da 
hist6ria. Diz Spengler: "A humanidade niio 
tem nenhum fim, nenhuma idCia, nenhum 
plano, do mesmo mod0 como niio tCm 
um fim a espCcie das borboletas ou a das 
orquideas. A 'humanidade' C conceito zoo- 
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16gico ou entiio it urna palavra desprovida 
de sentido". 

Em lugar "daquele desolado quadro 
da historia universal como desenvolvimento 
linear", Spengler vc "o espeticulo de urna 
pluralidade de civilizag6es poderosas que 
florescem com forqa primigenia do utero da 
terra materna". "As civilizag6es siio orga- 
nismos; a histdria universal e' sua biografia 
total". 

Toda civilizaqiio, portanto, 6 um or- 
ganism~. E, assim como os organismos, as 
civilizag6es "aparecem, amadurecem, de- 
caem e niio voltam mais". E toda civilizagiio 
tem um sentido fechado em si mesmo: urna 
moral, urna cicncia, urna filosofia e um di- 
reito tern sentido absoluto dentro da pr6pria 
civilizagiio, mas, fora dela, niio tern nenhum. 
Diz Spengler: "Hi tantas morais quantas 
siio as civilizag6es, nem mais nem menos". 
Toda civilizagiio cria seus pr6prios valores, 

que siio inteiramente diversos dos valores 
das outras civilizag6es. 

Nisso consiste o absolutismo relativo 
dos valores defendidos por Spengler: os 
valores siio absolutos no interior de urna 
civilizagiio, mas referem-se apenas a essa 
civilizagiio. E as civilizag6es, como os orga- 
nismos, destinam-se 2 decadhcia: "Quando 
o fim C alcangado e a plenitude das possibili- 
dades interiores chega a se realizar comple- 
tamente em diregiio ao exterior, a civilizaqiio 
se enrijece repentinamente, encaminha-se 
para a morte, seu sangue se coagula, suas 
forgas lhe faltam e ela se torna civilizagiio 
e m  declinio" . 

Aos olhos de Spengler parecia em de- 
clinio a civilizagiio ocidental, em virtude da 
crise da moral e da religiiio, pela prevalcncia 
da democracia e do socialismo e devido h 
equiparaqio, na democracia, entre dinheiro 
e poder politico. 

Oswald Spengler ( 1  880- 19 36) 
e m  urn desenho de Grossnrunn 
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Goeltsch 
e o car6ter absoluto 
dos valores religiosos 

No quadro do historicismo foram Er- 
nst Troeltsch e Friedrich Meinecke que en- 
frentaram a temhtica complexa das relaq6es 
entre o devir historic0 e os valores eternos 
da religiiio. 

Substancialmente, a quest50 funda- 
mental de Troeltsch (1865-1923) C a que 
brota, por um lado, da consciincia historica 
que nos mostra o condicionamento de toda 
forma de religiiio e, por outro lado, da pre- 
tens50 da religiiio de possuir uma validade 
absoluta. Troeltsch rejeita tanto a soluqiio 
positivista, que fazia da religiiio o estagio 
primitivo da humanidade, como a soluqiio 
romintico-idealista, que via nas diversas reli- 
gi6es a realizaqiio de uma essincia universal. 

Para Troeltsch, as religi6es siio fatos 
historicos individuais, inclusive o cristianis- 
mo. Mas, como ele observa em 0 carater 
absoluto do cristianismo e a hist6ria das 
religiBes (1902), a condicionabilidade de um 
fen6meno hist6rico niio o priva de validade. 
A religiiio C historicamente condicionada e, 
apesar de tudo, ela, na opiniiio de Troeltsch, 
mostra - por meio de fen6menos como o 
surgimento do cristianismo e da Reforma 
- uma causalidade aut6noma. 

Essa independhcia da religiiio em re- 
laqiio A causalidade natural C interpretada 
por Troeltsch como a presenqa de Deus 
no finito. E, segundo ele, o cristianismo C 
superior i s  outras religi6es precisamente 
pel0 seu reconhecimento explicito da agio 
de Deus na historia. 

e a busca do eterno 

Friedrich Meinecke (1 862-1954] niio 
est6 muito distante da pos&io de ~roeltsch. 
Historiador da Alemanha moderna, Meine- 
cke, mediante importante estudo sobre a Ra- 
zZo de Estado na hist6ria moderna (1924), 
defronta o ~roblema do historicismo. E o 
problema dh historicismo C que ele suscitou 
um relativism0 que considera toda forma- 
qiio historica individual, toda instituiqiio, 
toda idCia e toda ideolo~ia somente como " 
momento transit6rio no curso infinito do 
devir. Para o historicismo, portanto, todas 
as coisas, sem exceqiio, so tim valor relativo. 

No historicismo, portanto, "hi veneno 
corrosivo". Na opiniiio de Meinecke, hii ape- 
nas tris caminhos para neutralizar esse veneno. 

a) 0 primeiro C a fuga romhtica no 
passado. 

b) 0 segundo C a fuga para o futuro. 
0 caminho romhtico absolutiza uma Cpoca 
do passado (a Cpoca de ouro), ao passo que 
o outro expressa o otimismo do progresso. 
Mas ambos os caminhos estiio na corrente 
da historia, diz Meinecke. Tanto indo contra 
a corrente como indo no rum0 da corrente, 
sempre se est6 procedendo em direqiio hori- 
zontal, sempre dentro da corrente. 

c) Na opiniHo de Meinecke, porCm, 
h i  um terceiro caminho para neutralizar o 
veneno do historicismo: C o caminho verti- 
cal. E precis0 sair da corrente para olh6-la 
de cima. 0 "relativo". visto como deseiado 
por Deus, apresenta-se como "absoluto". 
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para "comprsendsr" 

0 "reviver" quivole a "nosso possibilido- 
de d~ nos apropriarrnos do mundo espiritual". 
"Diante dos limites irnpostos palas circuns- 
t6ncios ss abrern a ele [a0 hornern] outros 
belezos do rnundo e outras rsgides do vich, 
que ele jomois pode olconpr". 

Sobre a base desta transferbncia interior. 
d a t a  transposic;do, apresenta-se agora a for- 
ma mais elevda em que a totalidads da vida 
psiquica age no entender: a rsprodu<do ou o 
reviver. 0 entender Q em si uma oparac;do inver- 
sa ao curso din6mico: uma penetrqdo completa 
estb ligada ao fato de que a compreensdo 
procsda sobre a mesma linha do devir. Ela 
avanc;a, procadendo continuamente, com o curso 
do vida, s assim se alarga o processo de trans- 
ferbncia interior, de transposi@o. 0 reviver Q o 
mover-se sobre a linha do devir. Dessa forma 
seguimos a historia, ou um acontecimento em 
uma terra longinqua ou alguma coisa qua ocorre 
no espirito de um homem que esteja proximo 
de nos. Sua completude 6 atingida quando o 
acontecimento & animado pela conscibncia do 
poeta, do artista ou do histori~dor, s est6 prs- 
sents em forma dur6vel diants de nos, fixado 
em uma obra. 

A poesia lirica torna assim possivel, no 
S U C ~ S S ~ O  de seus versos, reviver uma conexdo 
de Erlebnisse: ndo a real que anima o poeta, 
mas a que, sobra sua base, o poeta pde no 
boca de uma pessoa ideal. R sucessdo das 
cenas em uma obra teatral torna possivel revi- 
ver suas partes com base no curso da vida das 
psssoas qua ai se apresentam. R narra@o do 
romancista ou do historiador, que segue o curso 
historico, suscita em nos um revivsr: o triunfo do 
reviver acontsce quando nele os fragmentos de 
um curso da vida sdo completados de mod0 
tal qua acreditamos ter diants de n6s uma 
continuidade. 

Todavia, sobre o que se apoia este revi- 
ver? 0 processo nos interessa aqui apsnas em 
sua Fun~Zlo, e ndo deve ser dado uma explica- 
gdo psicologica dele. for isso ndo ilustramos 
sequer a relac;do deste conceit0 com os ds 

consentimento e de penetrqdo simpatQtica. 
embora ssja evidente sua consxdo palo fato 
de que o consentimsnto refor<a a snergia do 
revlver. Nos olhamos para a importante fun@o 
desse reviver pela nossa possibilidade de nos 
apropriarmos do mundo aspiritual. €la rspousa 
sobre dois momsntos. Todo pressentimento 
vivo de um ambienta 6: de uma situa~do ex- 
term suscita em nos o reviver, e a fantasia 
pode reforpr ou diminuir o peso das formas de 
comportamento, das forqx, dos sentimentos, 
das tsndbncias, das direc;des ideais contidds 
em nossa liga$do de vida, reproduzindo assim 
todo vida psiquica ds outrsm. [. . .] 

E nssse reviver est6 uma parte importante 
da aquisiq3o de coisas espirituais, das quais 
somos devedores ao historiador s ao poeta. 
0 curso do vida produz em todo homsm uma 
constante determinaq50 em que sdo limitadas 
as possibilidades que ai sstdo contidas. R 
formag30 de seu ser determina sempre todo 
seu d~s~nvolvimento posterior. Em poucas pa- 
lavras, ele sxperimenta sempre, ole pode tomar 
em exame o modo em que est6 constituida sua 
situag3o ou a forma ds sua liga~do adquirida, 
de modo que o 6mbito de novos olhares sobre 
a vida, e sobre as modifica@ss externas de 
sua existbncia pessoal, Q limitado. 0 entender 
abre-lhe amplo campo de possibilidades, as 
quais ndo existiam na determina<ao de sua vida 
real. R possibilidade de viver imediatamente, 
em minha existbncia. estados religiosos Q para 
mim como para a maior parte dos homsns de 
hoje bastants restrita. Mas quando folheio as 
cartas s os escritos de lutero, os relatos de 
seus contempor6neos, as atas das conferbncias 
religiosas e dos concilios, assim como de sua 
narraq3o oficial, eu vivo um processo religiose 
de tal forp sruptiva, de tal energia, qua na 
vida e na morte isso @st6 al6m de toda possi- 
bilidads de Erlsbnis para qualquer homsm de 
nossos dias. Mas posso, porQm, revivb-lo. Eu 
me transfiro em tais circunst8ncias, e tudo nele 
impale a um desenvolvimsnto extraordin6rio 
da vida rsligiosa do espirito. Vejo nos claustros 
uma t8cnica de contato com o mundo invisivel, 
que d6 as almas dos mongss uma constants 
orienta@o para as coisas transcendentes: 
as controv8rsias teologicas se tornam aqui 
questdes de existbncia interior. Vejo como no 
mundo Ieigo ss prepara em inumer6veis canais 
- pclpitos, confession6rios, c6tedras, escritos 
- aquilo que se elabora nos claustros; e ob- 
servo como concilios e movimsntos religiosos 
tenham aberto, em todo lugar, o caminho para 
a doutrina da igreja invisivsl e do sacerd6cio 
universal, como ela est6 em relac;do com a 
liberta~do da personalidads na vida mundana; 
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e como tudo isso se afirme no solidbo das celas 
e nos lutas das forps agora descritas diante 
dos estimulos da Igreja. 0 cristianismo como 
for~a capaz de incidir sobre a propria vida da 
familia, na profissdo, nos rela@es politicos: 
esta & uma pothncia nova que se apresenta 
ao espirito da &poco nos cidodes ou em todo 
lugar em que se realize um trabalho superior, 
sm Hans Sachs ou em Dursr.' Enquanto Lutero 
pertsnce ao dpice dessa movimento, podsmos 
viver imediatamente seu desenvolvimento com 
base em uma conexdo que remonta daquilo 
qua Q geralmente humano para a esfera reli- 
giosa e desta, por meio de suos detsrminqdes 
historicas, at& sua individualidads. E assim esse 
processo nos desvela um mundo religioso que 
est6 presente nsle a em seus companhairos 
dos primeiros tempos da Rsforma, ampliando 
nosso horizonte por meio ds possibilidades 
de vida qua apenas de tal modo se tornam 
acessiveis a nos. 0 homem determinado pelo 
interior pods, portanto, viver na imaginqbo 
v6rias outras existhcias: diante dos limites im- 
postos pelas circunst6ncias abrem-se para ele 
outras belezas do mundo e outras regides da 
vida, que sle jamais pode alconpr. Em termos 
gerais, o homem ligado e determinado pela 
rsalidade da vida liberta-se ndo so por meio 
do arte - o que aconteceu com muita frequhn- 
cia - mas tambhm mediante a compreensbo 
daquilo que & historico. 

W. Dilthey, 
Novos ~studos s o b r ~  as ci6ncios do espirito. 

As ci9ncias do espirito 
entendern o sentido 
de urn rnundo humano 
historico e objetivado 

Objetiva@o do mundo do vido e ci&ncio 
do espirito: "Tudo oqui surgiu pelo otwidode 
@spiritual [. . .]. Do rspartigtio dos 6rvores em 
um parqua, do ordem das cosos em umo rua, 
do instrumento do trobalhodor monuol 0th o 
ssntsnGo no tribunol, tudo oo nosso redor, 
om todo momento, oconteceu historicomen- 
te". E ssts mundo do vido objstivado O o 
mundo que as ci&ncios do espi'rito procuram 
comprssndsr: '5eu dmbito se sstende como 
o sntendsr, e o entender tem ssu objsto 
unitbrio no objetivogtio do vido". 

0 individuo, as comunidades a as obras 
em que se transpuseram a vida e o espirito, 
constituam o dominio externo do espirito. Essas 
manifestaq3es da vida, assim como aparecem 
no mundo externo diante da C O ~ ~ ~ G G ~ S ~ O ,  
estao quase inseridas na liga~do da natureza. 
Sempre nos circunda esta grande rsalidade 
externa do espirito, a qua1 & uma realiza<bo do 
espirito no mundo sensivel, da fugaz expressdo 
at& o dominio secular de uma constitui@o ou de 
urn texto juridico. Toda manifesta<do particular 
da vida represanta, no campo de tal espirito 
objetivo, um elemento comum. Toda palavra, 
toda proposi<bo, todo gesto e toda formula 
de cortesia, toda obra de arte e todo fato 
historico sdo compreensiveis apenas enquanto 
uma comunhdo une quem nales se exprime com 
quem os entande; o individuo vive, pensa e age 
continuamente em uma esfera de comunhdo, e 
apenas nela pode penetrar. Tudo aquilo que 
& entendido traz consigo, por assim d im,  a 
marca de sua cognoscibilidacle sobre a base 
de tal comunhdo: vivemos nessa atmosfera, que 
nos circunda constantemente, e nela estamos 
imsrsos. Em todo lugar estamos em casa neste 
mundo historico a ser entendido, penatramos 
seu sentido e seu significado, estamos nessos 
mesmas rela<dss comuns. 

R mutaq3o das manifesta@es da vida, 
que agem sobre nos, nos impele continuamen- 
te a uma nova compreensbo; mas ela tem, ao 
mesmo tempo, lugar tambbm no entender, pois 
toda manifesta$io da vida e sua compreensdo 
estbo ligadas a outras, dando lugar a um mo- 
vimento que acontece segundo as rela~des de 
afinidada dos individuos dodos com o todo. E, 
crescendo as relaq%s antre aquilo qua & afim, 
oumentam ao mesmo tempo as possibilidades 
de generaliza<bo j6 encerradas na comunhbo 
como determina@o daquilo que & entendido. 

No entsnder estd presente tambbm uma 
qualidade posterior da objetiva@o da vida, 
que determina tonto a articulaq30 conforms a 
afinidade como a tend&ncia da generaliza<bo. 
R objetiva~bo do vida conthm em si uma multi- 
plicidode de relog6es articulodos. Da distin~do 
das raps at& a divarsidade das formas de 
expressdo e dos costumes em um tronco de 
povo, ali6s em urna cidade, h6  uma articula<bo 
de diferenps espirituais condicionada natural- 
mente. Diferenqx de outro tipo se apresentam 
nos sistemas de cultura, s outras separam as 
&pocas entre si: em poucas palavras, muitas 

'Hons Sachs (1494-1 576), poet0 e mestre cantor om 
Nurembergo, a c~dode em qua viveu o gronde pintor Rlbrecht 
Durer (1 47 1 - 1 598). 
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linhas qua delimitarn a partir de algurn ponto de 
vista Brnbitos devida afins atravessam o mundo 
do espirito objativo e nele se entrecruzam. R 
plenitude do vida se manifesto em 1nurner6veis 
nuancas e 6 cornpreendida por meio do recurso 
a tais diferencas. 

Por rnsio do idBia de objet1vq60 da vida 
chegarnos pela primeira vez a lancar um olhar 
na ess&ncia daquilo que 6 historico. Tudo aqui 
surgiu da atividade espiritual e traz, portanto, 
o car6ter de historicidads, inserindo-se, corno 
produto da historia, no proprio mundo sensivel. 
Da repartic60 das 6rvores em um parque, do 
ordem das casas ern uma rua, do instrumento 
do trabalhador manual at& a sentenca no tri- 
bunal, tudo QO nosso redor, em todo mornento, 
aconteceu historicarnente. Rquilo que o espirito 
insere hoje de seu car6ter na propria manifes- 
ta~do de vida, amanh6, quando est6 diante, & 
historia. Enquanto o tempo procede, estarnos 
cercados pelas ruinas de Rorna, pelas catedrais, 
pelos castelos independentes. R historia ndo 6 
nada de separado da vida, nada de distinto do 
presente por sua dist8ncia temporal. 

Olharnos o resultado: as ci&ncias do es- 
pirito t&rn, corno seu dado cornplexivo, a obje- 
tivacdo da vida. Mas, enquanto a objetiva<do 
da vida se torna para nos algo de entendido, 
ela encerra sempre, enquanto tal, a relacdo 
do exterior corn o interior. Por isso tal objeti- 
vacdo est6 em todo lugar ligada no entender 
ao Erlsbsn, em que a unidade da vida se d6 
a propria forma e pode ser distinta de todas 
as outras. R partir do momento que aqui se 
encontra o dado das ci&ncias do espirito, veri- 
fica-se tambbm que tudo aquilo que & est6vel 
e estranho, em relacdo 6s imagens do mundo 
fisico, deva ser pensado corno algo de dado 
nesse carnpo. Todo o dado aqui brotou fora e, 
portanto, 6 historico; & entendido e, portanto, 
contQrn em si um elemento cornurn; 6 conhecido 
enquanto 6 entendido, e conthm em si uma 
reunido do mirltiplo, pois j6 a interpretqbo 
do manifesta<6o do vida no entender superior 
apoia-se sobre ele. TornbQrn o procedimento 
de classifica<bo de tais manifesta<6es est6, 
portanto, j6 encerrado dentro dos dados das 
ci&ncias do espirito. 

E aqui se completa o conceito clos ci&ncias 
do sspirito. Seu 6mbito estende-sa corno o 
entender, e o entender tsm seu objeto unitbrio 
na objetivq60 da vida. Rssim, o conceito de 
disciplina espiritual 6 deterrninado, conforme 
o 6mbito dos fenBmenos que caem sob ela, 
por meio da objetiva<do da vida no mundo 
externo. Rpenas aquilo qua o espirito criou, 
ele o entende. A natureza, isto 6 ,  o objeto 
do conhecirnento natural, encarra a realidade 

produzida independenternente da atlvidade do 
espirito. Tudo aquilo em que o hornern, operan- 
do, imprimiu sua rnarca, constitu~ o objeto das 
cihcias do espirto. 

E tambQm a expressdo "ci&ncia do espirito" 
recebe neste ponto sua justificagio. Estamos no 
discurso passado do espirito das leis, do direito, 
do constitui<do: agora podernos dizsr que tudo 
oquilo srn qus o sspirito se objstivou entra no 
Bmbito das ci&ncios do sspirito. 

UJ. Dilthey. 
R constru@o do mundo histonco 

nas ci&ncias do ~spi'rito, 
em Cri'ticc, do razBo historica. 

R divisdo dos ci&ncios, corn boss no di- 
versldode dos objstos pesquisodos, em ci&n- 
cios ch naturezo e ci&ncias do espirito ndo sa 
rnanthm. R psicologio B ci&ncio do naturszo 
ou ci&ncia do sspirito? Fundock e vdlido 
6, oo contrdno, o divisdo das c~&ncios corn 
boss mstodologica srn ci&ncias nomotGticas 
e ci&ncios idiogr6ficas: "umos sdo ci&ncios 
do lei, os outros ci&ncios do ocontscirnento; 
oqualos ensinorn oquilo qus sernprs existe, 
estos oquilo qus urno vsz sxistiu. 

Quanto b divisdo destas disciplinas diri- 
gidas ao conhecirnento do real, hoje & familiar 
a todos a distinsdo entre cihncias naturais e 
ci&ncias do espirito: eu ndo a considero, nesta 
forma, feliz. Natureza e espirito & uma antitese 
objetiva que prevaleceu no ocaso do pensa- 
mento antigo e nos primordios do medieval, e 
que em toda a sua aspereza foi conservada na 
metafisica recente desde Descartes e Spinoza 
at& Schall~ng e Hegel. Por&m, se interpret0 
justamante a atitude da filosofia rnoderna e as 
consequ&ncias da critica teorica, esta separa- 
<do, ernbora tendo permanecido no modo geral 
de pensar e de se sxprirnir, n6o seria agora 
mais admitida com tdo tranquila seguran<a de 
modo a poder constituir sern mais a base de 
uma classificagbo. RIQm &so, a esta antitese 
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dos objetos ndo corresponds uma igual antitese 
dos modos do conhecimento. 

Com efeito, tambBm Locke Ievou o dua- 
lismo cartesiono para a formula subjetiva que 
contrapde a percep~do externa 2, psrcepGdo 
interior - sensotion e rhFlection - como dois 
orgdos distintos para o conhecimento, de um 
lado do mundo fisico exterior, da natureza, do 
outro do mundo interno do espirito; ora, a critica 
do conhecimento faz vacilar temerosamente 
esta concep(do e pde em duvida que se possa 
admitir uma "percep<do interna" como modo 
de conhecimento particular, e muito menos que 
unicamente sobre ela se fundem as assim cha- 
madas ci&ncias do espirito. Mas a incongru&ncia 
da divisdo objetiva e formal Q evidente, prin- 
cipalmente por outro motivo. Rcontece, com 
efeito, que uma ci&ncia empirica de primeiro 
plano, como a psicologia, ndo possa ser ligada 
nem bs ci6ncias da natureza nem 6s ci6ncias do 
espirito: em relasdo a seu objeto deveria ser 
caracterizada apenas como cihcia do espirito, 
e em certo sentido rnuito mais como a base de 
todas as outras, enquanto, ao contrario, seu 
procedimento e mdtodo inteiro 6 de cima a 
baixo o proprio das ci6ncias naturois. Por isso 
a psicologia foi chamada de "ci&ncia natural do 
sentimento intarno", ou at& "cihncia natural do 
espirito". [. . .] 

Por outro lado, a maioria das doutrinas 
empiricas que amda sdo definidas como ci&n- 
cias do espirito tends decisivamente a poder 
descrever de modo verdadeiramente completo 
e exaustivo urn acontecimento, mais ou menos 
extenso, da realidade particular limitada no 
tempo. Tambbm aqui os objetos e os artifi- 
cios particulares usados para assegurar sua 
cornpreensdo sdo extremamente mljltiplos. 
Tr~ta-se ou de um acontecimento singular ou de 
uma s&rie de acdes e de vicissitudes, da indole 
a da vida de um homem individual ou de todo 
um povo, das caracteristicas e do desenvolvi- 
mento de uma lingua, de uma religido, de um 
direito, de um produto do literatura, da arte ou 
da ci&ncia, e coda urn desks objetos requer 
uma trataQ3o correspondente b propria indole. 
Mas o fim cientifico & sempre o de reproduzir 
e de entender em sua propria realidade um 
fen6rneno da vida humana que se apresentou 
exatamente corn fisionomia Onica. 

Rgora nos encontramos, portanto, diante 
do problerna de construir uma subdivisdo das 
ci6ncias empiricas purarnente metodologica 
sobre concei tos Iogicos certos. Principio da 
subdivisdo B o carater Formal de seus fins cienti- 
ficos: urnas procuram leis gerais; as outras, fatos 
historicos particulares. Para usar a linguagem da 
logica formal: a mata de urnas 6 o juizo geral 

apoditico; a das outras, a proposi(do geral 
assertiva. [. . .] 

Rssim podemos d~zer: as ci&ncias empi- 
ricas procuram no conhecimento do real ou o 
geral na Forma da lei de natureza, ou o particular 
em sua figura historicamente determinada; ora 
consideram a forma estdvel, ora o conteudo par- 
ticular, determinado ern si mesmo, do acontscsr 
real. Umas sdo ciencias da lei, as outras 560 
cihcias do acontecimsnto; aquelas ensinam o 
que sempre existe, estas aquilo que uma vez 
existiu. 0 pensamento cientifico B - se posso 
compor uma expressdo nova - no primeiro caso 
nomothtico; no segundo, idiogrdfico. Se prsfsrir- 
mos, ao contrdrio, sewirmo-nos de expressdas 
familiares, podemos falar do contraste entre 
as ci&nc~as naturais e as disciplinas historicas, 
porbm sempre tendo presente qua se classifi- 
ca a psicologia, sempre do ponto de vista do 
mBtodo, sem nenhuma dljvida entre as ci&ncias 
naturais. 

Mas o contrasts metodol6gico define 
apenas a trata<do e ndo o conteudo do saber. 
Permaneco possivel, ou acontece efetivamente, 
que as mesmos coisas possam ser objsto ds 
uma pesquisa nomotBtica s ao mesmo tempo 
tambBrn de uma pesquisa idiogrdfica. lsso se 
verifica porque o contrasts antre o imutdvel e 
o particular &, em certo sentido, relativo. Aquilo 
que por longo espaGo de tempo ndo sofre 
nenhuma mudan~a imediatamsnte sensivsl, 
e pode por isso ser tratado nornoteticamante 
por suas formas invariaveis, a um olhar mais 
circular pode parecer vdlido apenas por um 
period0 de tempo limitado, pode paracer a190 
de particular. Rssim, urna lingua segue sernprs 
em todas as suas estruturas as proprias leis 
formais que, embora os termos possam mudar, 
permanecem as mesmas, mas de outro lado 
esta mesma lingua toda particular, com seu 
sistema de leis formais igualmente particular, 
& tambhm apenas um fen6meno particular, um 
FenGmeno passageiro na historia das linguas 
humanas. A mesma coisa se pode dizer da 
fisiologia, do gsologia, em certo sentido at6 
da astronornia. E eis entZlo qua o principio 
historic0 se introduz no campo das ci&ncias 
naturais. [...I 

Pergunta-se o que seria mais util para 
o objetivo de conhecer: descobrir as leis ou 
individuar os acontecimentos? Compreender 
o ser universal sem tempo, ou os fen6menos 
particulares no tempo? E desde o principio 6 
claro qua se pode responder a esta pergunta 
apanas tendo presente as metas ultirnas da 
pesquisa cientifica. [.. .] 

Sem dljvida ha tarnbbrn difsrenps positi- 
vas, e todavia purarnente teoricas, no valor das 
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coisas em relqdo ao fim do conhecimento, mas 
ndo hd outra medida a n8o ser o grau em que 
contribuem para o conhscimento total. R coisa 
particular permanece objeto de curiosidades 
ociosas, caso ndo possa servir de pedra na 
constru~do da estrutura garal. Em santido 
cientifico, portanto, o "fato" jd 0 um conceit0 
teleologico. Nem todo ente real & um fato para 
a ci&ncia, mas apenas aquele do qua1 a ci&ncia 
pode, para usar palavras pobres, aprender al- 
guma coisa. Observem a historia. Muitas coisas 
acontecem sem constituir um fato historico. Que 
Goethe no ano 1770 tenha mandado fabricar 
uma campainha de portdo e uma chave, e no 
dia 22 da fevereiro uma caixa para bilhetes. & 
documentado por um conto de ferreiro artesdo 
absolutamente aut&ntico e, portanto, 6 coisa 
verissirna e csrta, mas ndo & um fato histo- 
r i c ~  e 1-60 interessa nem para a historia da 
literatura nsm para a sua biografia. € preciso. 
portanto, refletir que dentro de certos limites & 
impossivel dizer de inicio se a coisa particular 
que se oferece b observa<do e se presto a 
ser transmitida tenha ou ndo o valor de "fato". 
Por isso a ci&ncia deve fazer como Goethe am 
idade avan~ada: armazenar, acumular tudo 
aquilo de que se pode apoderar, alegre por 
ndo descurar nada daquilo que poderia ser-lhe 
ljtil um dia, e da confianp de que o trabalho 
das gera~6es futuras, ndo sendo prejudicado 
pelas circunstbncias externas da tronsmissdo, 
como um grande crivo conservara o utilizdvel e 
deixar6 cair o inutil. 

Por outro lado, porbrn, as ci&ncias idio- 
grdficas t&m necessidade a coda passo das 
proposiq3es gerais que apenas as disciplinas 
nomot&ticas podern lhes dar em uma forma 
absolutamente correta. Toda explica@o causal 
de um evento historico qualquer prsssupae 
necessariarnente idhias gerais sobre o curso 
do real, e quando se querem aduzir provas 
historicas em forma puramenta logica se p6em 
sempre corno suas premissas supremas as leis 
naturais do acontecer, e principalmente do 
acontecer espiritual. Quem ndo tivesse a mini- 
ma idha de como os homens pensam, sentem 
e querem, faliria ndo apenas no tentativa de 
reunir juntos os diversos acontecimentos para 
conhecer a vicissitude complexiva, mas ja na 
tentativa de estabelecer criticamente os fatos 
particulares. Sem duvida, 6 muito estranho como 
sdo no fundo d&beis as premissas psicologicas 
do ci&ncia historica. Corno se sabe, as leis da 
vida espiritual foram formuladas at& agora com 
extrema imperfei~do, mas isso jamais criou 
obst6culos para as historiadores: gra-ps 00 

seu conhecimento natural dos homens, b sua 
sensibilidade e por intui~do eles souberam 

captar frequentemente no sinal, e compreender 
em profundidade seus herois e as a$% por 
eles realizadas. 

W. Windelband, 
Prelljdio. 

Rprsndizado gsnsrolizcmts 
e aprendizado 
individualizants 

R Iogico do ci&ncio historica nos imp& 
distinguir: 

- entrs aprendizado gensralizante (por 
rnsio do quo1 chsgornos o olhor os objstos do 
rnundo sob as cotsgorios do idsntidads s do 
rspatig60, orticulando ossim "a multiplicidads 
s o policrornio do rmlidods", s tornondo dss- 
sa modo possi'vsl nalo nos orisntorrnos); 

- s aprendizado individualizante (qus 
lava oo conhecirnento do individuolidods ds 
um objsto; to1 conhscimento, todovia, ndo t 
copia do objsto, no santido ds conhscimento 
ds "todo o multiplicidods ds ssu contsljdo", 
mos 0 sscolho ds "um conjunto de elsmantos 
que, nsssa composig60 particular, psrtsncs 
apsnas bquels ljnico objsto dstsrrninodo"). 

Se dessas determina$ks gerais da tarefa 
de uma Iogica das ci&ncias particulares nos 
voltamos para os conceitos fundamsntais que 
a Iogica da ci&ncia historica deve desenvolver 
da modo particular, serd necessdrio em primeiro 
lugar trazer b consci&ncia a m6xima antitese for- 
mal presents em nossa concep<do da realidade 
empirica, ou seja, perguntar o que significa 
logicamente essa antitese e indicar quo1 termo 
da antitese 0 determinants para a repressnta- 
560 historica da realidade. Qua haja dois tipos 
substancialmente diversos de aprendizado da 
realidade, pode-se talvez compreender de 
mod0 melhor olhando os conhecimentos pr&- 
cientificos que possuimos de uma parte mais 
ou menos grande do mundo. Seria ilusorio crer 
tar aqui uma copia da realidade tal qua1 sla 6.  
Rntes qua a ci&ncia se disponha a seu trabalho 
j6 surgiu sempre algurna esphcie de elabo- 
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rqdo conceltual, e a cl&ncla encontra corno 
rnater~al propno os produtos dessa slaboro~60 
concsitual prt-cmtihca, ndo a realldads Ilvre 
de 1nterprstaq3x R m6x1rna d~st~n<do formal 
nessa elaboragdo conce~tual pr0-c~entihca 0, 
porbm, a segurnte A rnalor parte das colsas e 
dos eventos nos Interessa apanas por aqudo 
qua t$rn ern cornum com outros e, portanto, 
darnos a atens60 a esse elernanto cornurn, 
rnesmo que de Fato toda parte do reahdade 
seja rndw~dualrnente dlferente de toda outra, 
e nada no rnundo sa repete exatarnente Uma 
vez que a ~nd~v~dualrdade do rnalor parte dos 
objetos nos 0 totalrnente rndlferente, nos ndo 
a conhecernos, para nos esses objetos nbo 
sdo mas que exernplares de urn conce~to de 
g8ner0, que podsrn ser subst~tuidos por outros 
exernplares do rnesrno conce~to rnesrno que 
nunca sejarn ~d&nt~cos, nos os vemos corno ta~s 
e, portanto, os des~gnarnos apenas corn nornes 
ds gQnero Esta dellrn~ta@o, conhec~da de 
todos, do ~ntsresse por aqu~lo que 0 geral (no 
sentdo daqudo qua 6 cornum a um grupo de ob- 
jetos) , ou aprmdmdo gsneral~zante, sobre cuja 
base constdsrarnas erradarnenta que no rnundo 
exlste algo corno a ~dsnt~dade e a repetl(60. 
& para n6s ao rnesrno tempo de grands valor 
prdt~co Ele art~cula de urn mod0 deterrnlnado 
a rnultlpl~c~dade e a polrcrorn~a da real~dade, 
e nos torna possivel nela nos orlentarrnos 

Por outro lado o aprendmdo generah- 
zante nZlo esgota de nenhurn rnodo aqudo qua 
nos Interessa em nosso arnb~ente e, portanto, 
aqu~lo que dele conhecsrnos Este ou aquele 
objeto 6 mas tomado em cons~dera~do justa- 
mente por aqudo que Ihe & peculrar, e que o 
d~st~ngue de todos os outros objetos Nosso 
lnteresse e nosso conhec~mento se refsrern, 
portanto, justarnente b sua lnd~v~duahdade, 
bqu~lo que o torna ~nsubst~tuivel, e rnasrno que 
sa~barnos que el@ ss daxa captor, corno os 
outros abjatos, corno exemplar de urn concelto 
de ~Qnero, todav~a ndo querernos cons~derd-lo 
rd&nt~co a outras colsas, mas querernos extrai- 
lo expressarnente da seu grupo, lsso encontra 
sua expressdo I~nguistrca na desrgna<do corn 
urn norns propno em vez de urn substant~vo da 
ghnero Tamb&m esta tpo de art1cula<60, ou 
aprsndmdo ~ndividual~zants da real~dada, 0 
tdo corrente que ndo requar urna an6l1se pos- 
ter~or Mas uma cam & lrnportante e deve ssr 
salrentada. o conheclrnento da ~nd~v~dual~dads 
de urn objsto ndo const~tul de mod0 nenhurn 
urna copla no ssnt~do de que conhecernos toda 
a rnult~plrc~dada da seu conteljdo, mas tamb&m 
aqul se realm um cornplexo de elernentos que, 
nesta part~cular compos~~do, pertence apanas 
hquele ljn~co objeto determ~nado. Devemos, 

portanto, distinguir a individualidade que diz 
rsspeito a qualquer coisa ou evento - cujo 
conteljdo coincide corn sua realidads, e cujo 
conhecirnento ndo pode ser alcan<ado nern 
rnerece sar objeto de aspira<do - da individua- 
lidode para nos significativa, s que consiste em 
elernentos deterrninados; e devernos ter claro 
que essa individualidade ern senso estrito (a 
ljnica a que de costume se alude) ndo constitui 
urna realidade, corno o conceit0 ds g&nero, mas 
6 apenas urn produto de nosso aprendizado 
da realidade, de nossa elaboragdo conceitual 

H.  Rickert, 
R 16gica da ci6ncia hist6rico. 

0 "terceiro reino" 
dos produtos culturais 

Todos os conteljdos religiosos e juridicos, 
cientificos ou tradicionais, Qticos ou artisticos 
existem. S6o "sspirito objetivo" e determinam 
"toda a evolu~60 hist6rica da humanidade". 

Na historia do g&nero hurnano foi de- 
senvolvida urna longa s6rie da cria~bes qua, 
surgidas pela gsnialidade ou pelo trabalho 
psicolo~ico subjetivo, adquirern uma tipica e 
objetiva exist&ncia espiritual, acirna das cons- 
cikncias particulares que originariarnente as 
produzirarn e qua novarnente as reproduzern. 
A astas criasbes pertencern as proposi<bes do 
direito, as prescri~bes rnorais, as tradi~bes em 
todos os carnpos, a lingua, as produq3es da 
arte e da ci&ncia, a religibo. Sern dljvida, elas 
encontrarn-se ligadas a algurna forrna exterior, 
b palavra ou d escritura, a dodos dos santidos 
ou do sentimento. Mas esta base material ou 
pessoal ndo esgota, ern sua condicionalidade 
temporal, a objetividade dos fatos sspirituais 
e a forrna particular de sua sxistQncia. 0 es- 
pirito que est6 incorporado ern um livro est6 
sern dljvida nele, pois dele pode ser extraido; 
tambbrn pode estar apenas enqunnto tal livro 
acolhe em si o espirito do autor, o conteljdo de 
seus procsssos psiquicos. Mas o autor morreu, 
seu espirito ndo poda subsistir como process0 



psiqu~co orrg1n6r10, mas apsnas para o Is~tor, 
cup dm8mrca asplrrtual, a partrr de tragos e 
slnals sobre o papal, reconstr61 o espir~to 
TaI processo, porbm, tem como cond~gdo a 
exlst&nc~a do l~vro e, de um modo totalmenta 
drverso e mas ~medrato do que ale ndo tenha, 
o fato de que o suje~to que reproduz resplro s 
sabe Ier 0 conteirdo, ao qua1 o letor da am 
SI a forma de processo VIVO, esta no lwro da 
modo objetivo, s o lator o "apreende". Mas, se 
tambQm ele ndo o apreende, o l~vro ndo perde 
esse conteljdo, e sua verdade ou fals~dade, 
sua nobreza ou vulgandads ndo dependem 
ev~dentemente do fato ds que o s~gnlhca- 
do do hvro tenha s~do recrlado em espir~tos 
subjet~vos com malor ou menor frequ&ncm e 
compreensdo Uma forma lgual de exrst&nc~a 
t&m todos os conteirdos rel~grosos ou juridlcos, 
clentif~cos ou trad~c~ona~s, Qt~cos ou artist~cos 
Eles afloram h~stor~camente e sdo, ao longo da 
h~stor~a, vez por outra reproduz~dos, mas, entre 
estas duas reallzagdes psiqulcas, ales t&m uma 
ex~st&nc~a de forma dlversa, mostrando asslm 
qua, tambQm nessas formas subjetrvas de rea- 
Ildade, subslstem como 0190 que nalas ndo 
ss esgota e & por SI mesmo s~gn~f~catwo, sern 
dirv~da, como espir~to que, enquanto espirlto 
objetlvo, cujo s~gnrf~cado concreto parmanscs 
rntacto aclma de sua vltal~dade subjetlva nesta 
ou naquela consc~&nc~a, ndo tam realmente 
nada a fazer com seus pontos de apolo sen- 
sivers Esta categor~a que perm~te conservar o 
supermaterlal no materlal e o supersubjst~vo no 
subjet~vo determlna todo a evolugbo hlstor~ca 
do human~dade, este espir~to objatlvo permlte 
qua o trabalho da humanldade conserve seus 
resultados aclma das pessoas lnd~vldua~s e das 
reprodugdes lndlv~dua~s [ ] 

Ievanta(-ss), sobre as reahdades opos- 
tas do mundo, sujeto e objeto, um relno de 
contecjdos ldea~s, que ndo Q nern subjetlvo nern 
objet~vo Esses contsljdos t&m valor e s19nlf1- 
cado apenas em SI e por SI, mas, justamente 
por ISSO, podem formar como que a mat6rra 
comum que entra, de um lado, na forma do 
subjet~vrdade e, do outro, na da objetw~dade, 
e asslm madela a relagdo entre os dors e re- 
presents sua unldade Poder-se-10, portanto. 
lndrcar essa teorra como a do "terce~ro remo". 
em que entra aqu~lo que expus, tragando as 
Imhas essenclals do pensamento hegallano, 
sobre a doutrlna do esphto objetlvo 0 que 
~mporta 6, ds um lado, o pensamento qua, no 
conhec~mento, ndo 56 se realm em nos um 
processo ps~cologrco, e 6 exper~mentado lnte- 
rlormenta um estado de conscl&nc~a, mas esse 
processo e essa conscr&nc~a t&m um conteljdo 
que vale tambQm ~ndepandentamente ds sua 

propria manifestagdo. 0 conteudo do pensa- 
mento 0 verdadeiro, tanto se ele for ou ndo 
pensado, como na centralidade de ser falso, 
se ale for ou ndo pensado. A isso corresponds, 
do outro lado, o principio essential, ou seja, 
que esse conteljdo ndo i: de modo nenhum a 
copia naturalists do objeto, pel0 qus sle vale. 
0 pensamento idealisto da discrep8ncia entre 
a representagdo e o ser em si da coisa perma- 
nece aqui fora de discussdo: qua os objetos 
ndo possam passar em nossa conscidncia pode 
ser exato, mas, para o ponto dsvista presenter 
o problema & a priori outro. Pois aqui urna re- 
alidade que ndo Q imediatamente constat6vel 
como dado dos sentidos, nern pode ser com- 
preendido em seu ser por nenhum processo de 
pensamento, & oposta ao conhecer, o qual, por 
sua vez, ndo a reproduz como uma copia de 
gesso reproduz o original, mas se movimenta 
em formas absolutamente diferentes, vive por 
assim dizer uma vida diferente em relagdo b da 
real idade. 0 ser real dos elementos quimicos 
coexistentes sern relagdes reciprocas nada tem 
a ver com a lei das proporgbes mljltiplas ou 
com o sistema de Mendeleieff; os movimentos 
das estrelas ndo cont&m absolutamente nada 
do lei d~ gravitagdo. Essas formulas, alias, 
transportam na realidade uma lingua que ndo 
encontra nela correspond&ncia nern sequer de 
uma voz. Portanto, se aquele terceiro reino 
do qua1 as "leis naturais" podem servir como 
o exemplo mais simples, ou talvez como o 
simbolo, 0 sern dirvida distinto do processo 
represantativo que o traduz na Forma da psiqui- 
dade, ele 6 tambbm distinto das subst6ncias e 
dos movimentos que o traduzem na forma da 
realidade. Para o surcjmento do polaridads 
de sujeito a ds objeto, o ser divide-se em dois 
reinos, cujas qualidades ou fung6ss sdo sern 
dljvida incompar6vsis. Sua relagdo, porQm, que 
chamamos de conhecimanto, torna-se possivel 
porque realiza-se no forma de um como do 
outro o mesmo conteudo, o qual, em si s por 
si, transcends essa oposigdo. Tal concepgdo da 
unidade de sujeito s de objeto 6 ,  em seu prin- 
cipio, muito diferents da spinoziana, segundo 
a qua1 os dois termos, por seu proprio ser, se 
perdem na unidade do subst8ncia absoluta, 
exprimindo apenas as duas formas em que 
se realiza sun real sxist&ncia metafisica. Rqui, 
ao contrario, sujeito e objeto permanecem em 
sua ess&ncia tambQm mais saparados, mas o 
cosmo ideal dos contecjdos que se realizam sob 
uma ou sob a outra destas categorias, sdifica, 
sobre a diferenciagdo destes sistemas reais, 
a unidads daquilo que justamente nelss se 
realiza, e assegura assim a possibilidade da 
verdada A descoberta deste terceiro reino, 
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embora confusamente formulada s privada de 
fundamento gnosiologico, b a grande obra de 
Platdo, qus em sua teoria das idbias exp6s 
uma das solu<bss tipicas do problema sujeito- 
objeto. 

G. Simmsl, 
0s problemas Fundamentois do hlosofio. 

Distin@o entre civilizag6o 
e cultura 

- 

R Z~v~l~sat~on (civiliza<do) O a reorga- 
nizagdo do noturaza afetuado por urn inte- 
lecto (corn suas lnvan~dss) "irnpalido pala 
vontada de viclo, orientado para o irtil" R 
Kultur (cultura) ss tern onde o hornern "cria 
ou procura algurno com de born e de belo 
por si rn@srno, ou ~ n t d o  procura o verdodeiro 
por si rnasrno". 

Nos distinguimos, com Troeltsch, dos 
valores de vida inferiores, puramente animais, 
que para o historiador podem ser considerados 
apenas os superiores, valores espirituais de 
vida ou valores culturais, que formam a esfe- 
ra de interesses propria do historiador, cuja 
comprsensdo constitui sua meta mais elevada. 
Ndo compreendsmos sob o termo espirito sim- 
plesmente o psiquico, e sim, no sentido antigo, 
a vida psiquica superiormente desenvolvida, 
exatamente aquilo que distingue, sscolhe e 
julga, e por meio da qua1 brota a cultura. Cultu- 
ra 6, portanto, manifesta@o e irrupgdo de um 
elemento espiritual dentro do conexdo causal 
universal. Entre a vida humana de tipo cultural 
s a de tipo natural encontra-se urn Bmbito 
intermedi6rio qua participa de ambos, que 
indicamos com o noms que est6 se tornando 
ssmpre mais geral de civi lizagdo (Zivilisotion), 
s o distinguimos do mais elevado de Kultur 
espiritual, no ssntido mais completo do terrno, 
enquanto um uso linguistico muito incsrto, mas 
tamb6m muito difundido, rnistura os dois ter- 

mos um com o outro. A Zivilisation levanta-se 
alhm da pura natureza: esta 6 reorganizada 
pelo intelecto impelido pela vontade de vida, 
orientado para o util. 0 6mbito intsiro das in- 
vsngbes tbcnicas psrtencs em primeiro lugar a 
isso. Como invan@es, como produ<das ds um 
cbrebro espirituolmente produtivo e original elas 
sdo tamb6m produgbes culturais. Todavia pode- 
se sxplica-las tambhm biologicaments, com 
bass naquilo que se chama de "adapta@o". 0 
proprio ato das inven<bes tam, portanto, uma 
components biologics e uma de tipo cultural. 
E uma vez produzidas, aplicadas e difundidas. 
elas ameapm, quando uma vida espiritual 
independente ndo as sustenta, recair na pura 
naturalidads, porque uma esp6cie ds tbcnica 
aplicada encontra-se tambhm junto aos animais. 
Tentsi representar esss Bmbito intermadidrio do 
utilitkrio am urn exemplo, a razdo de Estado. 
0 historiador tar6 de ocupar-se continuaments 
disso, ndo so porque a maior parte das causa- 
lidades, que els deve pesquisar, pertencsm a 
ele, mas tamb6m porqus os desenvolvimentos 
de fatos nele podem, com frequhcia de mod0 
imperceptival, se tornar produg6ss culturais. 
Deve - sim, ndo temos outra palavra - fazer a 
alma vibrar, para que o puro util se torne 0190 
de belo ou de bom. De outra forma ele perma- 
nece pura produq5o intelectual, sem alma, sem 
espirito, pura Zivilisotion e nBo cultura. R cultura 
entro apenas onde o homem, com toda a sua 
interioridode, ndo apenas com o querer e o in- 
telecto, empreende a luta com a natureza; onde 
ele age ovaliondo, no sentido mais elevado do 
termo; onde ele cria ou procura 0190 de bom 
ou de belo em si mesmo, ou entdo procura o 
verdadeiro am SI mesmo. Tudo aquilo qua el@, 
neste sentido, faz, avaliando, torna-se precioso 
tambbm para o historiador, atesta-lhe a conti- 
nuidade e a fertilidade do elemento sspiritual 
na historia, mostra-lhe o caminho qua o desdo- 
bramento daquele mesmo elemento tomou at6 
ele. Mas, para compreend6-lo totalmknte, ale 
dsve, como diziamos, pesquisar tambhm todo 
o Bmbito do desenvolvirnento causal dos fatos, 
que em grands parts ndo t&m nada a var com a 
cultura. Em sua representa<do, se esta procede 
retamente, aquilo que est6 ligado aos valores e 
6 provido de valor brilhard apenas vez ou outra, 
exatamente como na vida, como uma flor rara 
naquilo qua cresce comumente. 

F. Msinscke, 
PClginas de h~storiogroha 
e de filosofio da historia. 





Historiador, sociologo, metod6log0, economirta e politico, Max Weber 
(1864-1920) 6 um dos pensadores de maior relevo na passagem entre o seculo XIX 
e o sCculo XX: a influencia de suas ideias ate hoje estd bem presente sobre todo 
o arc0 dos estudos sociais, alem da metodologia. Sua produqao 
cientifica 6 muito vasta. Weber 

De seus trabalhos, lembramos: A etica protestante e o espiri- e a enorme 
to do capitalismo (1 904- 1 905); A objetividade "cognoscitiva " da influ6ncia 
ciencia social e da politica social (1 904); 0 trabalho intelectual de suds teorias 
como profissa'o (1 91 9); Escritos de sociologia da religilio (3 volu- + 4 
mes, 1920-1 921); Economia e sociedade (1 922). 

Para Weber ha uma so ciencia, uma vez que unico C o criterio para estabelecer 
a cientificidade das diversas disciplinas: temos o conhecimento cientifico - tanto 
nas ciencias naturais como nas historico-sociais - quando conseguimos produzir 
explicaqdes causais: scire est scire per causas. Ora, porem, a realidade apresenta 
aspectos infinitos, pode ser estudada dos mais disparatados pontos de vista, ou 
seja, a partir das mais diversas perspectivas. 

0 soci6logo ou o historiador da realidade sem limites que 0 c;ent;sta 
se apresenta diante deles operam sele@es, escolhem tratar um social 
argument0 ao inves de outro, um aspecto de um evento ao inves ndo g~orifica 
de outro: por exemplo, urn historiador decide interessar-se pela e ndo condena, 
RevoluqEio Francesa mais do que pelas expedisdes de Xerxes e maspara ele 
escolhe o estudo das relaqdes entre Revoluqao e lgreja catolica, indispensdvel 

de preferencia, apenas para exemplificar, a realizar pesquisas a 

sobre o funcionamento dos tribunais. aos valores" 

Como 6 que, portanto, acontece tudo isso? Com quais cri- + § 2  

terios o sociologo ou o historiador fazem as escolhas dos argu- 
mentos a tratar ou decidem quais aspectos e problemas enfrentar? Pois bem, tais 
escolhas e decisdes ocorrem - afirma Weber - com base na referencia aos valores. 

o valor da justip que guia a escolha do estudo dos tribunais no period0 da 
RevolusBo Francesa; e o valor da eficiCncia que impele a p6r a atenqiio sobre a 
mhquina burocrdtica; e assim por diante. A referencia aos valores e um principio 
de escolha; ele serve para estabelecer quais sera0 os problemas, os aspectos dos 
fenamenos, isto 6, o campo de pesquisa dentro do qua1 a investigaqao procedera 
depois de mod0 cientificamente objetivo com a finalidade de chegar a explicasdes 
causais dos pr6prios fen6menos. 

0 cientista social trabalha corn conceitos como "economia 
citadina", "capitalismo", "seita", "igreja" etc. Afim de introduzir n~ ipos  ideais" 
rigor na pesquisa historico-social, Weber propde a teoria do "tipo coma 
ideal"; o tip0 ideal e uma construqilo intelectual com objetivos instrumentos 
heuristicos. heuristicos 

Acentuam-se, por exemplo, alguns trasos da "economia + §  3 
citadina", do "padre catolico" etc., traqos "difusos e discretos, 



existentes aqui em maior medida e ali em menor, e por vezes tambem ausentes", 
e assim fazendo surge um modelo, um tipo-ideal ou modelo ideal-tipico da eco- 
nomia citadina, ou do padre catolico etc.; e tal tip0 ideal serve para ver o quanto 
a realidade efetiva se afasta ou se aproxima do tip0 ideal. 0 "tipo ideal" e um 
instrumento heuristico. 

Corno Instrumento heuristico e tambem a outra ideia de Weber 
sobre a possibilidade objetiva. Um fato historico-social explica-se 

o peso em geral por meio de uma constelagi30 de causas; e justamente 
especifico a fim de determinar o maior ou menor peso de uma causa par- 
das causas ticular, o historiador imagina um possivel desenvolvimento do 
particulares evento, excluindo justamente tal causa, e se pergunta o que teria 
de urn evento acontecido se essa causa n%o tivesse existido. 
social Por exemplo: os fuzilamentos que na noite de marqo de 
-34 1848, em Berlim, iniciaram a revoluq%o foram determinantes, ou 

a revolugao teria igualmente acontecido? Em poucas palavras: 
constroem-se possibilidades objetivas, ou seja, juizos sobre como as coisas podiam 
acontecer, para compreender melhor como aconteceram. 

A referencia aos valores n%o equivale nem implica minimamente que o 
homem de ciencia, enquanto cientista, deva emitir juizos de valor: o juizo que 
glorifica ou condena n%o tem lugar na ciencia. A ciencia explica e n%o avalia. We- 

ber distingue claramente entre juizos de fato e juizos de valor, 
Juizos de fato entre "aquilo que e" e "aquilo que deve ser". 
e juizos de valor; E em base a tal distinqao ele toma posiqao sobre o problema 
a "avaliabilidade" da avaliabilidade nas ci@ncias sociais. E uma tomada de posiqao 
das ci@ncias que, dentro de seu trabalho, assume dois significados: 
historico- 
sociais 

- um significado-epistemoIogico, que consiste na liberdade 

+ § 5  
da ciencia em relaq%o a avaliaqdes etico-politicas e religiosas; 

- e outro significado etico-pedagogico, que consiste na defesa 
da ciencia em relaqBo As incursdes dos assim chamados "socialistas 

de cdtedra", que subordinavam a catedra a ideais politicos, a verdade 21 politica. 
N8o C a ciencia que devera dizer-nos o que devemos fazer. 0 medico podera cuidar 
de n6s e tambem curar-nos; mas nao Ihe cabe, enquanto medico, estabelecer se 
vale ou n%o vale a pena viver. 

De 1904-1905 e A etica protestante e o espirito do capitalismo. 0 proble- 
ma da predestinaqao e grande problema para os calvinistas. Estes viram o sinal 

da certeza da salvaq%o no sucesso mundano em sua profiss%o, 
Quando urna sobretudo no sucesso econbmico. 
concep@o Para vencer a anglistia da predestinaqZio, o individuo e, 
religiosa portanto, impelido a trabalhar, ao sucesso e - portanto - a eco- 
produz nomizar o tempo e a racionalizar os metodos de trabalho. A etica 
urn fendmeno protestante, alem disso, impde ao crente praticar uma conduta 
econdrnico 
+ § 6  

ascetica, n%o dissipar o lucro, mas reinvesti-lo. Estamos, assim, 
dentro do espirito do capitalismo. 

Eis, ent%o, invertida a tese do materialismo historico de Marx, segundo o 
qua1 seria a estrutura econbmica o fator determinante da superestrutura das ideias. 
Weber desdogmatiza a posiqao de Marx, mostrando sua injustificada unilatera- 

l idade. Ele - no ensaio A objetividade "cognoscitiva " da ci6ncia 
Weber inverte social e da politica social (1 904) - distingue entre: 
a tese - fendmenos econdmicos verdadeiros e proprios (um banco, 
do rnaterialis~o por exemplo); 
historic0 - fendmenos economicamente importantes (por exemplo, 
+ § 7  os processos da vida religiosa); 
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- e fendmenos condicionados economicamente (por exemplo, os fenbmenos 
artisticos). 

A concep@o marxista a respeito da relar;%o unidirecional da estrutura eco- 
nbmica que determinaria o mundo das ideias, a superestrutura, e uma teoria que 
- escreve Weber - "sobrevive hoje apenas nas cabecas carentes de compethcias 
cientificas e de diletantes". 

e 

0 mundo, assim como Weber o ve, e um mundo desen- Razao, ciPncja 
cantado: nao e precis0 mais agradar os espiritos para resolver tgtnica 
os problemas; bastam raz%o e meios tecnicos. Isso, mesmo que "desencantam 
seja necessario admitir que a propria ciCncia funda-se sobre uma o mundo" 
escolha irracional da razao. Mas, em todo caso, Weber e da opi- + § 8 
niao que a decisao por uma fe religiosa equivaleria, neste nosso 
mundo desencantado, ao "sacrificio do intelecto". 

Vida e obras 

Max Weber nasceu em Erfurt, em 21 
de abril de 1864. Por meio do pai, que foi 
deputado do Partido Nacional Liberal, We- 
ber teve oportunidade de entrar bem cedo 
em contato com ilustres historiadores, filo- 
sofos e juristas da Cpoca. Estudou histbria, 
economia e direito nas universidades de 
Heidelberg e Berlim. Laureou-se em Got- 
tingen, em 1889, com uma tese de hist6ria 
econi3mica sobre a Histdria das sociedades 
comerciais na Idade Me'dia. 

Em 1892 conseguiu a livre-docencia 
com A hist6ria agraria romana e m  seu sig- 
nificado para o direito pziblico e privado. 
Em 1894 tornou-se professor de economia 
politica na Universidade de Friburgo. Em 
1896 passou a ensinar em Heildelberg. 

De 1897 a 1903 sua atividade cientifi- 
ca e didAtica ficou bloqueada por causa de 
grave doenqa nervosa. Nesse meio tempo, 
em 1902, juntamente com Werner Som- 
bart, tornara-se co-diretor da prestigiosa 
revista "Archiv fiir Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik" ("Arquivo de ciCncia social e 
de politica social"). Em 1904 realizou uma 
viagem aos Estados Unidos. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, 
defendeu as "raz6es ideais" da "guerra ale- 
ma" e prestou serviqo como diretor de um 
hospital militar. Acompanhou com preocu- 
paqio angustiada a ruina moral e cultural da 
Alemanha, jogada pelo imperador e por seus 
ministros no beco sem saida da pura politica 
de poder. Depois da guerra participou da 
redaqio da Constituiqao da Republica de 
Weimar. Morreu em Munique, para onde 

fora chamado, a fim de ensinar economia 
politica, em 14 de junho de 1920. 

A obra de Max Weber, complexa e 
profunda, constitui um monument0 da 
compreensiio dos fenhmenos historicos e 
sociais e, ao mesmo tempo, da reflex50 sobre 
o mCtodo das ciencias historico-sociais. 0 s  
trabalhos de Weber podem ser classificados 
em quatro grupos: 

1)  Estudos hist6ricos: 
a )  Sobre as sociedades mercantis da 

Idade Me'dia (1889); 
b) Histdria anraria romana e m  seu 

significado para o Areito pziblico e privado 
(1891): , , 

c) As cond i~oes  dos camponeses na 
Alemanha oriental d o  Elba (1892): 

2) Estudos de sociologia da religiio: 
a) A e'tica protestante e o espirito d o  

capitalismo (1904-1905); 
b) Escritos de sociologia da religiiio (3  

vols., 1920-1921). 
3) Tratado de sociologia geral: Econo- 

mia e sociedade (1922). 
4) Escritos de metodologia das ciencias 

historico-sociais: 
a)  A "objetividade" cognoscitiva da 

ciincia social e da politica social (1904); 
b) Estudos criticos acerca da ldgica das 

ciBncias sociais (1 906); 
c) Algumas categorias da sociologia 

abrangente (1913); 
d) 0 significado da "avaliabilidade " 

das ciBncias sociologicas e econdmicas 
(1917); 

e) 0 trabalho intelectual como profis- 
siio (1919). 
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Historiador, sociologo, economista e 
politico, Weber trata dos problemas meto- 
dologicos com a consciincia das dificuldades 
que emergem do trabalho efetivo do histo- 
riador e do sociologo, mas principalmente 
com a competincia do historiador, do soci6- 
logo e do economista. 

f\ q~es f2 ;o  

da "veferZncia aos valoves" 

Para Weber temos uma "s6" ciincia 
porque C "unico" o crite'rio de cientificida- 
de das diversas cihcias: tanto nas ciincias 

naturais como nas ciincias historico-sociais, 
temos conhecimento cientifico quando con- 
seguimos produzir explica~8es causais. 

Entretanto, niio C dificil ver que toda 
explicag50 causal C somente uma visZo frag- 
mentaria e parcial da realidade investigada 
(por exemplo, as causas econdmicas da 
Primeira Guerra Mundial). E como, alCm 
disso, a realidade C infinita, tanto extensiva 
como intensivamente, C obvio que a regres- 
siio causal deveria ir at6 o infinito: para o 
conhecimento exaustivo do objeto, os efeitos 
seriam estabelecidos "desde a eternidade". 

Todavia, nos nos contentamos com cer- 
tos aspectos do devir, estudamos fen6menos 
precisos e niio todos os fen6menos, em suma 
realizamos uma selegZo, tanto dos fen6me- 

Max Weber (1 864-1 920) foi socidogo, economista e tecirico do mdtodo das ciincias histcirico-sociais. 
Nesta fotografia de 191 9 uemo-lo com barba e chapdu, 
enquanto discute com o dramaturgo e pacifists comunista Ernst Toller. 
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nos a estudar como dos pontos de vista a 
partir dos quais os estudamos e, consequen- 
temente, das causas de tais fen6menos. Niio 
pode haver duvidas sobre tudo isso. 

Mas como se realiza, ou melhor, como 
funciona essa sele@o? Com urna expressiio 
tomada de Rickert, Weber responde a essa 
pergunta dizendo que a sele@o se realiza 
tendo como referBncia os valores. 

E aqui 6 precis0 que nos entendamos 
com muita clareza. Antes de mais nada, 
a referfncia aos valores ( Wertbeziehung) 
niio tem nada a ver com o juizo de valor 
ou com a apreciagiio de natureza Ctica. 
Weber C explicito: o juizo que glorifica ou 
condena, que aprova ou desaprova, nHo tem 
lugar na cifncia, precisamente pela razHo 
de que ele C subjetivo. Por outro lado, a 
referfncia aos valores, em Weber, niio tem 
nada a dividir com um sistema objetivo e 
universal qualquer de valores, um sistema 
em condigdes de expressar urna hierarquia 
de valores univoca, definitiva e valida sub 
specie aeternitatis. Dilthey ja constatara a 
moderna "anarquia de valores"; e Weber 
aceita esse relativismo. 

A referfncia aos valores, portanto, niio 
equivale a pronunciar juizos de valor ("isto 
6 bom", "aquilo 6 justo", "isto C sagrado"), 
nem implica o reconhecimento de valores 
absolutos e incondicionais. Entiio, o que pre- 
tende Weber quando questiona a "refertncia 
aos valores"? Para sermos breves, devemos 
dizer que a referkncia aos valores e' um prin- 
cipio de escolha; ele serve para estabelecer 
quais os problemas e os aspectos dos fen& 
menos, isto 6, o campo de pesquisa no qua1 
posteriormente a investiga~iio se realizara 
de modo cientificamente objetivo, tendo em 
vista a explicapio causal dos fedmenos. 

A realidade C ilimitada, alias, infinita, 
e o soci6logo e o historiador s6 acham inte- 
ressantes certos fen6menos e aspectos desses 
fen6menos. E estes siio interessantes nHo por 
urna qualidade intrinseca deles, mas apenas 
em referfncia aos valores do pesquisador. 

Segue-se dai que ao historiador cabe 
exclusivamente a explicagiio de elementos e 
aspectos do acontecimento enquadravel em 
determinado ponto de vista (ou teoria). E os 
pontos de vista nHo siio dados de urna vez 
por todas: a variagHo dos valores condiciona 
a variagiio dos pontos de vista, suscita novos 
problemas, prop6e considerag6es iniditas, 
descobre novos aspectos. E o feixe do maior 
numero de pontos de vista definidos e com- 
provados que nos permite ter a idCia mais 
exata possivel de um problema. Tudo isso, 

mais urna vez, mostra o absurd0 da preten- 
sso de que as cifncias da cultura poderiam 
e deveriam elaborar um sistema fechado de 
conceitos definitivos. 

P\ teoria doUtipo ideal" 

Na opiniiio de Weber, com frequincia 
a linguagem do historiador ou do soci6log0, 
diferentemente da linguagem das citncias 
naturais, funciona mais por sugestHo do que 
por exatidso. E precisamente com o objeti- 
vo de dar rigor suficiente a toda urna gama 
de conceitos utilizados nas investigag6es 
hist6rico-sociais, Weber prop6s a teoria 
do "tipo ideal". Escreve ele: "0 tip0 ideal 
obtCm-se pela acentua@o unilateral de um 
ou de alguns pontos de vista pela conexiio 
de certa quantidade de fen6menos difusos 
e discretos, existentes aqui em maior e 16 
em menor medida, por vezes at6 ausentes, 
correspondentes Aqueles pontos de vista 
unilateralmente evidenciados, em um qua- 
dro conceitual em si unit6rio. Em sua pureza 
conceitual, esse quadro nunca podera ser 
encontrado empiricamente na realidade; 
ele C urna utopia, e ao trabalho historic0 se 
apresenta a tarefa de verificar, em cada caso 
individual, a maior ou menor distincia da 
realidade daquele quadro ideal, estabelecen- 
do, por exemplo, em que medida o carater 
econ6mico das relagdes de determinada 
cidade pode ser qualificado conceitualmen- 
te como pr6prio da economia urbana". 

Pode-se ver, portanto, que o "tipo 
ideal" C instrumento metodologlco ou, se 
assim se preferir, expediente heuristic0 ou 
de pesquisa. Com ele, construimos um qua- 
dro ideal (por exemplo, de cristianismo, de 
economia urbana, de capitalismo, de Igreja, 
de seita etc.), para depois com ele medir ou 
comparar a realidade efetiva, controlando a 
aproximaqiio (Annaherung) ou o desvio em 
relaqiio ao modelo. 

Brevemente, pode-se dizer que: 
1) a tipicidade ideal niio se identifica 

com a realidade autfntica, niio a reflete nem 
a expressa; 

2) ao contrhrio, em sua "idealidade", a 
tipicidade ideal afasta-se da realidade efetiva 
para afirmar melhor seus virios aspectos; 

3) a tipicidade ideal niio deve ser con- 
fundida com a avaliaqHo ou com o valor, 
"este filho da dor de nossa disciplina"; 

4) o tip0 ideal, repetindo, pretende ser 
instrumento metodol6gico ou instrumento 



60 Prirneira parte - A filosofin do XJX no SCCUIO XX 

heuristico: os conceitos ideais-tipicos siio 
uniformidades limites. 

0 peso das diferentes 

causas na reaIiaaG&o 

A pesquisa historica C individualizante, 
isto 6 ,  diz respeito as individualidades his- 
toricas (a politica agriiria romana, o direito 
comercial na Idade MCdia, o nascimento do 
capitalismo, as condiq6es dos camponeses 
na Alemanha oriental do Elba etc.). 0 his- 
toriador quer descrever e dar conta dessas 
individualidades. Mas dar conta delas signi- 
fica explicii-las. E, para explica-las, necessi- 
ta-se de conceitos e de regularidades gerais 
pertencentes 2s ciincias nomologicas. Entre 
elas, vistas como instrumentos de explicagiio 
histbrica, Weber considerou especialmente a 
sociologia. Em outros termos, para explicar 
os fatos historicos precisa-se de leis, que o 
historiador vai buscar principalmente na 
sociologia, que descobre "conex6es e regu- 
laridades" nos comportamentos humanos. 

Deve-se notar, porCm, que, quando o 
historiador explica um fato, geralmente o 
faz referindo-se a uma constela@o de causas. 
Mas, a seus olhos, nem todas as causas tim 
igual peso. Eis, portanto, a questiio: como 
pode o historiador determinar o peso de uma 
causa na ocorrtncia de u m  acontecimento? 
Para bem compreender a questiio, Weber se 
remete a algumas opini6es do historiador 
Eduard Meyer, para quem o desencadeamen- 
to da segunda guerra punica foi consequincia 
de uma decisiio voluntiiria de Anibal, assim 
como a explosiio da guerra dos sete anos ou 
da guerra de 1866 foram, respectivamente, 
consequincias de uma decisiio de Frederico, 
o Grande, e de Bismarck. Meyer tambCm afir- 
mara que a batalha de Maratona foi de gran- 
de importhcia historica para a sobrevivincia 
da cultura grega e, por outro lado, que os 
fuzilamentos que, na noite de margo de 1848, 
deram inicio a revoluqiio em Berlim niio fo- 
ram determinantes, pel0 fato de que, dada 
a situagiio na capital prussiana, qualquer 
incidente teria podido fazer explodir a luta. 

Opini6es desse tip0 atribuem a certas 
causas importhcia maior que a outras. E 
essa desigualdade de significado entre os 
viirios antecedentes do fen6meno pode ser 
detectada, diz Weber, jii que, com base nos 
conhecimentos e nas fontes a disposigiio, o 

o por Otto Neumnnn. 

historiador constroi ou imagina um desen- 
volvimento possivel, excluindo uma causa 
para determinar seu peso e sua import2ncia 
no devir efetivo da historia. Assim, em rela- 
qiio aos exemplos anteriores, o historiador 
se prop6e, pel0 menos implicitamente, a 
pergunta: o que teria acontecido se os per- 
sas houvessem vencido, se Bismarck niio 
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houvesse tomado aquela deck50 e se n5o 
houvesse ocorrido o fuzilamento em Ber- 
lim? Da mesma forma que um penalista, o 
historiador isola mentalmente urna causa 
(por exemplo, a vitoria de Maratona ou o 
fuzilamento nas ruas de Berlim), excluindo-a 
da constelagao de antecedentes, para depois 
se perguntar se, sem ela, o curso dos aconte- 
cimentos teria sido igual ou diferente. 

Desse modo, constroem-se possibili- 
dudes objetivas, isto C, opinities (baseadas 
no saber a disposig50) sobre como as coisas 
podium ocorrer, para se compreender me- 
lhor como elas ocorreram. Prosseguindo no 
exemplo, se os persas houvessem vencido, 
entzo C verossimil (ainda que nao necessa- 
rio, pois Weber n5o C determinista) que eles 
houvessem impost0 na GrCcia, como fizeram 
em toda parte onde venceram, urna cultura 
teocratico-religiosa baseada nos mistCrios 
e nos oriculos. Esta C urna possibilidade 
objetiva e n5o gratuita, para que compreen- 
damos que a vitoria de Maratona 6 causa 
muito importante para o desenvolvimento 
posterior da GrCcia e da Europa. J i  os 
fuzilamentos diante do castelo de Berlim, 
em 1848, pertencem ordem das causas 
acidentais, pel0 fato de que a revolug5o teria 
explodido de qualquer forma. 

Weber distingue claramente entre co- 
nhecer e avaliar, entre juizos de fato e juizos 
de valor, entre "o que 6" e "o que deve ser". 
Para ele a citncia social C Go-valorativa, no 
sentido de que procura a verdade, ou seja, 
procura apurar como ocorreram os fatos e 
por que ocorreram assim e n5o diferente- 
mente. A citncia explica, n5o avalia. 

Dentro do trabalho de Weber, tal toma- 
da de posig5o tem dois significados: 

a) um, epistemol6gic0, consiste na 
defesa da liberdade da citncia em relag50 a 
avaliag6es Ctico-politico-religiosas (uma teo- 
ria cientifica n5o C catolica nem protestante, 
n5o C liberal nem marxista); 

b) o outro significado, Ctico-pedagogi- 
co, consiste na defesa da citncia em relag50 
as deformagties demagogicas dos chamados 
"socialistas de citedra", que subordinavam 
o valor da verdade a valores Ctico-politi- 
cos, isto 6, subordinam a catedra a ideais 
politicos. 

Com base nisso, C oportuno fixar em 
alguns breves pontos as consideragties de 
Weber sobre a quest50 da avaliabilidade: 

1) 0 professor deve ter claro quando faz 
citncia e, ao contrario, quando faz politica. 

2) Se o professor, durante urna aula, 
n5o pudesse se abster de produzir avalia- 
@es, ent5o deveria ter a coragem e a probi- 
dade de indicar aos alunos aquilo que C puro 
raciocinio 16gico ou explicag50 empirica, 
e aquilo que se refere a apregos pessoais e 
convicgties subjetivas. 

3) 0 professor n5o deve aproveitar de 
sua posigiio de professor para fazer propa- 
ganda de seus valores; os deveres do pro- 
fessor s5o dois: 

a) de ser cientista e de ensinar os outros 
a se tornarem tambCm; 

b) de ter a coragem de p6r em discuss50 
seus valores pessoais e de p6-10s em discus- 
s5o no ponto em que se pode efetivamente 
discuti-los, e n5o onde se pode facilmente 
contrabandei-10s. 

4) A citncia C distinta dos valores, mas 
n50 esta separada deles: urna vez fixado o 
objetivo, a citncia pode nos dar os meios 
mais apropriados para alcanqii-lo, pode pre- 
ver quais ser5o as conseqiitncias provaveis 
do empreendimento, pode nos dizer qua1 C 
ou sera o "custo" da realizag50 do fim a que 
nos propomos, pode nos mostrar que, dada 
urna situagzo de fato, certos fins s5o irreali- 
zaveis ou momentaneamente irrealizaveis, e 
pode nos dizer tambCm que o fim desejado 
choca-se com outros valores. 

Em todo caso, a citncia nunca nos diri o 
que devemos fazer, e como devemos viver. Se 
propusermos essas interrogagties a citncia, 
nunca teremos resposta, porque teremos 
batido a porta errada. Cada um de n6s deve 
buscar a resposta em si mesmo, seguindo sua 
inspirag50 ou sua fraqueza. 0 mCdico pode 
at6 nos curar, mas, enquanto mCdico, n5o 
esti em condigties de estabelecer se vale ou 
niio vale a pena viver. 

A ktica protestante 
e o espirito do capitaIismo 

Tanto em seu grande tratado Econo- 
mia e sociedade (ver o capitulo: "Tipos de 
comunidade religiosa") como nos Escritos 
de sociologia da religiiio, Weber estudou a 
importhcia social das formas religiosas de 
vida. 0 ponto de partida da historia reli- 
giosa da humanidade C um mundo repleto 
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de sagrado e, em nossa Cpoca, o ponto de 
chegada C aquilo que Weber chama de desen- 
canto d o  mundo: "A ciincia nos faz ver na 
realidade externa unicamente forqas cegas, 
que podemos dispor a nosso serviqo, mas 
n5o pode fazer sobreviver nada dos mitos 
e da divindade com que o pensamento dos 
primitivos povoava o universo. Nesse mun- 
do desprovido de encantos, as sociedades 
humanas evoluem para uma organizagiio 
mais racional e sempre mais burocratica". 

Niio podemos nos deter aqui nos 
interessantissimos problemas levantados 
no grande tratado Economia e sociedade. 
Entretanto, C obrigat6rio pel0 menos acenar 
ao famoso livro de Weber A e'tica protestante 
e o espirito do  capitalismo, de 1904-1905. 

Weber esta persuadido de que o capita- 
lismo modern0 deve sua forqa propulsora a 
Ctica calvinista. A concepgiio calvinista em 
quest50 C a que se pode encontrar no texto 
da Confissiio de Westminster de 1647, resu- 
mida por Weber nos cinco pontos seguintes: 

1) existe um Deus absoluto e trans- 
cendente, que criou o mundo e o governa, 
mas que o espirito finito dos homens niio 
pode captar; 

Gesammtlte Aufsltze 
iYI 

ionssozioIogie 

Frontispicio dos Escritos de sociologia da religizo 
(Tiibingen, 1920). 

2) esse Deus, onipotente e misterioso, 
predestinou cada um de n6s a salvag5o ou 
5 danagiio, sem que, com nossas obras, 
possamos modificar um decreto divino j6 
estabelecido; 

3) Deus criou o mundo para sua gl6ria; 
4) esteja destinado a salvagiio ou a da- 

nac5o. o homem tem o dever de trabalhar 
pa;a ig16ria de Deus e criar o reino de Deus 
sobre esta terra; 

5) as coisas terrenas, a natureza huma- 
na, a carne, pertencem ao mundo do pecado 
e da morte: a salvaciio Dara o homem C > L 

tiio-somente um dom totalmente gratuito 
da graqa divina. 

Esses diferentes elementos podem-se 
encontrar dispersos em outras concepg~es 
religiosas, mas a combinagiio de tais elemen- 
tos, precisa Weber, C original e unica, com 
conseqiiincias verdadeiramente de grande 
import2ncia. Antes de mais nada, encontra 
aqui sua conclusiio aquele grande processo 
historico-religioso de eliminagio do elemento 
mhgico do  mundo, processo que se iniciou 
com as profecias judaicas e prosseguiu corn 
o pensamento grego. Niio h6 comunicaqiio 
entre o espirito finito e o espirito infinito de 
Deus. Em segundo lugar, a Ctica calvinista 
esth ligada a uma concepqiio anti-ritualista 
que leva a consciincia ao reconhecimento 
de uma ordem natural, que a ciincia pode e 
deve explorar. 

AlCm disso, ha o problema da predesti- 
naqiio. 0 s  calvinistas viram no sucesso mun- 
dano na pr6pria profissiio o sinal da certeza 
da salvaq5o. Em substfincia, as seitas calvi- 
nistas acabaram por encontrar no sucesso 
temporal, sobretudo no sucesso econ6mic0, 
a prova da eleiq5o divina. Em outros termos, 
o individuo C impelido a trabalhar para 
superar a angustia em que C mantido pela 
incerteza de sua salvaqiio. 

H i  mais, porCm: a Ctica protestante 
ordena ao crente desconfiar dos bens deste 
mundo e praticar conduta ascCtica. A essa al- 
tura, estii claro que trabalhar racionalmente 
em fungiio do lucro e n50 gastar o lucro, 
mas reinvesti-lo continuamente, constitui 
comportamento inteiramente necessirio ao 
desenvolvimento do capitalismo. 

Weber e IV\arx 

Do materialismo hist6rico Weber rejei- 
ta o pressuposto marxista de uma direg5o 
determinada de condicionamento que vai da 
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estrutura para a superestrutura e que tenha 
o cariter de interpretagio geral da hist6ria. 
E, contrariamente ii posigio marxista do 
inelutavel condicionamento do momento 
econ6mico sobre qualquer outro estado pes- 
soal ou social, material ou imaterial, Weber 
propGe, no escrito A "objetividade" cognos- 
citiva da cizncia social e da politica social, 
urna divisiio dos fen6menos sociais com 
base em sua relag50 com a economia (para 
esse prop6sito fala-se de fen6menos econ6- 
micos verdadeiros e proprios, de fen6menos 
economicamente importantes, por exemplo, 
os processos da vida religiosa, e de fen6me- 
nos condicionados economicamente, como, 
por exemplo, os fen6menos artisticos). 

Como bem se pode ver, Weber procura 
ampliar e desdogmatizar a posigio marxista, 
mostrando sua unilateralidade intencional e 
dogmatica. 

Weber, portanto, aceita de bom grado 
urna explicagiio em termos econ6micos da 
historia. 0 que ele rejeita C a metafisiciza- 
giio e a dogmatizagiio de tal perspectiva. 
A proposito disso, escreve: "A concepgio 
materialista da historia do velho sentido 
genialmente primitivo, que se apresenta, 
por exemplo, no Manifesto comunista, hoje 
s6 sobrevive na cabega de pessoas privadas 
de compethcia especifica e de diletantes. 
Entre essa gente, ainda se pode encontrar 
de forma extensa o fato de que sua necessi- 
dade causal de explicaqio de um fen6meno 
hist6rico n io  encontra satisfagiio enquanto 
niio se mostram (ou n io  aparecem) em jogo, 
de algum mod0 ou em algum lugar, causas 
econBmicas. Todavia, precisamente nesses 
casos eles se contentam com hipoteses de 
malhas mais amplas e formulaq8es mais 
gerais, enquanto sua necessidade dogmiitica 
C satisfeita ao considerar que as forgas ins- 
tintivas econ6micas siio as forgas proprias, 
as unicas verdadeiras e, em ultima insthcia, 
as forqas sempre decisivas". 

Para concluir, podemos dizer que Weber: 
a)  aceita a perspectiva marxista nos 

limites em que ela, vez por outra, C adotada 
como conjunto de hipoteses explicativas a 
serem comprovadas caso por caso; 

b) rejeita a perspectiva marxista quan- 
do se transforma em dogma metafisico e, 
simultaneamente, apresenta-se como con- 
cepgiio cientifica do mundo; 

c) niio C intengio de Weber, como 
escreve em A e'tica protestante e o espirito 
do  capitalismo, a de "substituir" uma inter- 
pretagiio causal da civilizagiio e da historia, 
abstratamente materialista, por outra espi- 

ritualidade, igualmente abstrata: "Ambas 
sHo possiveis, mas ambas igualmente szo 
de pouca serventia para a verdade historica, 
caso se pretendam niio urna preparagiio, mas 
urna conclusio da investigagiio". 

No escrito A cibncia como profissiio, 
depois de afirmar que "ser superados no 
plano cientifico C [...I nZo somente nosso 
destino, de todos n6s, mas tambCm nosso 
escopo", Max Weber se prop8e o problema 
d o  significado da ci2ncia. 

Trata-se do problema do significado 
de urna atividade que "nzo alcanqa e jamais 
poderi alcangar seu fim". Em todo caso, 
para Weber "o progress0 cientifico C urna 
fraqiio, sem duvida a mais importante, da- 
quele process0 de intelectualizagiio ao qua1 
estamos sujeitos h i  sCculos". 

0 significado profundo dessa intelec- 
tualizaqiio e racionalizagiio progressivas, 
segundo Weber, esti "na conscibncia ou na 
fe' de que basta querer para poder; em prin- 
cipio, qualquer coisa pode ser dominada pela 
raziio. 0 que significa o desencantamento do 
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mundo. Niio C mais preciso recorrer a magia 
para dominar ou para obter as graqas dos es- 
piritos, como faz o selvagem para quem tais 
potincias existem. Isso C ypr ido  pela raz2o 
e pelos meios tCcnicos. E sobretudo esse o 
significado da intelectualizaqiio como tal". 

Todavia, admitido esse desencantamen- 
to do mundo, Weber entiio se pergunta qual 
sera o significado da "cicncia como voca- 
qiio", E escreve que a resposta mais simples 
a essa interpretaq50 C oferecida por Tolstoi: 
a ciincia "C absurda, porque niio responde 
a unica pergunta importante para 116s: o 
que devemos fazer, como devemos viver?" 

AlCm de pressupor a validade das 
normas da 16gica e do mttodo, a ciincia 
tambCm deve pressupor que "o resultado do 
trabalho cientifico C importante no sentido 
de ser 'digno de ser conhecido' ". 

Mas C evidente que, por seu turno, 
"esse pressuposto niio pode ser demonstrado 
com os meios da cicncia" e "menos ainda 
se pode demonstrar se o mundo por elas (as 
ciincias) descrito C digno de existir: se tenha 
um 'significado', ou se haja sentido existir 
nele". Com isso as ciincias naturais "niio 
se preocupam". Apenas para exemplificar, 
a "ciincia mCdica n5o se prop6e a questiio 
se, e quando, a vida vale a pena ser vivida. 
Todas as ciincias naturais d5o resposta 
a esta pergunta: o que devemos fazer se 
quisermos dominar tecnicamente a vida? 
Mas se queremos e devemos domina-la 
tecnicamente, e se isso, em ultima instiincia, 
tem verdadeiramente um significado, elas 
o deixam inteiramente suspenso ou entiio 
o pressup6em para seus fins". Da mesma 
forma, as cicncias hist6ricas "nos ensinam 
a entender os fen6menos da civilizaqiio 
- politicos, artisticos, literarios ou sociais 
- nas condiq6es de seu surgimento. Elas 
pressup6em que haja interesse em participar, 
atravCs de tal procedimento, na comunidade 
dos 'homens civis'. Mas elas niio estiio em 
condiq8es de demonstrar 'cientificamente' 
que as coisas S ~ O  assim, e o fato de elas o 
pressuporem niio demonstra de modo ne- 
nhum que isso seja evidente. E, com efeito, 
niio o C em absoluto". 

Essencialmente, a ciincia pressup6e a 
escolha da raziio cientifica. E essa escolha 
niio pode ser justificada cientificamente. A 
afirmaqzo de que "a verdade cientifica 6 um 
bem" niio C uma afirmaqiio cientifica. 

Nem pode si-lo, j i  que a ciincia, em- 
bora pressupondo valores, n io  pode funda- 
mentar os valores, e niio pode igualmente 
rejeith-10s. fzHiim 

Entiio, a qual dos valores em luta deve- 
mos servir? Bem, C preciso dizer, sentencia 
Weber, que a resposta a essa pergunta "cabe 
a um profeta ou a um redentor". Mas, neste 
nosso mundo desencantado, n2o existe o 
invocado profeta ou redentor. E "0s falsos 
profetas das catedras", com seus sucedii- 
neos, niio bastam para cancelar o fato fun- 
damental que o destino nos imp6e de viver 
em Cpoca sem Deus e sem profetas. Para 
quem niio esta em condiq6es de enfrentar 
virilmente esse destino da nossa Cpoca, We- 
ber aconselha que volte em silincio, sem a 
costumeira conversiio publicitiiria, mas sim 
pura e simplesmente, aos braqos das antigas 
igrejas, ampla e misericordiosamente aber- 
tas. Elas niio dificultam seu caminho. "Em 
todo caso, C preciso realizar - C inevitavel 
- o 'sacrificio do intelecto', de um mod0 ou 
de outro. Se ele for realmente capaz disso, 
niio o censuraremos". 

Em toda teologia "positiva", o crente 
chega a um ponto em que C vilida a maxima 
famosa: "Credo non quod, sed quia absur- 
dum". Para Weber, ai esta o "sacrificio do 
intelecto": isso "leva o discipulo ao profeta 
e o crente a igreja". E, sendo assim, Weber 
sustenta que "esta claro que [...I a tens50 
entre a esfera dos valores da 'cihcia' e a 
esfera da salvaqiio religiosa C incuravel". 
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WEBER 
METODOLOGIA DAS CI~!NCIAS HIST~RICO-SOCIAIS 

- 

C precis~ realizar sobre os fen8menos 
e sobre as teorias mediante as quais os estudamos 

uma sele@o em rela@o aos ualores 

\ 

Instrumento metodolog~co 

a var~a~Ho dos pontos de vlsta, A c~@nc~a ,  portanto, fundamental 

susclta novos problemas, explrca, niio avalza: e o TIP0  IDEAL: 

descobre novos aspectos: exprlme juizos de fato, modelo de real~dade obt~do 

garante, portanto, com a acentua@o undateral 

o progress0 c~entifico de um ou de alguns pontos de vlsta, 
e med~ante a conexlo 

de uma quantidade 
de fen6menos particulares 

correspondentes 
iqueles pontos de vista em um quadro 

conceitual unitirio em si 
- ,/ 

0 DESENCANTAME 

0 ponto de part~da da human~dade t um mundo povoado pel0 sagrado, 
pelo ELEMENT0 MAGICO desenvolv~do por melo 

das profeaas luda~cas e cont~nuado pelo pensamento grego. I 

Por melo I 

o ponto de chegada em nossa 6poca t o 
DESENCANTAMENTO DO MUNDO: 

a fe' de que toda coisa, em linha de principio, pode ser dominada pela raziio; 
mas essa "fin n lo  pode ser justificada cientificamente. 

0 destmo nos 1mpi5e vlver em uma tpoca sem Deus e sem profetas, 
e a f6 rehglosa se configura apenas como SACRIFICIO DO INTELECTO: 

"a tenslo entre a esfera dos valores da citncia e a da sa lva~lo  religiosa 6 incmavel" , 
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R objrtividads cognoxiha 
das cihias sociais 

- 
Sclre est sclre per causas. E, asslm como 

h6 conhmmento dos Fotos do natureza, 
tombdm h6 conhec~mento objetlvo dos Fa- 
tos hlst6r1cos s dos eventos soc~o~s, Fotos 
e eventos ev~dencmdos pelos valores do 
pesqu~sador e explrcodos por melo de "/@IS 

SOCIQIS". 

A capac~dade de realmr a d~stm@o entre 
o conhecer e o avalrar, ou seja, entre a realm- 
c;bo do dever c~entif~co de ver a verdade dos fa- 
tos e a real~zac;do do dever prdt~co de defender 
os ideals prbpr~os, este & o programa ao qua1 
pretendernos nos mantar f~rmsmente f161s. 

Em toda &poca h6 s sempre permans- 
cer6 - lsto & o que nos toca - uma d~feren~a 
~ntransponivel entre uma argumenta<bo que ss 
dmgs ao nosso sentlmento a b nossa capacl- 
dade de nos entuslasmarmos por fins pr6t1cos 
concretos ou para formas s conteljdos cultura~s, 
ou entbo tamb&m para nossa consc~&nc~a - no 
caso em que ssteja em quest60 a val~dade 
das normas &tms - e uma argumenta@o qua 
se dmge ao contrdr~o a nosso poder s b nossa 
necess~dade de ordenar conce~tualmente a 
realldade empirm de modo tal a pretender 
uma val~dade de verdade smpir~ca. E esta 
propos~<do permanecs correta apesar da que 
os "valores" supremos que estdo no base do 
lntersssa pr6t1co sejam e permanepm sempre 
de ~mportdnc~o declslva, como amda se escla- 
recer6, por causa da dlre~do qua a atlv~dade 
ordenadora do pensamento assume a coda 
momento no campo das cl&nclas da cultura 6 
e permanece verdade~ro, com efe~to, qua uma 
demonstragdo clentif~ca correta no campo das 
clBnclas soclals, conduz~da de forma metodlca, 
deve ser reconhec~da como justa, quando ela 
tlver realmente atlngldo seu pr6pr1o objetlvo, 
mesmo por um chln&s 0 que quer dlzer, mais 
prec~saments, que ela deve em todo caso as- 
plrar a esse flm, embora talvez ndo plenamsnte 
atu6vel por causa da ~nsuf~c~&nc~a do material, e 
que a andllse 1691ca de um Ideal, conslderado 
em seu conteljdo e em seus axlomas ljltlmos, 

e tamb&m a indica~do das conssqu&ncias que 
16gica e praticamsnte derivam de sua rsaliza- 
(;do, deve ssr vdlida para qualquer urn, tambhm 
para um chinas, uma vez admitido qua tenha 
tido &xito. E isso enquanto a ele pode faltar a 
"sensibilidade" para com nossos imparativos 
&ticos, e enquanto ele pods rejeitar e csrta- 
ments rejeitar6 frequsntamenta o ideal e as 
avaliac;des concretas qua dels derivam, sem 
incidir de tal mod0 sobre o valor cientifico ds 
qualquer an6lise concsitual. [. . .I  

Do que foi dito at& agora resulta, portanto, 
que & carente de sentido uma tratqdo "obje- 
tiva" dos processos culturais, para a qua1 dsva 
valer tomo objetivo ideal do trabalho cientifico 
a redu<6o daquilo qua & empirico a "leis". €la 
ndo est6 carente de sentido, como muitas vezes 
se considerou, porqua os processos culturais ou 
tambbm os processos espirituais se comportam 
"objetivamente" de modo manos legal, e sim 
pslos seguintss motivos: 1 ) porque o conheci- 
mento dos leis sociais ndo & conhecimento da 
realidade social, mas & conhscimento apsnas 
de um dos diversos instrumentos de que nosso 
pensamento tem necessidade para tal objetivo; 
2) porqus ndo se pode concebr um conheci- 
mento de processos culturais a ndo ser sobre 
o fundamento do significado qua tsm para nos 
a realidade da vida, sempre individualmente 
atuada, em determinadas rela<dss particulares. 
Em que sentido e em quais rela<des isso aconte- 
ce, ndo nos & desvelado por nenhuma lei, uma 
vez que isso & dscidido pelas idbias de valor em 
base bs quais consideramos no caso particular 
a "cultura". A "cultura" & uma seqdo finita da in- 
finidade carente de sentido do devir do mundo, 
b qua1 atribui-se sentido e significado do ponto 
de vista do homem. €la & tal tambbm para os 
homens que se contrap6em a uma cultura con- 
creta como a um inimigo mortal, e que aspiram a 
uma "volta 2.1 natureza". Pois eles podem chegar 
a esta tomada de posir;do apenas enquanto 
raferem a cultura concreta a suas idbias de 
valor, e acham-na "demasiadamente Ieviana". 
6 esse fato puramente Iogico-formal qua se 
tem presents quando aqui se fala do conex60 
logicamente nscsss6ria de todos os individuos 
historicos com "idbias de valor". Pressuposto 
transcendental de toda ciancia da cultura ndo 
& tanto que consideremos como provida de 
valor uma determinada, ou tambhm em gsral 
uma "cultura" qualquer, mas que nos tornemos 
seres culturais, dotados da capacidade e do 
vontade de assumir conscientemente posigdo 
nas rela~bes com o mundo e de atribuir-lhe um 
sentido. [. ..] 

A validade objetiva de todo saber empiri- 
co se ap6ia sobre o fato, e apenas sobre o fato 
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de que a realidads dado ordena-se segundo 
categorias que s6o subjetivas em um ssntido 
especifico, ou seja, snquanto representam o 
prsssuposto de nosso conhecimsnto, e qua 
@st60 vinculadas ao pressuposto do valor da- 
quela verdade que apenas o saber smpirico nos 
pode dar. hquele que ndo considere provida da 
valor esta verdade - e a fB no valor da verdade 
cisntifica 6 ,  de fato, produto ds determinadas 
culturas, e nZlo tanto algo dado naturalmente 
- n6o temos nada a ofsrecer com os meios de 
nossa ci&ncia. Em v6o ele andard em busca de 
outra verdade qua possa substituir a ci&ncia 
naquilo qua apenas ela pode fornecer: concei- 
tos e juizos qus ndo s6o a rsalidade ernpirica, 
s que tambbm n60 a reproduzem, mas que 
permitem orden6-la conceitualmsnte de modo 
v6lido. No campo das cihncias sociais empiricas 
da cultura, como vimos, a possibilidade de urn 
conhecimento provido de sentido daquilo qua 
para nos & essential na quantidade infinita do 
devir aparsce vinculada ao emprsgo constants 
de pontos de vista de cardter especifico, os 
quais, por sua vez, podem ser smpiricamente 
constatados e vividos como elementos de todo 
agir humano provido ds sentido, mas n6o tanto 
fundados validaments em bass ao material 
empirico. A "objetividada" do conhecimento da 
ciBncia social depends muito mais ds que o 
dado empirico sst6 continuamente dirigido em 
vista das idhias de valor qua, sozinhas, Ihe for- 
necem um valor cognoscitivo, e sntende-se em 
seu significado sobre a base delas, mas todavia 
ndo se torna jamais um pedestal para a prova, 
empiricamente impossivel, de sua validads. 

M. Uleber, 
0 m6todo dos ci6ncias historico-sociois. 

e ttica da res~onsabilidade 

Nestas pdginas cQlsbres, tiradas de 0 
trabalho intelectual como profissdo, Max 
Weber traga o distingdo entre Btica da con- 
viccdo e Btica da responsabilidade. R Qtica 
da conviqdo Q o Qtica absoluta que ndo se 
prsocupo corn as consequ&ncias (fiat i usti tia, 
pereat mundus). R Qtica do responsabilidade 
6, oo contrdrio, a Qtica daqusle que, atento 
ds consequ&ncias de suas a@s, rejeito os 
rneios perigosos do ponto de vista Qtico (fiat 
iustitia ne pereat mundus). "Nsnhurno Qtica - 

- 
do mundo pode prescindir do Foto de que o 
olcance dos fins 'bons' Q o rnais das vezes 
acornpanhado pslo uso de rneios suspeitos 
ou pslo rnsnos perigosos, e pel0 possibilido- 
de ou tarnbdm psla probabilidade do concur- 
so de outras consequ&ncias rn6s [. . .]". 

Todavia, qua1 & a  rela@o red entre a htica 
e a politica? Sdo talvez elas, como por vezes 
se disss, de fato astranhas uma para a outra? 
Ou, vice-versa. 6 verdadeiro que a "mesma" 
btica vale para a a@o politica assim como 
para todas as outras? Por vezes considerou-se 
qua entre sstas duos afirmac;bes sa pusesse 
uma alternativa: justa seria uma ou outra. Mas 
seria verdadeiro ant60 que urna Btica qual- 
quer poderia estabelecsr normas de conteudo 
identico para todo tipo de rsla~bss, eroticas e 
de negocios, familiares e de trabalho, para a 
mulher e para o Fsirante, o filho e o concorrente, 
o amigo e o advers6rio? Para as exig&ncias da 
Btica em rela$do a politica seria de fato tdo 
indiferente o fato de qus esta opsra com um 
meio bem especifico romo o poder, por trds 
do quai esconcls-se a violbncia? Ndo vemos 
talvez qus os ide6logos bolchevistas, justa- 
mente snquanto aplicam h politica este meio, 
chegam sxatamente aos mesmos resultados de 
um ditador militar qualquer? Em qua, a n6o ser 
justamante no pessoa ds qusm dstBm o poder 
s em seu dilstantismo, o dominio dos conselhos 
dos operdrios e dos soldados se distingue do 
de um senhor absoluto do antigo regime? E em 
qua ss distingue a pol&mica de qucllquer outro 
demagog0 daquela que contra seus advers6rios 
desencadsiam a maior parte dos representan- 
tss da presumida nova Btica? €lo se distingue 
pela nobreza da inten~do! Rssim se responds. 
Ram. Mas aqui fala-se dos meios, e quanto d 
nobreza dos fins ultimos, tambBm os odiados 
advsrs6rios pretendem t&-la de seu lado s, 
subjetivamente, em perfeita boa-fB. "Quem com 
a espada fere, pela espada persce", e a luta 6 
sampre luta. E a Btica do Sermdo do. Montanha? 
Em relacdo a esta - s antendemos com ela a 
Btica absoluta do Evangelho - a coisa li: mais 
sBria do qus crbem aqueles que hoje citam 
com prazer seus preceitos. N6o 6 brincadeira. 
Vale para ela aquilo que foi dito a proposit0 
da causalidade na cihncia: n6o 6 uma carrua- 
gem de prqa de que se possa dispor para 
neb montar ou dsla descer ao bel-prazer. Ao 
contrdrio, sau significado 6 ou tudo ou nada, se 
dela se quiser tirar algo a mais do que simples 
banalidades. Assim, por axemplo, a par~bola 
do jovem rico, "o qua1 se afastou tristemente, 
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porque possuia muitas riquezas". 0 preceito 
evang&lico & incondicionado e preciso: entrega 
aquilo que possuis, tudo, absolutamente. 0 
politico obssrvar6: "Uma pretensdo socialmente 
absurda, enquanto ndo for atuada por todos". 
E, portanto, taxagbes, expropriagbes, confiscos, 
em uma palavra, ordens e coergdes para todos. 
Mas a lei moral ndo exige nada de tudo isso, e 
nisso reside sua ess&ncia. Ou entdo, tomemos a 
ordem: "D6 a outra face": incondicionadaments. 
sem perguntar qua1 direito tem o outro de bater. 
Uma &tic0 da falta de dignidade, a menos qua 
se trata de um santo. Este 6 o fato: & preciso 
ser um santo em tudo, ao menos na intengdo; 
8 preciso viver como Jesus, como os apostolos, 
como sdo Francisco e seus confrades, s ape- 
nos entdo essa Qtica tam um sentido e uma 
dignidade. De outra forma, ndo. Com sfeito, 
onds, como consequ&ncia do &tic0 do amor, se 
ordena: "Ndo resistir ao ma1 com a viol&ncia", 
o preceito que vale vice-versa para o politico 
& o seguinte: "Deves resistir 00 ma1 com a vio- 
I&ncia, de outro mod0 ser6s respons6vel se ele 
prevalece". Quem quiser agir segundo a &tic0 
do Evangelho, abstenha-se das greves - pois 
elas constituem uma coergdo - s se inscreva 
nos sindicatos pelegos. Mas, principalments, 
ndo fale de "revolugdo", uma vez qua essa Btica 
ndo snsinar6 sem duvida que seja exatamente 
a guerra civil a unica guerra legitima. 0 pacifists 
qua age segundo o Evangelho recusar6 pegar 
em armas ou entdo as jogar6 fora, como era 
recomsndado na Alemanha, considerando isso 
um dever moral, com o objetivo de p6r fim 2.1 
guarra s com isso a toda guerra. [...I E finalmen- 
te: o dever da verdade. Para a &tica absoluta 
trata-se de um dever incondicionado. [ . . . I  R 
8tica absoluta ndo se preocupa com as con- 
sequ&ncias. Este & o ponto dscisivo. Devsmos 
perceber claramente que todo agir orientado 
em sentido Btico pode oscilar antre duos m6xi- 
mas radicalmente diversas e inconciliavelmente 
opostas, ou seja, pods ser orientado segundo 
a "&tica da convicgdo" [gesinnungsethisch], ou 
entdo segundo a "&tica da responsabilidade" 
[v~r~ntwortungsethisch]. Ndo qua a &tic0 da 
convicgdo coincida com a falta de responsa- 
bilidade e a 6 t h  da responsabilidade com 
a falta de convicgdo. Ndo se quer certamente 
dizer isso. Mas h6 uma diferenga intransponi- 
vel entre o agir segundo a maxima da &tic0 
do convicgdo, a qua1 - em termos religiosos 
- soa: "0 cristdo age como justo e entrega o 
resultado nos mdos de Deus", e agir segundo a 
m6xima da &tic0 da responsabilidade, segur7d0 
a qua1 8 precis0 responder palas consequ&ncias 
(previsiveis) dos proprias agbes. R um convicto 
sindicalista que se regule conforms a Btica do 

convicgdo podereis expor com a m6xima forga 
de persuasdo que sua agdo ter6 como conse- 
qu&ncia aumentar as ssperangas da reagdo, 
agravar a oprsssdo de sua classe e impedir 
sua ascensdo: isso ndo o deixarb minimamente 
impressionado. Se as consequ&ncias de uma 
agdo determinada por uma convicgdo pura sdo 
mas, delas ser6 responsdvel, segundo este, 
ndo o agente, e sim o mundo ou a estupidsz de 
outrcsm, ou a vontade divina que os criou tais. 
Quem, ao contrClrio, raciocina segundo a Btica 
da responsabilidade leva justamente em conta 
os defeitos presentes na mBdia dos homens; 
ele ndo tsm nenhum direito - como justamente 
disse Fichte - de neles pressupor bondads e 
perfeigdo, ndo sente-se autorizado a atribuir a 
outros as consequ&ncias de sua propria agdo, 
at& onds podia prev&-la. Este dir6: "estas con- 
ssqu&ncias serdo imputadas ao que eu fiz". 0 
homem moral segundo a dtica.da convicgdo se 
sent@ "respons6vel" apsnas quanto ao dsver 
de manter acesa a chama da convicgdo pura, 
por exemplo, a do protest0 contra a 4njustiga 
da ordem social. Reaviv6-la continuamente, & 
este o objetivo de suas agbes absolutam.ente 
irracionais - julgando por seu possivsl resultado 
-, as quais podem a devem tsr um v~ lo r  apenas 
de exemplo. 

Todavia, nem ssquer cok isso o probldma 
esgota-se. Nenhuma Btica do mundo pode pres- 
cindir do fato de que o alcance d9 fins "bons" 
& o mais das vezes acompanhado palo uso de 
meios suspeitos ou pelo menos perigosos, a 
psla possibilidade ou tambhm psla probabi- 
lidade do concurso de outras conssqu&ncias 
m6s, e nenhuma Btica pode daterminor quando 
e em qus medida o objetivo moralmente bom 
'>ustifica" os meios s as outras consequ&ncias 
igualmente perigosas. [...I Aqui, sobre este 
problema da justificagdo dos meios mediante 
o fim, tambbm a Btica da convicgdo em geral 
parece dsstinada a falir. E, com efaito, @la ndo 
tam logicamente outro caminho a ndo ser o de 
recusar toda agdo que opere com meios perigo- 
sos do ponto de vista &tico. logicamente. Sem 
duvida, no mundo da realidads fazemos conti- 
nuamente a experi&ncia que o fautor da Btica 
da convicgdo transforma-se repentinamente no 
profeta milenarista, s que, por exemplo, aque- 
Iss que pouco antes prsgaram opor "o amor b 
forga", um instants depois apelam b forga, b 
forga cjltima, a qua1 deveria Ievar b aboligdo de 
toda forga possivsl, assim como nossos chafes 
militares a cada nova ofensiva diziam aos sol- 
dados: "Esta & a tjltima, nos levor6 b vitoria e, 
portanto, b paz". 

M. Ulabar, 
0 trobolho intdsctual como profiss80. 
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Possibilida de objetivo 

19 id&io de 'possibilidada objetiva" & 
urn instrumento heuristico, um expediente 
de pesquiso, apt0 a descobrir a "cousogdo 
odequach" de urn evento. 
0 rnaconismo Funciono assirn: do cons- 

telo@o dos condigbes de urn evento tiro-se 
urno de tois condigbes e se estab~lece, 
portonto, 'Quo1 efeito " se deveria esperor, 
ern base o "regros de experi&?cia", perrno- 
necendo os outras condigbes. E desse rnodo 
que o cientisto sociol faz uso de "expsrirnen- 
tos msntais ". 

R teoria do assim chamada "possibilida- 
de objetiva", de que pretandamos tratar aqui, 
ap6ia-se sobre os trabalhos do insigne fisiologo 
J. von Kries. Na metodologia das ciBncias sociais 
as no~des de von Kries foram at& agora adota- 
das apenas pala estatistico. Qua exotomente 
os juristas, e em primeiro lugar os criminalistas, 
tenham enfrentado o problema. & coisa natural, 
pois a quest60 da culpa penal, implicando o 
problema da dstermina~tio das circunstancias 
sob as quais pode-se afirmar que alguhm "cau- 
sou" por meio de seu agir certa conssqu&ncia 
extsrna, Q pura questdo de causalidads, e 
obviamente reveste a mesma estrutura logica 
da causolidade hist6rica. [...I 

Mas a imputa@o causal realiza-se na 
forma de um processo conceitual, qua implica 
uma s&rie de abstra~des. R primeira, e decisiva, 
6 justamente a que rsalizamos pensando uma 
ou algumas das componentes causais objetivas 
do processo mudadas em determinada diregio, 
e perguntando-nos se, nos condic;des assim 
mudadas do evento, seria "de se esperar" a 
mesma consqd&ncia (nos pontos "essenciais"), 
ou entBo qua1 outra. Tomemos um sxsmplo da 
pr6xis historiogr6fica de Eduard Meyer. Ningu&m 
como ele ilustrou pr6tica e claramante o "porta" 
historico-universal das guarras persas para o 
desenvolvimento cultural do Ocidente. Mas 
como aconteceu isto, considerado logicamente? 
Essencialmsnte enquanto foi desenvolvida a 
tese de que houve uma "dscis60" entre duos 
"possibilidades" - de um lado o desenvolvi- 
mento de uma cultura religiosa-teocr6tica. cujos 
principios residem nos mist6rios e nos or6culos, 
sob a &gide do- protetorado psrsa que em 
todo lugar utilizavo o mais possivel a religibo 
national, como entre os judsus, como rnsio da 

dominio, e do outro a vitoria do livre mundo 
espiritual helBnico, orientado para este mundo, 
o qua1 nos dsu os valores culturais de qua ainda 
hoje nos alimentamos; e que essa "decistio" 
aconteceu por meio de um combats de reduzi- 
das dimensdes como a "batalha" de Maratona 
que, por sua vez, reprssentou a indispens6vsl 
"condi<6o preliminar" do surgimento da frota 
ateniense e, portanto, do curso sucsssivo da 
luta psla liberdads, da salva@o da autonomia 
do cultura helBnica, do estimulo positivo levado 
ao inicio da sspecifica historiografia ocidental, 
do pleno d~senvolvim~nto do drama e de toda 
a singular vida espiritual que se desdobrou 
naquela tribuna - se medida apenas quantita- 
tivarnente - do historia universal. 

E que tal batalha tenha trazido consigo, 
ou tenha influenciado de modo esssncial a 
"decisBo" entra as "possibilidades", & obvia- 
mente apenas o fundamento sobre o qua1 
nosso interesse historico - nos, que ntio somos 
atanienses - refere-se em geral a eta. Sem a 
avalia@o de tais "possibilidades" e dos insubs- 
tituiveis valores culturais que stio "legados", 
como resulta de nossa an61ise retrospectiva. 
bquela decisbo, seria impossivel determinor o 
"significado". [. . .] 

0 qus quer dizer, por&m, quando falamos 
de mais "possibilidades"? [.. .] 

Se considerarmos [...I de modo ainda mais 
precis0 estes "juizos de possibilidade" - isto &, 
as asssrq3es sobre aquilo que "teria" acontecido 
no caso de uma G X C ~ U S ~ O  ou de uma mudanp 
do certas condic;bes - e se nos perguntarmos em 
primeiro lugar como n6s propriamente chegomos 
a ales, n6o poder6 restar nenhuma dljvida de 
clue se trata sem excs<des de procedimentos de 
isolamento a de qeneraliza<Bo; isso quer dizer 
qua decompomos o "dado" em "elamentos", at8 
que coda um destes possa ser inserido em urna 
"regra da experiBnciaU e se possa, portanto, 
estabslecer qua1 efeito se "teria ssperado"da 
parts de cada um deles, subsistindo os outros 
como "condi~des", conforms uma regra da ex- 
peri&ncia. [.  ..] 

0 "sabsr" sobre o qua1 fundamenta-se 
tal juizo para a justifica@o do "significado" da 
batalha de Maratona 6, ssgundo todas as con- 
siderapzs precedentes, da um lado um saber 
relativo a determinados "fatos" verific6veis em 
base as fontas, e pertinentes b "situq60 hist6- 
rica" (saber "ontologico"), do outro - conforme 
vimos - urn sabsr relativo a determinadas regras 
da experi&ncia j6 conhscidas, ern particular ao 
modo em que os homens costumam reagir a 
dadas situa@es (sabsr "nornologico"). [. . .] 

R considaro@o do significado causal de 
um fato histdrico come~ora em primeiro lugar 



I 
Prirneira parte - filosofia do SLCMIO XJ)< ao S ~ C U I O  XX 

corn a seguints quest60 ss, exclu~ndo-o do 
complexo dos fatores consrderados corno 
condlcronantes, ou entdo mudando-o em da- 
terrnrnado sentdo, o curso dos acontec~mentos 
tena pod~do, em base a regras gerais da ex- 
per~&ncla, assurnlr uma direq6o de algum modo 
dlversarnente conf~gurada nos pontos dec~s~vos 
para o nosso Interesse Pols a nos rnteressa 
apenas o modo com que aqusles "aspectos" 
do fen8men0, que nos ~nteressam, sdo tocados 
por seus elernentos condrclonantes partlculares. 
E, certarnenta, se da te  dellnearnento substan- 
cla~rnsnta negatlvo ndo se chega a urn corres- 
pondent~ "juizo de poss~b~l~dade negativa", ou 
sqa, se ern base 6 s~tuagio de nosso saber, 
exclumdo ou mudando aquele fato, o curso da 
hrst6r1a devra "ser esperado" segundo as regras 
gerals do experl&ncla exatamente osslm corno 
se desanvolveu, em seus pontos "h~stor~camente 
~mportantes", ou seja, Interessantes para nos, 
entdo aquele fato resulta causalrnente prlvado 
de s~gn~frcado, s n6o pertence, portanto, b 
cade~a que o regress0 causal da hlst6r1a quer, 
e deve, estabelecer [ ] 

Querernos, ern relag30 ao uso Iinguistico 
da teor~a da causal~dade juridlca estabelec~do 
dspols dos trabalhos de Krres, daslgnar estes 
casos de relac;do entre determlnados complexes 
de "cond~<des", reun~dos ern unldade e consl- 
derados ~soladamenta pela anal~ss histor~ca e 
o "efsito" que se apresenta, corn o nome de 
causa@o "adquado" (dos elernentos do efato 
por parte daquelas cond~@es), e corno o faz 
tambbrn Meyer - o qual, porbm, n60 formula 
claramente o concslto -, falarnos de causa<do 
"acldentol' ode ,  sobre os elementos do efeito, 
que caarn sob a consrdera~do historm, atuaram 
fatos que produzlram uma consequ&ncra que 
ndo era nests sentdo "adaquada" a urn corn- 
plexo de condl~des pensadas corno reunldas 
em unldade 

Para voltar, portanto, aos exemplos an- 
tes aduzrdos, o "s~gn~hcado" da batalha de 
Maratona deverla ser loglcarnente determlna- 
do, conforrne o parecer de Meyer, ndo tanto 
dlzendo que urna v~tor~a persa devla ter corno 
consqu&nc~a urn des~nvolv~mento totalrnente 
dlferente da cultura helhca e da mundlal -urn 
juizo desse tlpo serla s~mplesrnente ~rnpossivel 
- e slrn dlzendo que aquele desenvolv~rnento dl- 
ferente "terla" srdo a consequ&nc~a "adequodo" 
de tal aconteclrnento [.. ] Esta antitese jamals 
constltul dlferengas de causahdade "objetlva" 
do curso dos processes hrstor~cos e de suas 
relag3@s causars; trata-se, porbrn, srmplesmente 
do fato de que ~solamos abstratamente urna 
parte das "condl<&s" encontradas na "rnatbr~a" 
do acontecer e as tornarnos objeto de 'jukos 

da possibilidada", de modo a penetrar corn 
o auxilio de regras empiricas o "significado" 
causal dos slernantos singulares do acontecer. 
Para compreender as conexdes causais reais, 
construirnos irreais. 

Max Uleber, 
0 rnQtodo dcls ci&ncias hist6rico-culturais. 

II politico n6o combina 
com a c6tedra 

Afirrna-se - e eu assino isso - que a poli- 
t i c ~  n6o combina com a c6tedra. NZlo combina 
por parte dos estudantes. Eu deploro, por 
exsrnplo, que na sala de aula de meu antigo 
colqa Dietrich Schafer em Bsrlirn, os estudantes 
pacifistas se amontoassern ao redor da cdtedra 
e fizessern urn barulho parecido bquele que de- 
vem ter encenado os estudantes antipacifistas 
diante do professor Foerster, de cujas opinidss 
as rninhas divergem radicalmente em muitos 
pontos. Mas nem sequsr por parte dos mestres 
a politica cornbina corn a sala de aula. Mais 
ainda quando o mestre se ocupa de politica do 
ponto de vista cientifico. J6 qua a atitude politica 
na prdtica e a anblise cientifica de Forma$bes 
s partidos politicos sdo duas coisas diferentes. 
Quando alguQm fala sobre a democracia ern 
uma reuni6o popular, ndo faz mistbrio sobre a 
propria atitude passoal; ao contr6ri0, b esta a 
danada obriga~do e dever, tomar partido de 
rnodo claramente reconhecivel. As palavras de 
qua nos servimos ndo s6o neste caso meios 
para a analis@ cientifica, e sim de propaganda 
para atrair os outros para o nosso lado. Rquelas 
palavras n6o sdo um vornitar para fecundar o 
terreno do pensamento conternplativo, e sirn 
espadas contra os adversarios, instrurnentos de 
luta. Mas em uma palestra ou em urna sala de 
aula tal uso da palavra ssria sacrilego. Ss ai ss 
falar de "democracia", dever6o ser observadas 
as diversas formas, delas se analisor6 o rnodo 
em que elas funcionam, se estabelecera quais 
sejam as consequ&ncias particulares de uma 
ou de outra na vida pratica, s depois a elas se 
contrapordo as outras forrnas n6o dernocrdticas 
da organizagio politico, s se procuror6 chegar 
at& o ponto em que o ouvinte esteja em grau 
de poder tornar posi~6o segundo os prdprios 
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ideais supremos. Mas o verdadeiro mestre evi- 
tar6 impeli-lo, do alto da cbtedra, a tomar uma 
atitude qualquer, tanto de modo explicit0 como 
por sugestdo: urna vez que & o m&todo mais 
dasleal, o de "fazer os fatos falarem". 

Todavia, por qua1 razdo, precisamente, 
devemos nos abster disso? Rdianto que diver- 
sos entre meus estimadissimos colegas s6o do 
parecsr ds que tat discri~do ndo seja exsquivel 
a que, mesmo que o fosse, seria loucura pre- 
tend6-la. Ora, a ninguh pode-se demonstrar 
cisntificamente qua1 seja seu dever de professor 
universit6rio. Dele pode-se pretender apenas a 
probidade intalectual, por meio da qua1 saiba 
compreender como a verificac;do dos fatos, das 
rela<des matematicas ou logicas e da sstrutura 
interna das cria~des do espirito de um lado, e 
do outro a resposta 2.1 questdo a respeito do 
valor da civilizac;do e de seus conte6dos parti- 
culares - e, portanto, a respeito do modo com 
o qua1 se d ~ v a  agir no drnbito da comunidade 
civil (Kulturgemeinschaft) e das sociedades 
politicas - sejam dois problemas absolutamente 
heterog8neos. Se dapois ale pergunta por qua 
ndo deva trat6-10s ambos na universidade, 
eis a resposta: porque a catedra ndo 6 para 
os profetas e os demagogos. Ro profeta s 
ao demagog0 foi dito: "Sai pelas ruas e fala 
publicamente". Fala, isto 8, onde & possivel a 
critica. Na aula, onde se esta sentado diante 
dos proprios ouvintes, a astes cabe calar-se e 
ao mestre falar, e reputo urna falta de sentido 
de responsabilidade aproveitar tal circunstdncia 
- por meio da qua1 os astudantes sdo obrigados 
palo programa de estudos a frequentor o curso 
ds um professor onds ningudm pode intsrvir 
para contest640 - para inculcar nos ouvintes 
as proprias opinides politicas ao inv& de tra- 
zer-lhes subsidios, como o d ~ v w  impde, com 
os proprios conhecimentos e as proprias exps- 
ri6ncias cientificas. Pode certamente ocorrer que 
o individuo consiga apenas imperfeitamente 
esconder suas proprias simpatias subjstivas. 
Entdo ele se expde 2.1 critica mais impiedosa 
diante do tribunal de sua consci6ncia. E isso 
por outro lado ndo prova nada, uma vez que 
tambdm outros erros puramente de fato sdo 
possiveis, e ndo podem contrastar o dever de 
procurar a verdade. Eu me recuso a admiti-lo 
tambdm e precisamente pelo interesse pura- 
msnte cientifico. Estou disposto a provar sobre 
as obras de nossos historiadores que, toda vez 
que o homsm de ci6ncia adianta seu pr6prio 
juizo de valor, cassa a intslig6ncia perfeita do 
fato. Todavia, isso sxtrapola o tema deste dis- 
curso a exigiria longa explicagio. [...I 

Rtd agora Falei apenas dos motivos pr6- 
ticos que aconselham avitar a imposic;Bo de 

uma atltude pessoal Mas lsso ndo 8 tudo A 
rmposs~brl~dade de apresentar "crent~hcamente" 
uma attuds prdtlca - exceto o caso do dlscus- 
sdo sobre os maros para um 0bjetIV0 que se 
pressupde ja dado - derrva de razdes bem 
mais profundas. Samelhante empreendrmento 
d substancralmente absurdo, enquanto entre 
os drversos valores que pres~dem a ordem do 
mundo o contraste & 1nconc1l16vel. 0 velho MIII, 
cup hlosoha ndo pretend0 por outro lado louvar, 
mas que sobre este ponto tem razdo, diz Fm 
certo lugar. part~ndo da pura exper16ncla chsga- 
se ao pol~teismo [ ..I Mudado sob o aspecto, 
acontece como no mundo ant~go, amda sob o 
encanto de seus deuses e de seus dem6n1os: 
como os grqos sacr~hcavam ora a Rfrodrte e ora 
a Apolo, e coda um em particular aos deuses de 
sua pr6prra c~dade, asslm 6 alnda hop, sem a 
magla s o revestrmento daquela transhgura@o 
pldstlca, mitrca, mas rnt~mamente verdaderra. 
Sobre estes deuses e sobre suas lutas dom~na o 
destmo, a sem dOv~da ndo a "cr&nc~a". 6 possivd 
somente entender o que seja o d~v~no em urn 
ou no outro caso. ou entdo em uma ordem ou 
na outra Mas com lsso a questdo estd absolu- 
tamente fechada a qualquer d~scussdo em uma 
sala de aula pala boca de um mestre, arnda que 
de fato naturalmente ndo esteja de mod0 ne- 
nhum fechado o enorme problema de vrda que 
nela esta contrdo. Aqur, por&m, a palavra cabe 
a outras forsas e ndo as cdtsdras unlvers~tdrras 
Quem desejar6 tentar "refutar c~ent~hcamente" a 
6t1ca do Serrndo da Montanhn, por exemplo, a 
maxlma "1-160 fazer reslst6ncla ao mat", ou entdo 
a Imagem ds dar a outra face? Apasar dlsso 8 
claro qua de urn ponto de vlsta mundano, ai 
se prega uma 6trca da falta de d~gn~dade. 8 
preclso escolher sntre a d~gn~dade rehg~osa, 
que 8 o fundamento desta Qtlca, e a d~gn~dade 
vlrll, que prega a190 bem dlverso. "Deves fazar 
res~st&nc~a ao mal, de outra forma 6s tambbm 
respons6vel se este prevalecsr" Depende do 
propr~a atltude em rela~do a0 hm Oltlmo que 
um seja o dlabo e o outro o deus, s cabe ao 
mdrviduo decrd~r qua1 seja para ele o dsus e 
qua1 o drabo E asslm ocorre para todos os 
ordenamentos da vlda. [. . .I  

Mas o destmo de nossa c~vrl~zagio 6 
justamente este, de nos termos tornado hop 
novamente e mals claramente consclentes 
daqu~lo que urn m1l6n1o de orlenta@o - qua 
se presume ou se af~rma exclusrva - para o 
grandloso pathos da 6t1ca crlstd hav~a ocultado 
a nossos olhos. 

Todavla, basta agora desses problemas 
qus nos Ievam demas~ado longs. Pols, quando 
uma parte de nossosjovens qu~sesse dar a tudd 
ISSO esta resposta: "Sem d6vlda. mas vlemos a 
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aula para encontrar uma exper16ncla que ndo 
conslsta apenas em an6llses e constata@%s 
de fato", eles lncorrerlam no err0 de procurar 
no professor 0190 de dlverso daqu~lo que estd 
dlante deles, ou seja, um chafe e n6o um mestre 
R cdtsdra nos 6 confendo apenas como mestres 
Trota-se de duos colsas bem dlferentes, e d~sso 
6 f6c1l nos convencermos Permtam-me conduzl- 
10s mas urna vez b Rmhrlca, onde estas colsas 
podem ser vlstos frequentemente em sua mas 
crua or~glnalldade 0 jovem amerlcano aprende 
~ncomparavelmente menos qua o nosso Rpe- 
sar de uma lncrivel quant~dade de exames, o 
sent~do de sua v~da de escola alnda nbo se 
tornou tal para fa&-lo passar por um "t~po de 
sxames ' (Exomsssrnensch) , como acontece com 
ojovem alemdo lsso porque 16 se est6 apenas 
nos ~nic~os da burocracla, que exlge o d~ploma 
de exame como b~lhete de lngresso no relno 
dos ganhos burocr6t1cos 0 jovem Qmencano 
n6o respato nada nam nlnguem, nenhuma tra- 
d 1 ~ 6 o  e nenhuma proflssbo, albm de sua obra 
dlretamsnte pessoal tal & para o amer~cano a 
"democrac~a" Por mas d~sforme que seja do 
real~dade, este & seu modo de pensar e aqul 
devemos Ievar lsso em conta Do mestre qua 
est6 dlante dele, o jovem amerlcano tem esta 
opln16o el@ me vends suas no~6es e seus me- 
todos em troca do d~nhe~ro de meu pal, asslm 
como o felrante vende couve para mmha m6e 
Com ISSO, tudo est6 dto Todavla, se o mestre & 
por acaso um campebo de futebol, nesse campo 
ele & tamb8m um chefe Mas se n60 for tal (ou 
0190 de semelhante em outros esportes), ele 
6 s~mplesmente um mestre e nada mas, e a 
nenhum jovem amerlcano ocorrer6 que el@ Ihe 
venda "concepgdes do mundo" (Weltonschouun- 
gen) ou normas de conduta 

M Weber 
0 trobolho ~ntelectual como prohssdo 

- 
Je "capitalismo" 

0 qua d o "copitolismo"? "R Bnsio des- 
rnedido de gonho n6o d da foto id6ntico oo 
copitolismo, e rnuito menos corresponde ao 
'espirito' dele. 0 copitolismo pod@ alids se 
identificor corn umo discipline, ou pel0 me- 
nos com um tempero rocionol de to1 impulso 
irrocional. Ern todo coso, o copitol~smo Q id&- 
tico 2, t~nd6ncia de gonho ern umo rocionol 
s continua empreso copitalisto, oo gonho 
sempre renovodo, isto 6, 2, rentobilidode". - 

___) 

E oindo: "Urn oto econdrnico copitolisto sig- 
nifico poro nos um ato que se boseio sobre 
o expectotivo de gonho, que dsrivo do 
desfrutor habilrnente as conjunturos do troco 
e, portanto, dos probobilidodes ds gonho 
forrnolrnante pocficos". 

Rpenas o Ocidente produziu os parla- 
mentos de "representantes do povo", eleitos 
periodicamente, os dsmagogos, e o dominio 
dos chafes de partido na veste de ministros 
parlamantarmente respondveis, embora, na- 
turalmente, em todo o mundo tenham assistido 
partidos para a conquista do poder politico. E 
o Estado, sobretudo, com o significado de um 
instituto politico, com uma Constitul@o racional- 
mente promulgada, com um dire~to racionalmen- 
te constituido, com uma administra<bo dirigida 
por empregados especializados segundo regras 
racionalmente enunciadas, apenas o Ocidente 
moderno o conhece nessa combinagio, para 
nos importante, das v6rias caracteristicas de- 
terminant~~, fora de todas as tentotivas em tol 
sentido de outros tempos e de outros paises. 

E asslm acontece com a maior for~a de 
nosso vida modsrna: o capitalismo. 

R sede de lucro, a ospira@o o ganhar 
dinhsiro o mais possivel, n6o tem em si mesma 
nado em comum com o capitalismo. Esta aspi- 
ra<do encontra-se nos camareiros, mhdicos, 
cocheiros, artistas, coristas, empregados corrup- 
tiveis, soldados, bandidos, nos cruzados, nos 
frequentadores de casas de jogo, nos mendi- 
90s; pods-se dizer em oll sorts ond conditions of 
men, em todas as &pocas de todos os paises da 
terra, onde havia e h6 a possibilidade objetiva. 

Deveria j6 entrar nos mas rudimentares 
elementos da educag6o historica o abandon0 
de uma vez para sempre dessa 1ng6nua defi- 
nicbo do conceit0 de capitalismo. 

R 8nsia desmedida de ganho nbo 6 de 
modo nenhum id6ntica a0 capitalismo, e muito 
menos corresponde ao "espirito" deste. 

0 captalismo pode ali6s se identificar com 
uma discipl~na, ou pelo menos com urn tempero 
racional de tal impulso irrocional. Em todo caso, 
o capitalismo & id6ntico com a tend&ncia 00 

ganho em uma empresa capitalista racional 
e continua, ao ganho sempre renovado, ou 
seja, b rentabilidade. E assim ele deve ser. 
Em uma ordem capitalista de toda a economia, 
um empreendimento capitalista particular, que 
n6o se orientasse segundo a eventualidode de 
alcanpr a "rentabilidade", seria condenado a 
perecer. Definamo-lo mais exatamente do que 
geralmente se faz. 
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Um ato econ6mico capitalista significa para 
nos um ato que se baseia sobre a expectativo 
de ganho que deriva do desfrutar habilmente 
as conjunturas do troca, portanto, de proba- 
bilidades de ganho formalmente pacificas. R 
aquisi<do violenta (formal e atual) segue suas 
leis particulares, e ndo & util - mesmo que ndo 
se possa proibir de fa&-lo - colocd-la sob a 
mesma categoria do atividade orientado se- 
gundo as probabilidades de ganho no troca. 
Quando se tende de modo racional ao ganho 
capitalista, a a560 correspondente orienta-se 
conforms o cdculo do capital. 

lsso qua dizer que ela ordena-se segundo 
um emprego praestabelecido de presta@es 
reais ou pessoais como meios para conssguir 
urn proveito, de modo tal que a consist&ncia 
patrimonial estimada em dinheiro no encerra- 
mento das contas supera o capital, ou seja, o 
valor estimado, posto na balanp, dos bens 
instrumentais reais empregados no aquisi@o 
por meio da troca. No coso de uma emprasa 
continua a consist6ncia patr~moniol em dinhei- 
ro calculada periodicamente no balan<a deve 
poriodicamante superar o capital. Tanto se se 
tratar de um complexo de mercadorias in natu- 
ra entregues em consigna@o a um mercador 
viajante cujo proveito final pode consistir em 
outras mercadorias in natura, como de uma 
fabric0 cujas instala@es particulares, edificios, 
m6quinas, resewas ds dinheiro, matbrias-pri- 
mas, produtos acabados e semitrabalhados 
representom exighcias 6s quais correspondem 
compromissos: o importante & que seja feito um 
c6lculo do capital expresso em dinheiro, tanto 
de modo moderno, com livros regulares, corno 
tamb&m de modo primitivo e superficial. 

E no inicio do empresa tem lugar um ba- 
lan~o inicial, como antes de todo ato comercial 
particular um c6lculo para o controle e um ensaio 
do correspond&ncio do ato com o objetivo pre- 
Fixado e, no encerromento, para verificar aquilo 
que se ganhou, tam-se um c6lculo retrospective: 
o balan~o de encerramento. 0 balonso inicial de 
uma consigna~do 6, por examplo, o acerto de 
valor expresso em dinheiro que devem tar as 
mercadorias para as partes contraentes, caso 
sejom elas ainda ndo am si mamas dinheiro; 
o balan5o de encerramento 6 a estimativa final 
que Q fundamento da reparti560 do ganho e 
da perda. Um c6lculo ssta como fundamento 
de todo ato particular do consignatario, desde 
que este aja racionalmente. Qua ndo se tenham 
um c6lculo e uma estimativa realmente exatos; 
qus se proceda a modo de estimativa ou ant60 
tradicional e convencionalmente, sdo coisas qua 
acontecem ainda hoja em todo forma de empre- 
sa capitalista, sempre que as circunst6ncias ndo 

obriguem a um cCllculo preciso. Mas estes sdo 
elementos que se referem apenas ao grau da 
racionalidade do proveito capitalista. 

Para o conceito, importa apenas que o 
confronto entre o resultado calculado em di- 
nheiro e a entrada calculada em dinheiro, em 
qualquer forma, por mais primitiva qua seja, 
determine o ato econ6mico. Neste sentido 
houve "capitolismo" a "empresas capitalistas" 
tamb6m corn certa racionalidade no c6lculo 
do capital em todos os paises civilizados do 
mundo; palo menos at& onde remontam os do- 
cumentos econ6micos que possuimos. No China, 
na india, na BabilBnia, no Egito, na antiguidade 
mediterr6ns0, na Idads MBdia e na era moder- 
na. Existiram n6o so empresas isoladas, mas 
tamb&m complexes econ6micos que se basea- 
vam sobre empresas capitalistas particulares 
sampre novas, e tamb6m empresas continuos; 
embora o com&rcio por long0 tempo ndo tivesse 
o carttar de nossas empresas continuativas, 
mas muito mais o de uma s6rie de atos singu- 
lares e apenas Ientamente, no atividade dos 
grandss comerciantss, penetrasse uma liga@o 
intima, com a institui~do de varias sqdes. Em 
todo modo, a smprasa e o empreendedor 
capitalista, n6o so de ocasido mas tambhm 
corn atividade continua, sdo antiquissimos e se 
difundiram em todo Iugar. Mas o Ocidante tsm 
um grau de import6ncia que ndo se encontra 
alhures. E desta importancia d60 a razdo as 
esp&cies e formas e direg%s do capitalismo 
que ndo surgiram am outros lugares. Em todo 
o mundo houve estados marcantas dedicados 
ao combrcio por atacado e por varejo, local e 
em paises distantes, houve emprBstimos de 
toda esphcie, Gram muito difundidos bancos 
com fun~des bastante diversas, mas pelo me- 
nos semelhantes em substancia 6s dos bancos 
de nosso s&culo XVI; empr&stimos maritimos, 
negocios e sociedades am comodato, consig- 
nacdes, Gram profissionalmente muito difundi- 
das. Sempre, onde houve financas em bass 
monetdria dos entes pirblicos. esteve presents 
o banqueiro; na RabilBnia, na Gr&cia, na India, 
na China e em Roma; para o financiamento om 
primeiro lugar das guerros e da pirataria, para 
provisdas e trabalhos de todo tipo, no politico 
colonial como colonizadores, plantadores ou 
portadores de concessdes a escravos ou com 
trabalhadores for<ados de varias Formas; para 
n concessdo de empreitada de propriedades, 
de profiss6es, e principalmente de impostos, 
para o Financiamento de chefes-de-partido para 
as elei(6es e de chefes de mercenaries para 
a guerra civil; em suma, como espaculadores 
sobre probabilidades de todo tipo avaliaveis 
em dinheiro. Esta espbcie de empreendedores, 
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os aventureiros capitalistas, existiu em todo o 
mundo. 

Suas possibilidades Gram - com excegdo 
do com&rcio e dos negocios de crbdito e de 
banco - ou de cartiter puramente irrational, as- 
peculativo, ou eram orientadas para a aquisigio 
pela viol&ncia, para a predaq30, tanto como 
butim ocasional de guerra ou butirn cr6nico e 
fiscal, ou seja, a espoI ia~~o dos sirditos. 0 ca- 
pitalism~ colonial dos grandes aspsculodores, 
s o capitalisrno financeiro moderno do tempo 
de paz, mas principalmente e de modo espe- 
cifico o capitalismo de guerra, Ievam tarnbhm 
hoje no Ocidente essa marca; e alguns ramos 
- mas apenas alguns - do comhrcio internacio- 
nal, tanto hoje como ern qualquer tempo, os 
seguem de perto. 

Mas o Ocidente conhece na &poco moder- 
na uma esphcie de capitalismo bem diferente, 
e que por outro lado jamais se dessnvolveu: a 
or~aniza~do racional do trabalho formalmente 
livre. A mesrna organiza@3o do trabalho 1360 
livre chegou a certo grau de racionalidade 
apenas nos planta@es e, em medida rnuito 
limitado, nas col6nias penais da antiguidade; 
e teve um grau de racionalidade ainda menor 
nos curtes e fabricas e industrias dom&sticas 
das grandes propriedades agricolas com o 
trabalho dos escravos e dos servos da gleba 
no principio da era moderna. Para o trabalho 
livre estdo documentadas, Fora do Ocidente, 
verdadsiras e proprias "indirstrias dorn&sticas" 
apenas am casos isolados, e o emprego de 
assalariados diaristas que naturalmente se en- 
contra em todo lugar, fora exce@es muito raras 
e particularissimas, todavia bem distantes das 
organiza@es industriais modernas (tratava-sa 
especialmente de monopolies de Estado), ndo 
produziu jamais grandes manufaturas e nem 
sequer uma organiza~do racional de profissdo 
de tipo patronal no rnodelo do de nossa ldada 
Mbdia. R organiza<do racional do industria 
orisntada conforms as conjunturas do mercado 
e ndo conforme probabilidades politicas ou irra- 
cionalrnents sspeculativas ndo 6, porhm, o ljnico 
fen6rneno particular do capitalisrno ocidental. 
R organiza~do racional modarna da atividade 
capitalista ndo teria sido possivel sem outros 
dois importantes elementos de seu desenvolvi- 
mento: a separa5do da administra@o dorn&stica 
da emprssa, que doravante domino a vida 
econ6mica hodierna; e, estreitamente ligada a 
esta, a capacidada racional dos livros. [ . . . I  

0 capitalismo especificamente 0cid~ntal 
foi, evidentemente, determinodo em grande 
rnedida tamb&m pelo desenvolvimento das pos- 
sibilidadss thcnicas. Sua racionalidade & hoje 
fortemente condicionada pela calculabilidade 

dos fatores tbcnicos decisivos; em suma, pelo 
fundamento de um c6lculo exato; o qua, na rea- 
lidade, significa o cardtar particular da ci&ncia 
europQia, especialmente das ci&ncias naturais 
com fundamento racional, experimental e mate- 
m6tico. 0 desenvolvimento dessas cihncias e da 
tbcnica qua sobre elas se baseia recebeu, por 
sua vez, s recebe at& agora, impulsos decisivos 
das probabilidades de rendirnento capitalista. 
que se ligam 6 sua aplica@o econ6mico como 
"pr6mios". 

M. Waber, 
R Qtica protestante 

e o espi'rito do copitolisrno. 

R ,tics protestants 
e o sspirito do capitalismo 

"R valoragdo religiose do trabalho pro- 
Fissional Ieigo, incansdvel, continuo, sisternd- 
tico, corno do rnais alto rneio oscbtico, e oo 
rnesmo ternpo corno da rnois alta, sagura e 
visiv~l confirmag60 do hornern regenerado 
s da sinceridode de suo fb, devia ser o 
f~rrnento rnois poderoso que sa pudesse 
pansorpara a expansdo daquela concep@o 
de vida, qus dafinirnos corno 'espirito do 
copitalisrno' ". 

Quanto maior sa torna a propriedade, tan- 
to mais grave se torna - se a disposi@o ascbtica 
supera a prova - o sentimento da responsabi- 
lidade para mant&-la intacta para a gloria de 
Deus e de aumant6-la com um trabalho sem 
tr&gua. Tamb&m a g&nese desk estilo da vida 
remonta com tais raizes, como tantos elementos 
do espirito capitalista moderno, a Idads M&dia, 
mas apenas na &tica do protestantismo ascBtico 
encontrou seu conseqijsnte fundamento moral. 
Sua import6ncia para o dsssnvolvimento do 
capitalismo & evidente. 

R a m s e  leiga protestante - assim po- 
demos resumir aquilo que dissemos at& aqui 
- agiu corn grande viol&ncia contra o gozo 
desrnedido da propriedade, e restringiu o con- 
sumo, principalmente o consumo de luxo. Por 
outro lado liberou, em seus efeitos psicol6gicos, 
a aquisiq5o de bans dos obst6culos da &tic0 
tradicionalista, enquanto ndo so a Iegalizou, 
mas at&, no sentido que axpomos, a viu como 
desejada por Deus. R luta contra os prazeres da 
carne e o apego aos bans exteriores ndo era, 
como atesta expressamente, com os puritanos, 
tambbm o grande apologeta dos Quakers, 
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Barclay, uma luta contra o ganho racional, e sim 
contra o emprego irrational da propriedade. E 
isso consistia no alto aprqo, condenado como 
idolatria, das formas ostensivas do luxo qua 
eram tdo prbximas do modo de sentir feudal, em 
vez do smprego desejado por Dsus, racional e 
utilitdrio, para 0s fins do vida do individuo e da 
coletividade. Ndo se qusria impor ao propriet6- 
rio a maceragdo, mas o uso de sua riqueza para 
coisas necsssdrias e de utilidade prdtica. 

0 conceito de comfort alarga da mod0 
caracteristico o circulo dos fins, moralmente 
licitos, em que a riqueza pods ssr empregada, 
s naturalmente nbo & um acaso que se tenha 
obssrvado justamente sntre os mais conss- 
qijsntes ssguidores ds toda ssta concep<do, os 
Quakers, um dssenvolvimento mais precoce e 
mais manifesto do estilo de vida, que se remete 
a esse conceito. Contra as brilhantes apar&ncias 
da pompa cavalheirssca, que, apoiando-se 
sobre bases econ6micas pouco sblidas, prefere 
uma sxigua elegdncia no simplicidads modesta, 
elas opdem como ideal a limpa e solida como- 
didads do home burgu&s. 

No campo do produ~bo da riqueza priva- 
da, a ascese combatia contra a desonestidade 
e contra a avidez puramsnte impulsiva que 
condsnava como covetousnsss a "mamonismo"; 
ou seja, o esforc;o tenso para a riqueza, pelo 
ljnico escopo Anal de ser rico. Mas a ascese 
era a for~a "qus quer continuamente o bem e 
continuamente o mal", isto 6, cria aquilo que, 
segundo sua propria interpreta~bo, & mal: a 
riqueza e suas tentagdes. 

fois @la ndo somente via, com o Anti90 
Testamento e em plena analogia com o aprqo 
&tic0 das "obras boas", no esforgo para a rique- 
za como Fim a si mesma, uma coisa reprovdvel 
sm mdximo grau, e na conquista, ao contrdrio, 
da riqueza, como fruto do trabalho profissio- 
nbl, a b&n@o de Deus. Mas, coisa ainda mais 
importante: a avalia$do religiosa do trabolho 
profissional Isigo, incans6vel, continuo, sists- 
mdtico, como o mais slevado meio ascbtico, 
ao mesmo tempo como a mais elevada, segura 
e visivel confirmagdo e prom do homem rege- 
nerado e da sinceridade de sua f&, devia ser a 
alavanca mais podsrosa qua ss pudesse psnsar 
para a expansbo daquela concepgbo da vida. 
que dafinimos como "espirito do capitalismo". 
E sa ligarmos a limita@o do consumo com sste 
desancadeamento do esforgo dirigido ao ga- 
nho, o resultado exterior & evidente: forma~do 
do capital por meio de uma constrig60 aschtica 
6 poupanp. 0 s  obstdculos qua ss opunham 
ao consumo daquilo que ss tinha adquirido 
dsviam aumentar seu amprego produtivo como 
capital de investimento. Naturalmente foge a 

uma exato determinagdo em cifras qua0 forte 
tenha sido esse efeito. Na Nova Inglaterra a 
liga(;do aparece tdo evidente, que naturalmente 
ndo fugiu ao olho de um historiador sxcelente 
como Doyle. Mas tambbm na Holanda, que 
foi dominada pelo calvinismo rigoroso apsnas 
por sate anos, a maior simplicidade da vida 
que dominava nos grupos religiosamsnte mais 
s&rios, ligada 6s enormss riquezas, Ievou a uma 
ansiedade excessiva de acumular capitais. 

M. Wsbsr. 
F) Btico prot@stont@ 

s o espirito do capitolismo. 

do mundo 

< destino de nossa hpoco, "corn suo co- 
ractsrktica rocionaliza~~o s intelectuoliza@o, 
s sobretudo corn seu dessncantornento do 
rnundo", o de ser urna hpoco ssm Deus s 
sern profetas. E isso irnpbs a cada urn fozer 
corn corogern os proprios escolhos s seguir "o 
dernbnio qus segura os Fios ds sua vido". 

Qus a ciencia hoje seja uma "profissdo" 
especiolizodo, posta a servi~o da consci&ncia 
de si e do conhecimanto de situac;des de fato, 
e ndo uma grqa de vision6rios e profetas, 
dispensadora de meios de salvac;do e de 
revela<des, ou um elemento do msditagbo de 
s6bios e fil6sofos sobre o significado do mundo, 
& certamente um dado de fato, insepar6vel de 
nossa situa@o historica, b qual, ss quisermos 
permanecer fi6is a n6s mesmos, n60 podemos 
escapar. E sa novamente surge em vos o Tolstoi 
qua pergunta: "Se, portanto, ndo & a ciencia que 
o faz, quem responds entbo a pergunta: o qua 
devemos fazer? E como devemos regular nossa 
vida?", ou entdo, na linguagem qus h6 pouco 
usamos: "A qua1 dos deuses em luta devemos 
servir? Ou talvez algum outro, s, nesse caso. 
quem?", & prsciso dizer que a rssposta cabs a 
um profeta ou a um redentor. Se este nbo se 
encontra entre nos, ou se o anljncio dele ndo 
& mais crido, sem dljvida nbo adiantar6 fa&-lo 
descer sobre esta terra em que milhares de 
professores tentem roubar-lhe o papel em suas 
aulas, como pequsnos profetas privilegiados 
ou pagos pelo Estado, lsso servird apenas 
para esconder toda a enorme import6ncia e o 
significado do fato decisivo, ou seja, qus o pro- 
feta, que tantos de nossa mais jovem gsragbo 
invocam, ndo sxiste. 0 interesse interior de um 
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homern de fato "musical" em sentido religioso 
nunca e jarnais estar6 satisfeito, creio, com o 
expediente pelo qua1 se procura esconder-lhe 
com um sucedBneo, como sdo todos estes 
falsos profetas na catedra, o fato fundamental 
de que o destino Ihe imp& viver em uma hpo- 
ca sem Deus e sem profetas. A sariedade de 
seu sentimento religioso deveria, parece-me, 
rebelar-se diante disso. Ora, sereis induzidos a 
perguntar: mas corno nos comportamos diante 
do fato da exist&ncia da "teologia" e de suas 
pretensdes a se apresentar como "ci&ncia"? Ndo 
nos atormentemos para encontrar uma respos- 
to. "Teologia" e "dogmas" sem dljvida ndo se 
encontram sempre e em todo lugar, mas nem 
sequer exclusivamente no cristianismo. Nos os 
encontramos (olhando para tr6s, no passado) 
em formas muito desenvolvidas tamb&rn no 
Isl6, no rnaniqueismo, no gnose, no orfismo, 
no parsismo, no budismo, nos seitas hindus, 
no taoismo, nos upanixades e, naturalrnente, 
tamb&m no judaismo. Como & natural, de- 
senvolverarn-se sistematicamente em medida 
bastante diversa. E n60 & por acaso que ndo so 
o cristianismo ocidental os tenha construido, ou 
tenda a construi-10s da modo mais sistem6tico 
- diversamente daquilo que a teologia 6 ,  por 
exemplo, para o judaismo - mas tambhm que 
SGU desenvolvimento tenha tido aqui um signi- 
ficado historic0 muitissimo mais importante. Este 
& um produto do espirito grego, do qua1 deriva 
toda a teologia do Ocidente, assim como (evi- 
dentementa) toda a teologia oriental deriva do 
pensamento indiano. Toda a taologia consiste 
no racionalizac;6o intelectual do patrimonium 
salutis. Nenhuma ci&ncia 0 absolutamente 
privada de pressupostos, e nenhuma pods 
estclbelecer o fundamento do proprio valor 
para quem rejeite tais pressupostos. Contudo, 
toda teologia introduz alguns pressupostos 
especificos relativamente b propria atividade e, 
portanto, b justificac60 da propria exist6ncia. Em 
v6rios sentidos e com diferente alcance. Para 
toda teologia, por exernplo, tamb&m para a 
induista, vige este pressuposto: o mundo deve 
ter um significado; e a quest60 a ser resolvida 
& a  seguinte: como & precis0 interpret6-lo, para 
que isso possa ser pensado? De mod0 total- 
rnente semelhante b teoria do conhecimento 
de Kant, que partia do pressuposto de que h6 
um conhecimento cientifico e este & v6lid0, e, 
portanto, se perguntava: em virtude de quclis 
condic;aes do pensamento isso & possivel (para 
que tenha urn significado)? Ou entdo, como os 
estetas rnodernos que (explicitamente - corno, 
por exemplo, G. von Luk6cs - ou antdo de fato) 
partem do pressuposto: "H6 obras de arte", a 
se perguntarn: como isso & possivel (para que 

tenha um significado)? Todavia, as teologias 
n6o se contentam em geral com esse pressu- 
posto (pertinente essencialmente b filosofia da 
religido). Ro contr6ri0, elas partem em geral do 
prossuposto ainda mais remoto pelo qua1 deter- 
minadas "revela@es" devem ser absolutamente 
cridas enquanto fatos que revestem uma impor- 
t6ncia para a salvac;do - como tais, ou seja, que 
por si conferem um pleno significado b conduta 
na vida - e pslo fato ds que determinados rno- 
dos de ser e de agir possuem a qualidade do 
santidade, ou seja, constituem uma conduta de 
vida de significado plenamente religioso ou sdo 
os elementos desta. R pergunta que a teologia 
se faz 6 ,  portanto, a seguinte: como podem 
ser interpretados, no Bmbito de uma imagem 
complexiva do cosrno (G~somtwaltbild), esses 
pressupostos qua devem ser aceitos de modo 
absoluto? Tais pressupostos encontram-se, 
portanto, para a teologia, al&m daquilo que & 
"ci&nciar'. Eles ndo sdo um "saber" no sentido 
corrente, e sim um "possuir". Ndo podem ser 
substituidos - a f& ou os outros estados de 
grqa - por nenhuma teologia, para quem n60 
os "possua". Muito menos ainda, portanto, por 
outra cihncia. Ou melhor, ern toda teologia "po- 
sitiva" o crente chega 00 ponto onde & v6lida 
a maxima agostiniana: "Credo non quod, sed 
quia absurdum est". R capacidade de realizar 
esse extremo "sacrificio do intelecto" constitui o 
car6ter decisivo do homem que pertence a uma 
religido positiva. E, assim estando as coisas, 
& claro que, para desonra (ou melhor, como 
consequ&ncia) do teologia (que desvela esse 
estado de coisas), a tensdo entre a esfera dos 
valores da "ci&ncia0' e a da salva@o religiosa 
6 insan6veI. 

0 "sacrificio do intelecto" leva, como 6 
natural, o discipulo ao profeta e o crente b 
igreja. Mas ainda n6o surgiu uma nova profecia 
simplesmente pelo fato de qua muitos intelec- 
tuais rnodernos (retomo aqui de proposito esta 
imagem que provocou muitas suscetibilidades) 
tenham sentido a necessidade de decorar, por 
assim dizer, sua alma com objetos antigos ga- 
rantidos como originais, s se tenham lembrado 
nessa ocasi6o qua entre estes h6 tambhm a 
religi60, que eles certamente ndo possuem, 
mas que substituem com uma esphcie de capela 
privada enfeitada corno de brincadeira com 
imagens sacras de todos os poises, ou entdo 
com todo tipo de experi&ncias de vida bs quais 
conferem a dignidade de um meio mistico de 
salvac;do e que v6o vender na p r o p  Em tudo 
isso trata-sa simplesmente de charlatanice ou 
de auto-ilusdo. Mas n6o & de fato uma charlata- 
nice, e srm 0190 muito sari0 e sincero - embora 
ndo ousente, por vezes, de um mal-entsndido 
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a respeito de seu proprio significado - o fato 
de que muitas dessas associa~bes de jovens, 
surgidas no sil&ncio destas irltimos anos, d&em 
hs suas rsla@es comuns, humanas, o sentido 
de uma ligasdo religiosa, cosmica ou mistica. Ss 
for verdade que todo ato de genuina irmandade 
pode se ligar com a consci&ncia de que com isso 
G de algum modo acumulado em urn dominio 
ultrapessoal 0190 que ndo ser6 perdido, ainda 
assim me parece duvidoso que a dignidade das 
rela@x propriamente humanas entre os mem- 
bros de uma comunidade se torne elevada por 
meio de tais interpreta<bss religiosas. Todavia, 
isso tarnbhm ndo combina com nosso tema. 

< o destino de nossa &poco, com sua 
caracteristica racionaliza@o e intelectualizaq30, 
e principalmente com seu dessncantamento do 
mundo, que exatamente os valores supremos 
e sublimes se tenham tornado estranhos QO 

grande pirblico, para refugiar-se no reino extra- 
mundano da vida mistica ou na fraternidade das 
relaq3es imadiatas e diretas entre os individuos. 
N ~ o  & por acaso que nossa melhor arte seja in- 
tima s ndo monumental, e que hoje apenas, no 
seio das mais restritas comunidades, na relaq5o 
de homem poro homem, no pianissimo, palpite 
aquele indefinivel que h6 um tempo penetrava e 
fortificava como um sopro profhtico e uma chama 
impetuosa as grandes comunidades. Provemos 
Forpr e "suscitar" um sentido monumental da 
arte, e sis nascer um aborto lament6vel como 
o de numerosos monumsntos comemorativos 
dos irltimos vinte anos. Rlgo de semelhante se 
reproduz no esfera interior, com efeitos ainda 
mals dslet&rios, caso se procure cogitar novas 
formas religiosas sem uma nova e genuina 
profecia. E a profecia formulada pela c6tedra 
poder6 talvez dar vida a saitas fan6ticas, mas 
nunca a uma comunidade authntica. R quem ndo 
estsja em grau de enfrentar virilmente esse dss- 
tino de nossa &poca & preciso aconselhar que 
volte em sil&ncio, sem a costumeira conversao 
publicitdria, e sim franca e s~mplesmente, para 
os brqos das antigas igrejas, largo e misericor- 
diosamente abertos. Elas ndo Ihe tornam diHcil 
a passagem. Em todo caso. & preclso realizar 
- & inev1t6vel- o "sacrificio do intelecto", de um 
ou de outro modo. N60 o reprovaremos, caso 
seja realmenta capaz disso. Pois semelhante 
sacrificio do intslecto em favor de uma incon- 
dicianada entrega religiosa & sempre 0190 de 
moralmente diferente daquele modo de evitar 
a simplas probidade intelectual que se verifica 
quando, ndo tendo a coragem de perceber 
claramente a propria posi~do irltima, ss alivia 
ssse dever por meio do refljgio no relative. E 
o considero tarnbhm mais respeitavel do que 
aquela profecia que se proclama do cdtedra 

sem ter compreendido que entre as parades 
da sala de aula uma so virtude tsm valor: a 
simples probidade intelectual. Ela nos imp& 
colocar hs claras que hoje toclos aquelss que 
vivem no espera de novos profetas e novos 
redantores se encontram na mesma situa~do 
descrita no belissimo canto da escolta idum&ia 
durante o period0 do exilio, que se I& no ordculo 
de Isaias: "Uma voz chama de Seir em Edom: 
Sentinela! Quanto durar6 ainda a noita? E a 
sentinela responde: Vir6 a manhd, mcls ainda 
& noite. Se quiserdes perguntar, voltai outra 
vez". 0 povo, ao qua1 era dada essa rssposta, 
perguntou e esperou bem mais de dois mil&- 
nios, e sabemos de seu tr6gico destino. Disso 
desejamos extrair a advert&ncia de que anelar 
e esperar ndo basta, e nos comportaremos de 
outra maneira: realizaremos nosso trabalho e 
cumpriremos a "tarefa quotidians" - em nossa 
qualidode de homens e em nossa atividade 
profissional. lsso & simples e fdcil, quando coda 
um tiver encontrado e seguir o dem6nio que 
segura os fios da sua vida. 

M. WBbor, 
0 trobolho int~lsctuol como profiss80. 

A ciihcia so Andamenta 
sobre uma escolha 6 t h  

R ci6ncio ndo pode respondsr d hico 
pergunto irnportonte poro nos: "0 qua deve- 
rnos fozar? Corno devernos viver?" 6, alQm do 
rnals, a proprlo c16nclo C o resultado de urn0 
escolho - do escolho que ssus resultados 
sqorn poro nds "d~gnos de sarern conhecl- 
dos" Mas "este pressuposto nbo pode ser 
por suo vez dsmonstrado corn os rnelos do 
c~&nc~o" 

Voltemos ao ponto de portido. Dados es- 
tes pressupostos intrinsecos, vejamos qua1 & o 
significado da cihncia corno vocacpo, a partir do 
momento em que naufragaram todas as ilusdes 
precedentes: "meio para o alcance do verda- 
deiro ser", "do verdadeira arte", "da vsrdadeira 
natursza", "do verdadairo Dsus", "do verdadeira 
felicidade". R resposta mais simples foi dada 
por Tolstoi com estas palavras: "6 absurda, por- 
que ndo responds h irnica pergunta importante 
para nos: o que devemos fazer? como devemos 
viver?" 0 fato de que ndo responda a isso & 
absolutamente incontest6vel. Trata-ss apenas 
de perguntar-se em que sentido ndo d& "ns- 
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nhuma resposta", e ss em lugar desta ela ndo 
puder por acaso dar qualquer auxilio a quem 
se colocar a questdo em seus termos exatos. 
Hoje se quer frequentemente falar de ci&ncia 
"sem pressupostos". Existird alguma? Depende 
daquilo qua se queira entender. Pressuposto de 
qualquer trabalho cientfico 6 sempre a validade 
das regras da 16gica e do mbtodo: fundamentos 
gerais de nossa orienta<do no mundo. Ora. 
tais pressupostos, ao menos quanto d nossa 
questdo particular, ndo sdo minimamente pro- 
blemdticos. Pressupbe-se, al6m disso, qua o 
resultado do trabalho cisntifico ssja importants 
no sentido qua seja "digno de ssr conhecido" 
(wissanswart). E aqui evidentemente t&m suo 
rcliz todos os nossos problemas. Uma vez qua 
este pressuposto ndo pod@ ssr por sua vez 
damonstrado com os meios da ci&ncia. Pods ser 
apenas sxplicodo em vista de seu signiFicado 
ljltimo, que ssrd preciso acolher ou rejeitar 
conforme a posi~do pessoal ljltima assumida 
diante da vida. 

Bem diverso, al6m disso, 6 o tipo de rela- 
<do do trabalho cientifico com estss seus pres- 
supostos, conforme sua estrutura. As ci&ncias 
naturais como a Rsica, a astronomia, a quimica, 
pressupbem como evidente em si que as leis 
ljltimas do acontecer cosmico - construtiveis, 
at6 onde chega a ci&ncia - sejam dignas de ser 
conhecidas. NBo s6 porque com estas noshes 
ss podem atingir sucessos tbcnicos, mas - so 
devem ser "voca<boU - "por si mesmas". Este 
pressuposto, por sua vez, ndo 6 clbsolutam~nt~ 
demonstrdvel; e muito menos se pode demons- 
trclr ss o mundo por slas descrito ssjo digno de 
existir: se tenha um "significado", e se haja um 
sentido nals sxistir. Com isso as ci8ncias nbo 
se preocupam. Ou entdo tomai uma tecnologia 
prdtica tdo desenvolvida cientificamente como a 
medicina modsrna. 0 "pressuposto" geral desta 
atividade 6 - em palavras pobres - qua seja 
considerado positiva, unicamsnte como tat, a 
tarefa do conserva~do da vida e da redu<do da 
dor ao minimo. E isso 6 problemdtico. 0 m6dico 
procura com todos os meios conservar a vida do 
moribundo, mesmo que a t e  implore ser liberto 
da vida, mesmo qua sua morte 6 e deva ser 
dssejada - mais ou menos conscientements 
- por seus Familiares, para os quais sua vida 
ndo tam mais valor enquanto insuportdveis sbo 
os Gnus para conservd-la, e eles Ihe auguram 
a libertagio das dores (trata-se, digamos, do 
caso ds um pobre louco). Mas os pressupos- 

tos da medicina e o codigo penal impedem 
qua o m6dico dssista, Fl ci&ncia m6dica n60 
se pergunta se e quando a vida valha a pena 
ssr vivida. Todas as ci&ncias naturais ddo uma 
resposta a esta pergunta: o qua devemos fazer 
se quisermos dominar tscnicomsnte a vida? Mas 
se qusremos e devemos domind-la tecnica- 
msnte, e se isso, definitivamente, tiver de fato 
um significado, alas o deixam totalmente sm 
suspenso ou entdo o pressupdem por seus fins. 
Tomemos, se quiserdes, uma disciplina como 
a critica da arts. 0 fato da que haja obras de 
arte constitui, para a estbtica, um pressuposto. 
Ela procura estabelecsr em quais condic;bes 
isso se verifique. Mas ndo ss p6e a pergunta 
ss o dominio da arte ndo seria por acaso um 
reino ds magniFic&ncia diab6lic0, um reino dests 
mundo, e por isso intimaments oposto ao divino 
e, por seu cardter intrinsecamente aristocrdti- 
co, ao espirito de fraternidade. Ela, portanto, 
nbo se pergunta sa dwom existir obras da 
arts. Ou entdo, tomemos a jurisprud&ncia: 
ela estabelece aquilo que & vdlido segundo 
as regras do pensamento juridico, em parts 
impsrativamsnte 16gico e em parte vinculado 
por ssquemas convsncionais; em outras pa- 
lavras, estobelece se sdo reconhecidas como 
obrigatorias dsterminadas regras juridicas e 
detsrminados m6todos para sua interpreta<do. 
Ndo decide se dsva hover o dirsito e ss dsvam 
ssr Formuladas exatamente aquelas regras; 
ela pode indicar apsnas isto: caso se queira 
atingir um resultado, o meio para alcan<6-lo 
nos 6 dado por ssta rsgra juridica, conforms 
as normas de nosso pensamento juridico. Ou 
tomai ainda as ci&ncias historicas (historischen 
Kulturwissanscho~m) . Elas nos ensinam a en- 
tendsr os fsn6menos da civilizqdo (Kultursrs- 
chainungsn) - politicos, artisticos, literdrios ou 
sociais - nos condi<bes de seu surgimento. Mas 
ndo respondem em si b pergunta a respeito do 
valor positivo dsstes fencimenos, s nem a outra 
questdo, se valha a pena conhsc&-10s. Elas 
pressupbem que haja interesse em participar, 
por maio de tal procedimento, da comunidade 
dos "homens civis" (Kulturmanschsn). Mas que 
assim estejam as coisas, a ningu6m elas estdo 
em grau de demonstrar "cientificamente", e que 
elas o pressuponham ndo demonstra ds Fato 
que isso seja evidente. E, com efeito, de modo 
nenhum o 6. 

M. Ulsber, 
0 trobolho int~lsctual 

como profissdo. 



I. 8 pragmatismo lbgico 
de Charles S. Peirce 

* 0 pragmatismo 6 a forma que o empirismo tradicional opragrnatisrno 
assumiu nos Estados Unidos. E enquanto o empirismo tradicional , 
viu na experi4ncia a progressiva acumulag$o e sistematizaqZio 
dos dados sensiveis e das observag6es passadas ou presentes, no pragmatismo a 
experiiZncia 6 abertura para o futuro, previs%o e proje@o, regra de ag%o. 

Menos conhecido que William James, Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
exerceu sobre as pesquisas semioldgicas e metodoldgicas sucessivas uma influencia 
muito mais incisiva e durdvel do que as ja notaveis de James. 

Peirce foi estudioso de Idgica e semiologo sofisticado ("todo pensamento 6 
um signo e participa essenciaimente da natureza da linguagem"; "n%o 4 possivel 
pensar sem signos"; "todo pensamento e signo"); ele afirma que o conhecimento 
4 pesquisa; que a pesquisa parte da duvida: 4 a irritasZio da duvida que causa a 
luta para obter o estado de crenga. E s%o quatro, na opini%o de Peirce, os metodos 
para fixar a crenga: 

1) o metodo da tenacidade; peirce: 
2) o metodo da autoridade (de quem procura impor suas ,etodo 

prbprias ideias com a ignorancia ou o terror); correto 
3) o metodo do a priori (este e o metodo de diversas metafisi- para fixar 

cas, e "n%o difere de mod0 essencial do metodo da autoridade"); as "crengas" 
4) o metodo cientlfico. e apenas 
0 s  tr&s primeiros mbtodos - escreve Peirce no ensaio A fixa(;a"o 0 cientifico 

da crenga (1877) - n%o funcionam. Apenas o metodo cientifico 4 + s 2  
o metodo correto se quisermos alcangar crensas validas. 

* Na riencia temos tr& modos diferentes de raciocinio: de- 
duga"o, indug40 e, diz Peirce, abduc;do. A abduqso: 

A deduc;a"o 4 o raciocinio que de premissas verdadeiras n%o urn raciochio 
pode levar a conseqiiSncias falsas. para exp~icar 

A indu(;a"o 6 o raciocinio que, sobre a base de certos mem- OS fatox 

bros de uma classe com certas propriedades, conclui que todos os + 

membros daquela classe ter%o as mesmas propriedades. 
A abduga"o 4 o raciocinio que nos diz que, para encontrar a solu@o de um fato 

surpreendente, devemos inventar uma hipdtese da qua1 deduzir as conseqiiCncias, 
que devem ser controladas empiricamente, isto e, indutivamente. 

N%o nos e licito pensar que uma hipdtese bem verificada seja segura para 
sempre: "uma hipdtese 4, para a mente cientifica, sempre in  prova". Nossos co- 
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Uma regra nhecimentos continuam desmentiveis, "faliveis", escreve Peirce. 
para E se o metodo vdlido para fixar as crengas e o cientifico, a regra 
esta belecer para estabelecer o significado dos conceitos, ou seja, para tornar 
o significado claras nossas ideias, 4 a regra pragmdtica: urn conceito se reduz 
dos conceitos a seus efeitos experimentais concebiveis. Eu sei o que quer dizer 
+ § 4 "le%o", isto el conheco o significado do termo "leZio", quando sei 

comportar-me diante do animal designado pelo termo "IeZio"; 
da mesma forma, conhego o significado de "vinho" quando sei o que fazer com 
o objeto designado pelo conceito "vinho". 

0 pragmatismo nasceu nos Estados 
Unidos nas ultimas dCcadas do siculo pas- 
sado, e sua forqa de expressiio, tanto na 
AmCrica quanto na Europa, chegou a seu 
ponto miximo nos primeiros quinze anos de 
nosso sCculo. Do ponto de vista sociol6gic0, 
o pragmatismo representa a filosofia de uma 
naqiio voltada com confianqa para o futuro, 
enquanto do ponto de vista da hist6ria das 
idkias ele se configura como a contribuiqzo 
mais significativa dos Estados Unidos B fi- 
losofia ocidental. 0 pragmatismo C a forma 
que o empirismo tradicional assumiu nos 
Estados Unidos. Com efeito, enquanto o 
empirismo tradicional, de Bacon a Locke, 
de Berkeley a Hume, considerava vilido o 
conhecimento baseado na experi8ncia e a ela 
redutivel - concebendo a expericncia como 
a acumulaqiio e organizaqiio progressiva 
de dados sensiveis passados ou presentes 
-, para o pragmatismo a experiBncia e' 
abertura para o futuro, e' previsiio, e' norma 
de a@o. 

0 s  representantes mais prestigiosos do 
movimento pragmatista foram: Charles Peir- 
ce, William James, George Herbert Mead 
e John Dewey nos Estados Unidos; Ferdi- 
nand Schiller na Inglaterra (Schiller, porCm, 
concluiu seus estudos em Los Angeles, nos 
Estados Unidos); Giovanni Papini, Giuseppe 
Prezzolini, Giovanni Vailati e Mario Calde- 
roni na Itdia; Hans Vaihinger na Alemanha 
e Miguel de Unamuno na Espanha. 

A simples relaqiio desses pensadores 
ja mostra quiio complexo e variado foi o 
movimento pragmatista de pensamento. Na 
realidade, em 1908, Arthur 0. Lovejoy j i  
classificava nada menos que treze tipos di- 

versos de pragmatismo, que, vez por outra, 
se diferenciavam na teoria do conhecimento, 
na teoria da verdade, na teoria do significado, 
na teoria dos valores. Desse modo, a gama 
de significados do conceito de pragmatismo 
se estende do "pragmatismo 16gico" de Peir- 
ce e Vailati at6 a formas de voluntarismo e 
de vitalism0 irracionalistas e incontroliveis. 

0 s  p vocedirnehtos 

p a r a  f ixav a s " c r e ~ ~ a s "  

Se o pragmatismo de William James teve 
mais sucesso na Cpoca, no entanto o prag- 
mat ism~ de Charles S. Peirce (Cambridge, 
Massachussets, 1839-Milford, 1914) exer- 
ceu e ainda em nossos dias exerce influencia 
decididamente mais importante sobre as 
pesquisas metodol6gicas e semiol6gicas. 

Para Peirce, o conhecimento e' pesqui- 
sa. E a pesquisa se inicia com a duvida. E a 
irritaqiio da duvida que causa a luta para se 
obter o estado de crenGa, que C um estado 
de calma e satisfaqzo. E n6s procuramos 
obter crenqas, j i  que szo esses hibitos que 
determinam as nossas aq6es. 

Pois bem, por quais caminhos ou pro- 
cedimentos se passa da dfivida h crenqa? 
No ensaio de 1877 The Fixation of Belief 
( A  fixa@o da cren~a) ,  Peirce sustenta que 
os mCtodos para fixar a crenqa siio substan- 
cialmente redutiveis a quatro: 

1) o mitodo da tenacidade; 
2) o mitodo da autoridade; 
3) o mttodo do a priori; 
4) por fim, o mitodo cientifico. 

1) 0 me'todo da tenacidade C o compor- 
tamento do avestruz, que esconde a cabeqa 
na areia quando se aproxima o perigo; C o 
caminho de quem esti seguro somente na 
aparencia, ao passo que, em seu interior, esti 
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espantosamente inseguro. E tal inseguranqa 
emerge quando ele se defronta com outras 
crenqas, reputadas igualmente boas por 
outros. 0 impulso social, escreve Peirce, t 
contra esse mktodo. 

2) 0 me'todo da autoridade t o de 
quem, com a ignoriincia, o terror e a in- 
quisig50, quer alcanqar a concordiincia de 
quem niio pensa igual ou n5o pensa em 
harmonia corn o grupo ao qua1 pertence. 
Este C um mttodo que tem "incomensuri- 
vel superioridade mental e moral sobre o 
mitodo da tenacidade", e seu sucesso tem 
sido grande e "de fato sempre apresentou 
os mais majestosos resultados"; este C o 
mttodo das fts organizadas. Mas nenhuma 
de tais fts organizadas permaneceu eterna; 
na opiniiio de Peirce, a critica as corroeu e 
a hist6ria as redimensionou e, de qualquer 
forma, as particularizou. 

3) 0 me'todo do  "a-priori" C o de 
quem considera que suas pr6prias propo- 

sig6es fundamentais estzo de acordo com 
a raziio. Entretanto, observa Peirce, a ra- 
Z ~ O  de um fil6sofo n5o t a raz5o de outro 
fil6sof0, como o demonstra a historia das 
idtias metafisicas. 0 mttodo a priori leva 
ao insucesso, porque "faz da pesquisa algo 
semelhante ao desenvolvimento do gosto", 
visto ser mCtodo que "n5o difere de mod0 
essencial do mitodo da autoridade". 

4) Assim, por urn ou outro motivo, os 
tr2s mttodos precedentes (da tenacidade, da 
autoridade e do a priori) n5o se sustentam. 
Se quisermos estabelecer validamente as 
nossas crengas, segundo Peirce, o mttodo 
correto t o me'todo cientifico. 

Ora, na cihcia, temos trts diferentes 
modos fundamentais de raciocinio: 

d o  pragmat~smo I O ~ L O ,  
deti contvrhutos 
que a m l a  sZo g v a n d ~  
atualrdade para a l o p - a ,  
a se?nroIrca 
e a filosofia da chc-ra.  
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a) a dedu~iio; 
b) a indu~iio; 
e aquela que Peirce chama de c) abdugiio. 

a) A dedu~iio C o raciocinio que niio 
pode levar de premissas verdadeiras a con- 
clusdes falsas. 

b) A indupio C "argumentaqiio que, a 
partir do conhecimento de que certos mem- 
bros de uma classe, escolhidos ao acaso, pos- 
suem certas propriedades, conclui que todos 
os membros da mesma classe igualmente 
as teriio". A induqiio, diz Peirce, move-se 
na linha de fatos homogheos; classifica e 
niio explica. 

C) 0 salto da linha dos fatos para a das 
suas razdes, ao contrario, temos com o tipo 
de raciocinio que Peirce chama de abdu~iio, 
cujo esquema C o seguinte: 

1. Observa-se C, um fato surpreen- 
dente. 

2. Mas, se A fosse verdadeiro, entiio C 
seria natural. 

3. Portanto, h6 razdes para suspeitar 
que A seja verdadeiro. 

Esse tip0 de argumentagiio nos diz 
que, para encontrar a explicaqiio de um 
fato problema'tico, devemos inventar uma 
hip6tese ou conjectura, da qual se deduzam 
conseqiicncias, que, por seu turno, possam 
ser verificadas indutivamente, isto C, expe- 
rimentalmente. Esse C o mod0 pel0 qual a 
abduqiio mostra-se intimamente relacionada 
com a dedugiio e a induggo. 

Por outro lado, a abduqiio mostra que 
as crenqas cientificas siio sempre faliveis, j6 
que as provas experimentais sempre poderiio 

desmentir as conseqiihcias de nossas con- 
jecturas: "Para a mente cientifica, a hip6tese 
esta sempre in prova". 

Como tornap cIaras 

nossas idkias: 

a regra pragm6tica 

0 mCtodo valido para fixar as crengas, 
portanto, C o mCtodo cientifico, que consiste 
em formular hip6teses e submet;-las a verifi- 
caqiio, com base em suas conseqiitncias. Por 
outro lado, a regra valida para a teoria do 
significado - assim como Peirce a apresenta 
tambCm em Como tornar claras nossas ide'ias 
(1878) -, isto C, a regra adequada para 
estabelecer o significado de um conceito, 
C a regra pragma'tica, segundo a qual um 
conceito se reduz a seus efeitos experimentais 
concebiveis; estes efeitos experimentais se 
reduzem, por sua vez, a a ~ 6 e s  possiveis (ou 
seja, a aq6es efetuaveis no momento em que 
se apresentar a ocasiiio); e a agiio se refere ex- 
clusivamente a aquilo que atinge os sentidos. 

Do que foi dito torna-se evidente que 
o pragmatism0 de Peirce niio reduz de 
mod0 algum a verdade i utilidade, mas se 
estrutura muito mais como uma 16gica da 
pesquisa ou uma norma metodol6gica que 
v2 a verdade como por fazer, no sentido de 
considerar verdadeiras as idtias cujos efeitos 
concebiveis siio comprovados pelo sucesso 
pratico, sucesso jamais definitivo e absoluto. 
A verdade, escreve Peirce, jaz no futuro. 
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11. 0 empirismo radical 
de William James 

Foi William James (1842-1910) que, no fim do seculo XIX, tornou conhecido 
ao mundo o pragmatismo como nova filosofia. "0 pra matismo, afirma James, 
e apenas urn mtitodo". antes de tudo urn convite a a 9 astar o olhar das "coisas 
primeiras" (principios, "categorias", pretensas necessidades) para dirigir a aten- 

qao sobre as "coisas ultimas" (0s fatos). Em segundo lugar 6 um 

0 pragmatismo metodo para obter a clareza das idhias; metodo que nos ordena 
como metodo considerar os efeitos prhticos concebiveis implicados por esta ou 

a concepCso aquela ideia, "quais sensaqdes devemos esperar e quais rea~des 
instrumenta/ devemos preparar". E urna ideia e verdadeira, na opiniao de 
da verdade James, "ate quando nos permite ir a frente e levar-nos de uma 
-+ 5 1-2 parte para outra de nossa experihcia, ligando as coisas de mod0 

satisfatorio, operando com seguranqa, simplificando, economi- 
zando a fadiga". 

A abra~ada por James e urna concepq%o instrumental da verdade: a verdade 
- que e um process0 e nao urna posse - identifica-se com sua capacidade de ope- 
rar, com sua utilidade para melhorar ou para tornar menos dificultosa e menos 
precaria a vida dos individuos. 

0 s  Principios depsicologia s%o de 1890. James e contrdrio a velha psicologia 
racional para a qua1 a alma era urna substdncia separada do corpo e auto-suficiente; 
critica o associacionismo e sua pretend0 de reduzir a vida psiquica a combina@io 

de sensaqdes elementares. contrario aos materialistas que creem 
poder identificar os fen8menos psiquicos com movimentos da 

A mente 
e o instrumento 

materia cerebral. Para James a mente e um instrumento dinami- 

da adaptqdo co e funcional para a adaptaqao ao ambiente. Concepqao que o 
ao ambiente leva a falar nao so da percepqao e das atividades intelectivas, mas 
-53 tambem de fen8menos como o hipnotismo e o subconsciente, ou 

ainda dos condicionamentos sociais. 

Dai a atenqao ao problema etico, tratado por James em 0 filosofo morale a 
vida moral (1891) e em A vontade de crer (1897): o bem e o ma1 nao s%o fatos; n%o 

nos dizem como est%o as coisas, mas como estas deveriam estar. 
Um criterio 0 s  problemas eticos implicam escolhas por parte dos homens; el 

esco,,-,er segundo James, devem ser preferidos os ideais que comportem, 
os valores se realizados, a destrui@o do menor numero de outros ideais e, 
-+ 5 4 ao mesmo tempo, favoreqam o universo mais rico de possibili- 

dades. 

E a concentraqao da riqueza da experiencia humana leva James - diver- 
samente dos positivistas - a tomar em seria consideraqao e a avaliar de mod0 

positivo a experihcia religiosa: esta p6e os homens em contato 
Avalia@o com o sagrado e muda sua existencia. James chega a defender 
positiva da filosofia a experiencia mistica, uma experiCncia que potencia 
da experiencia e alarga o campo perceptivo e que abre para possibilidades des- 
religiosa conhecidas no exercicio da racionalidade. A influente obra de 
-335 James A variedade da experibcia religiosa e de 1902. 
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0 pvagmatismo 

& apenas urn mktodo 

Se com Peirce temos a vers5o 16gica do 
pragmatismo, com James temos a versio 
moral e religiosa, apesar de James ser lau- 
reado em medicina e ter ensinado fisiologia 
e anatomia em Harvard. 

Foi James (Nova Iorque, 1842 - Cho- 
corua, New Hampshire, 191 0) - quem lan- 
qou o pragmatismo como filosofia em 1898. 
Foi sob a sua lideranqa que o pragmatismo 
tornou-se conhecido no mundo. 0 prag- 
mat i sm~ de fato foi recebido e conhecido 
pelo public0 mais amplo nas concepqdes 
propostas por James. 

Afirma James: "0 pragmatismo C ape- 
nas mCtodo" que se configura, em primeiro 
lugar, como uma atitude de pesquisa, como 
"a disposiqiio de afastar o olhar das coisas 
primeiras, dos principios, das 'categorias', 
das pretensas necessidades e, ao contrkio, 
voltar os olhos para as coisas ultimas, os 
resultados, as conseqiicncias, os fatos". 

0 pragmatismo 6 mCtodo para alcanqar 
a clareza das idtias que temos dos objetos. 
E esse mCtodo nos impde "considerar quais 
efeitos priticos concebiveis essa [idCia] pode 
implicar, quais sensaqdes podemos esperar 
e quais reaq6es devemos preparar. Nossa 
concepqiio desses efeitos, tanto imediata 
como remota, C entiio toda a concepqHo 
que temos do objeto, enquanto ela tiver 
significado positivo". 

A verdade de urna idkia 
se reduz h sua capcidade 

A este ponto, parece que as idkias de 
James sobre o pragmatismo (expostas no 
ensaio Pragmatismo, de 1907) n5o diferem 
das de Peirce. No entanto, as coisas n5o 
s5o bem assim: para James, "as idCias (que 
siio parte da nossa expericncia) tornam-se 
verdadeiras a medida que nos ajudam a 
obter relaq5o satisfat6ria com as outras 
partes de nossa expericncia, e a resumi-las 
por meio de esquemas conceituais [...I. 
Uma idCia C verdadeira quando nos permi- 
te andar adiante e leva-nos de uma parte 
a outra de nossa expericncia, ligando as 
coisas de mod0 satisfatbrio, operando com 

seguranqa, simplificando, economizando 
esforqos". 

Esta, diz ainda James, "C a concepq50 
'instrumental' da verdade, ensinada com 
tanto sucesso em Chicago, a concepqiio 
t50 brilhantemente difundida em Oxford: 
a veracidade de nossas idtias significa sua 
capacidade de 'operar' ". Desse modo, a 
veracidade das idCias era identificada com 
sua capacidade de operar, com sua utilidade, 
tendo em vista a melhoria ou a tornar menos 
precaria a condiqiio vital do individuo. 

AlCm disso, para James "a verdade de 
uma idCia niio esta em sua estagnante pro- 
priedade". H i  um processo de verificaq50 
que torna verdadeira uma idtia. "Uma idCia 
torna-se verdadeira, C tornada verdadeira 
pelos acontecimentos. Sua veracidade 6 de 
fato acontecimento, processo: mais exata- 
mente, o processo de seu verificar-se, sua 
verifica@on . As idCias verdadeiras, segun- 
do James, "s5o as que podemos assimilar, 
ratificar, confirmar e verificar. E falsas siio 
aquelas em relaq5o as quais n5o podemos 
fazer o mesmo". 

As idiias ou teorias verdadeiras, para 
James, s5o aproximaqdes melhores do que 
as idiias anteriores, resolvendo os proble- 
mas de mod0 mais satisfat6rio. E "a posse 
da verdade, longe de ser fim, C apenas meio 
para outras satisfaq6es vitais". 
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0 s  pvincipios da psicologia 

e a mente C O ~ O  instv~mento 

Em 1890, James publicou os dois vo- 
lumes que constituem os Principios de psi- 
cologia. James considera que uma formula 
que prestou amplos serviqos a psicologia 
foi a formula spenceriana, segundo a qual 
"a esscncia da vida mental e a esshcia 
da vida corporal siio idhticas, ou seja, 'a 
adaptaqiio das relaq6es internas as exter- 
nas' ". Essa formula pode ser considerada 
a encarnagiio da generalidade - comenta 
James - mas, "corno considera o fato de 
que as mentes vivem em ambientes que 
agem sobre elas e sobre as quais elas por 
seu turno reagem, ja que, em suma, ela p6e 
a mente no concreto de suas relaqees, tal 
formula C imensamente mais fCrtil do que 
a velha 'psicologia racional', que conside- 
rava a alma como coisa separada e auto- 
suficiente, e pretendia estudar somente sua 
natureza e prioridade". 

Na realidade, James faz da mente um 
instrumento dinBmico e funcional para a 
adaptaqao ambiental. A vida psiquica ca- 
racteriza-se por finalismo que se expressa 
como energia seletiva j i i  no ato elementar 
da sensaqiio. 

Por isso tudo, a velha nog5o de alma 
ja niio servia para James. Mas ele tambCm 
criticava os associacionistas, que reduziam 
a vida psiquica a combinagiio das sensaq6es 
elementares, e criticava os materialistas, com 
sua pretensiio de identificar os fen6menos 
psiquicos com os movimentos da matCria 
cerebral. 

A conscihcia se apresenta para Ja- 
mes como corrente continua: ele fala de 
uma stream of thought (uma corrente de 
pensamento). E a unica unidade que se 
pode detectar na stream of consciousness C 
aquela pela qual o pensamento "difere em 
cada momento do momento anterior, apro- 
priando-o juntamente com tudo o que este 
ultimo chama de seu". A "experihcia pura" 
aparece para ele como "o imenso fluxo vital 
que fornece o material para a nossa reflex50 
ulterior". Para James, a relaqiio sujeito-ob- 
jeto C derivada. 

Conceber a mente como instrumento 
de adaptas50 ao ambiente foi a idiia que 
levou James a ampliaqiio d o  objeto de es- 
tudo da psicologia: esse objeto niio diria 
mais respeito somente aos fen6menos per- 

ceptivos e intelectivos, e sim tambCm aos 
condicionamentos sociais ou fen6menos 
como os concernentes ao hipnotismo, a 
dissociaqio ou ao subconsciente. James 1-60 

apenas realizou aniilises refinadas e criticas 
agudas sobre esses temas, mas tambCm 
prenunciou muitas doutrinas que depois 
seriam desenvolvidas pel0 comportamen- 
talismo, pela psicologia da Gestalt e pela 
psicanalise. 

entre ideais contvastantes? 

Presente em diversos escritos de James, 
a quest50 Ctica C enfrentada explicitamente 
em dois escritos fundamentais para sua 
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Frontispi'cio da ed i~do  italiana 
dos Ensaios pragmaticos de William James, 
publicada por Carabba em 191 9 
com urn prefacio e uma bibliografia 
de Giouanni Papini. 



concepqiio pragmitica: 0 filbsofo moral 
e a vida moral, de 1891, e A vontade de 
crer, de 1897. Neste ultimo ensaio, James 
levanta quest6es como a dos valores, que 
nPo ~ o d e m  ser decididas recorrendo 2s ex- 
periencias sensiveis: "As quest6es morais, 
antes de tudo, niio siio tais que sua soluqiio 
possa esperar prova sensivel. Com efeito, 
uma questiio moral niio C uma questiio do 
que existe, mas daquilo que 6 born ou seria 
bom que existisse". 

A ciincia pode nos dizer o que existe 
ou niio existe. Mas, para as quest6es mais 
urgentes, devemos consultar as "raz6es do 
coraq507'. H6 decis6es que todo homem 
niio pode deixar de tomar: dizem respeito 
ao sentido ultimo da vida, ao problema 
da liberdade humana ou de sua falta, da 
dependincia ou niio no mundo em relaqiio 
a uma inteligencia ordenadora e regente, 
da unidade monistica ou n5o do mundo. 
todas quest6es teoricamente insoluveis, que 
s6 se podem enfrentar mediante escolha 
pragmitica. 

Voltemos, portm, aos valores. 0 s  fatos 
fisicos existem ou niio existem e, enquanto 
tais, nPo sHo bons nem maus: "0 ser melhor 
niio C relaciio fisica". A realidade C aue o 
bem e o ma1 s6 existem em referhcia ao 
fato de que satisfazem ou nPo as exigfncias 
dos individuos. Refletindo variedade enorme 
de necessidades e im~ulsos diversos. essas 
exighcias geram um universo de valores 
freqiientemente em contraste. 

Entiio, como unificar e hierarquizar 
tais ideais, variados e muitas vezes contras- 
tantes? A resposta de James a essa pergunta 
crucial C que se devem preferir os ideais que, 
se realizados, impliquem a destruiqiio do 
menor numero de outros ideais e o universo 
mais rico de possibilidades. Naturalmente, 
tal universo niio C dado de fato, niio C ab- 
solutamente garantido, e se prop6e como 
simples norma que caracteriza a vontade 
moral enquanto tal. 

y-% variedade 
da experiZncia reli9iosa 

Outra grande obra de William James, de 
1902, C A variedade da experidncia religiosa, 
onde o autor prop6e antes de mais nada uma 
rica fenomenologia da experifncia religiosa. 
James C contririo aos positivistas, que liga- 
vam a religiiio a fen6menos degenerativos. 
0 empirista radical James niio quer que a 
identificaqiio das riquezas das experifncias 
humanas seja bloqueada por um juizo de 
valor qualquer. A vida religiosa C inconfun- 
divel; ela p6e os homens em contato com 
uma ordem invisivel e muda sua existhcia. 

Segundo James, o estado mistico C o 
momento mais intenso da vida religiosa e 
age como se ampliasse o campo perceptivo, 
abrindo-nos possibilidades desconhecidas 
ao controle racional. E a atitude mistica niio 
pode se tornar garantia de uma determinada 
teologia. Ali6s, para James, a experihcia 
mistica deve ser defendida pela filosofia. 
Aqui podemos ver como James passa da 
descriqiio A avaliaqiio da experiencia mistica, 
considerada como acesso privilegiado, ina- 
cessivel pelos meios comuns, ao Deus que 
potencializa nossas aqdes e que C "a alma e a 
raziio interior do universo", de um universo 
pluralista, onde Deus (que niio C o ma1 nem 
o responsive1 pel0 mal) C concebido como 
pessoa espiritual que nos transcende e nos 
convoca a colaborar com ele. 

Um universo pluralista (1909) C uma 
das ultimas obras de James, onde ele tenta 
libertar a experifncia religiosa da angustia 
do pecado - angustia arraigada na tradi- 
qiio puritana da Nova Inglaterra - e onde, 
precisamente, Deus C concebido como ser 
finito. Para James, Deus n5o C o todo; 
usando a imagem de Whitehead, ele C urn 
Deus-companheiro. 
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Mead : 
cont inuidade 

e n t r e  o hornern e o univevso 

Ao lado de Peirce e James, outro 
prestigioso pragmatista norte-americano 
foi George Herbert Mead (1863-1931), 
c*olega de Dewey na Universidade de Chi- 
cago, onde colaborou com ele em torno 

de nucleos problematicos comuns. Para 
Mead, a fun@o da filosofia C a de mostrar 
um universo n5o cindido, do qua1 emerja a 
continuidade entre o universo e o homem. 
Aspecto fundamental no pensamento de 
Mead C que existe rela@o de condicionali- 
dade reciproca entre condicionante e con- 
dicionado: assim, por exemplo, o presente 
t condicionado pel0 passado, mas, por seu 
turno, o presente "reescreve o seu passa- 
do". Outro tema de fundo da filosofia de 
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Mead C o de carater social de todo aspecto 
da experihcia humana. Mead C autor de 
muitos escritos, reunidos em tr?s volumes 
depois de sua morte: A filosofia d o  presente 
(1932), Espirito, eu e sociedade (1934) e A 
filosofia d o  ato (1938). 

Schiller: 
o pragmatismo 

Ferdinand Cunning Scott Schiller 
(1 864-1 937) foi inicialmente professor em 
Oxford e depois, na AmCrica, na Univer- 
sidade de Los Angeles. 0 pragmatismo de 
Schiller apresenta-se como humanismo.  
Para ele, todo conhecimento postula um 
aspecto emocional e toda argumentaqiio 
encerra uma urghcia pritica: na opiniiio de 
Schiller, o procedimento efetivo da cihcia 
obedece ao critCrio da utilidade. Uma lei 
natural seria uma f6rmula econ6mica e uma 
fungiio conveniente para descrever o com- 
portamento de sCries de acontecimentos. 
Para ele, uma "raziio pura" afastada das 
exigencias da aqiio C mutaqiio destinada a 
ser eliminada. 

Persuadido, com Protagoras, de que o 
homem C a medida de todas as coisas, Schil- 
ler sustenta que os gostos e as apreciaqdes 
de cada individuo encontram na sociedade 
um filtro seletivo: tambCm neste caso siio a 
utilidade e a eficihcia que determinam sua 
aceitabilidade. A filosofia de Schiller pode 
ser qualificada como espCcie de relativism0 
radical. 

Entre as obras mais notaveis de Schiller, 
devem-se destacar: 0 s  enigmas da Esfinge 
(1891 - trata-se de estudo sobre a filosofia 
da evolu@o), Estudos sobre o humanismo 
(1907), Problemas da c r e q a  (1924), Ldgica 
para o uso: introdu~iio a teoria voluntarista 
d o  conhecimento (1930), Devem os fildso- 
fos divergir? e outros ensaios (1934), e As 
nossas verdades humanas (1 939). 

Vaihinger 
e a filosofia do"como-self 

Na Alemanha, uma concepqiio filoso- 
fica analogs ao pragmatismo foi a filosofia 

do como-se, de Hans Vaihinger. Iniciando 
como estudioso de Kant e do neocriticista 
Friedrich Albert Lange, Vaihinger, na Filo- 
sofia d o  como-se (1911), tenta mostrar que 
todos os conceitos, principios e hipoteses 
que constituem o saber comum, as ciencias 
e a filosofia siio ficq6es, que niio possuem 
validade te6rica nenhuma, mas que siio 
aceitos e defendidos somente Doraue siio 
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uteis, embora freqiientemente sejam at6 
contraditorios. 

Para Vaihinger, o objetivo do conheci- 
mento C a vida. E ele leva at6 a exasperas20 
o contraste entre valor te6rico e valor vital 
da ficqiio. Nesse sentido, tambtm siio ficq8es 
as teorias filos6ficas que niio podem nos 
propor a elaboraqiio de vis6es verdadeiras 
do mundo, e sim muito mais concepqdes 
capazes de tornar a vida mais digna e mais 
intensa. 

Calderoni: 
distin+o entre  j~ izos  d e  fato 

e d e  valor 

0 pragmatismo italiano surgiu com 
o "Leonardo" (1903-1907), famosa re- 
vista com a qua1 colaboraram, a k m  de 
Giovanni Papini (1 881-1956), Giuseppe 
Prezzolini (1 882-1982), Giovanni Vailati e 
Mario Calderoni, e tambCm James, Schil- 
ler e Peirce. Enquanto Papini e Prezzolini 
exaltavam (com James) a vontade d,e crer, 
Mirio Calderoni (Ferrara, 1879 - Imola, 
1914) e Giovanni Vailati (Crema, 1863 
- Roma, 1909) mostravam-se mais pro- 
ximos de Peirce. 

Convicto defensor da distinqiio entre 
juizos de fato e juizos de valor, Caldero- 
ni afirmou que a filosofia moral "pode 
modificar poderosamente o conjunto de 
crenqas e previs6es que se misturam con- 
tinuamente - e freqiientemente sem que 
tenhamos conscihcia disso - com nossas 
apreciaqGes, acrescentando novas crenqas 
e previs6es i s  consequbncias de nossos 
atos; pode nos mostrar a incompatibilidade 
pratica de certos ideais com outros ideais 
que consideramos superiores, de certos sen- 
timentos com outros 'melhores', de certas 
tendtncias nossas com outras mais 'fortes'; 
e, assim, influir consideravelmente sobre 
nossa conduta". 
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Vuiluti: 

o prugmutismo como mktodo 

Laureado em matemhtica (1884) e em 
emenharia (1886) em Turim (onde tam- 
b i h  foi assiitente he Peano), desde o inicio 
Vailati esteve do lado de Peirce, muito mais 
do que de James, e logo compreendeu o 
valor metodoldgico exato da norma prag- 
matica. Escrevia Vailati: "A norma met6- 
dica enunciada por Peirce, longe de estar 
voltada para tornar mais 'arbitriria', mais 
'subjetiva' e mais dependente do parecer e 
do sentimento individual a distinqzo entre 
opini6es verdadeiras e opini6es falsas, ao 
contririo, tem objetivo perfeitamente opos- 
to. Essencialmente. ela nada mais t do aue 
um convite a tradukr nossas afirmag6es i m  
urna forma na qual possam ser mais direta 
e facilmente apliciveis a elas precisamente 
aaueles critirios de veracidade e de falsida- 
de' que s io  mais 'objetivos', isto 6, menos 
dependentes de qualquer impress50 ou 
preferencia individuais". Substancialmente, 
para Vailati, a norma pragmatica constitui 
urna linha de demarcagio entre quest6es 
sensatas e quest6es sem sentido: "A quest50 
de determinar o aue aueremos dizer auando 
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enunciamos dada proposigiio n5o i apenas 
urna questio completamente diferente da 
quest50 de decidir se essa proposigiio e' ver- 
dadeira o u  falsa: i quest50 que, de um ou de 
outro modo, precisa ser decidida antes que 
se possa sequer comegar a tratar da outra". 
Desse modo, o pragmatism0 tem cariter 
utilita'rio. "enauanto leva a descartar certo 
numero de quest6es inuteis: inuteis, porim, 
pela simples raz5o de que s5o apenas ques- 
t6es aparentes ou, mais precisamente, n5o 
s io  auest6es de mod0 nenhum". Assim. Dor 
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exemplo, as interminaveis discuss6es sobre 
o tempo, sobre a substiincia, sobre o infinito 
etc., que ocupam tanto espaqo em certas dis- 
cuss6es filos6ficas. "fornecem numerosos e 
caracteristicos exemplos das virias espicies 
de 'quest6es ficticias' ", quest6es que se asse- 
melham a da crianqa que perguntava ao pai 
onde esta' o vento quando niio estd soprando. 

Portanto, analise da linguagem e tera- 
pia lingiiistica. Voltando-nos para a parte 
construtiva do pensamento de Vailati, de- 

vemos recordar que ele examinou grande 
numero de problemas, apresentando vdidas 
contribuig6es clarificadoras. Andise de 
quest6es algibricas, geomitricas e 16gicas; 
estudos de metodologia cientifica; analise 
dos conceitos de causa e efeito aplicados i s  
ciincias hist6ricas: exame do ~roblema dos 
termos te6ricos nas ciencias empiricas e das 
relag6es entre linguagem comum e linguajar 
ttcnico, e assim por diante. 

E ainda outro ponto importante. Vaila- 
ti nos deixou estupendos ensaios de hist6ria 
da ciincia. De acordo com Mach, Vailati 
escreveu o seguinte sobre a importiincia 
dessa disciplina: "Sejam verdadeiras, sejam 
falsas, as opini6es s io  fatos apesar de tudo 
e, como tais, merecem e exigem ser tomadas 
como objetos de investigagio, verificagio, 
confronto, interpretagso e explicaqio, pre- 
cisamente como qualquer outra ordem de 
fatos e com o mesmo objetivo [...I". Eis, 
pois, a enorme importiincia do mundo de 
papel. "Eu diria que a hist6ria das teorias 
cientificas sobre determinado tema n5o deve 
ser concebida como a hist6ria de urna sCrie 
de tentativas sucessivas. todas sem sucesso. 
exceto a ultima [...I. Ao contrario, a historia 
nos apresenta urna sirie de acontecimentos, 
em que cada qual supera e eclipsa o anterior, 
assim como o anterior, por sua vez, superara 
e eclipsara os que o haviam precedido [. . .I. 
Encontramo-nos sempre ou quase sempre 
diante de um process0 de aproximag6es 
sucessivas. com~araveis a urna sirie de 
exploraq6es em regiio desconhecida, cada 
urna das quais corrige ou precisa melhor 
os resultados das exploraq6es anteriores e 
torna sempre mais f a d ,  para as exploraq6es 
que se seguem, a consecugio do objetivo que 
todas tiveram em vista". Desse modo, Vailati 
precisava tambtm a funq5o do erro na his- 
t6ria da pesquisa cientifica: "Uma afirmaqio 
err6nea ou um raciocinio inconcludente de 
um cientista de tempos passados podem ser 
t io  dignos de consideragio quanto urna des- 
coberta ou urna intuiqiio genial, se tambtm 
servirem para lanqar luz sobre as causas que 
aceleraram ou retardaram o progress0 dos 
conhecimentos humanos. ou Dara evidenciar 
o mod0 de agir de nossas ficuldades inte- 
lectuais. Cada err0 nos indica um escolho 
a evitar, ao passo que nem toda descoberta 
nos aponta um caminho a seguir". 



e Fora atinqido pelo fato de que hd divsrsos - .  
modos incompativeis entre SI para explicar 
os mesmos fatos. Por fim, a circunstbcia que 
uma hipotese, embora possa fazer-nos prever 
corretamente csrtos fatos, possa no futuro 
Ievar-nos a expectativas err6neas em relagdo 
a outros fatos - esta masma circunsthia, que Abdu~Bo, dodu~Go~ indu~Bo ndo ,odemos nwar uma vez que nos tenha 
saltabo aos olho; rmpressiono" ds tal forma 

Peirce cham0 de abdugdo o passo infe- 
rencial" que leva urn pesquisador a odotor 
umcl hipotese como tentative de solu~5o 
ds urn "fato surprssndsnte"; umo vez que 
a hip6tese tenho sido formulaclo, dela se 
deduzem as conssqu&ncias; conssqu&ncias 
qus ser6o indutivamante controladas sobre 
0s fatos. 

Ss aceitarmos a conclusdo de que uma 
explicagdo 6 necessdria quando surgem fatos 
contrdrios bquilo qus haviamos esparado, 
segue-se dai qua a explicagdo dew ser uma 
proposigdo em grau de prever os fatos ob- 
servados como consequ&ncias necessdrias ou 
pelo menos provdveis naqualas circunst8ncias. 
R esta ponto deve-se adotar uma hipotese, 
que seja em si verossimil a torns vsrossimsis 
os fatos. 0 passo de adogdo ds uma hipdtese 
enquanto sugerida pelos fatos 6 aquilo que 
defino como abdug3o. Considero-a uma forma 
de inferhcia, por mais problemdtica qua seja a 
hip6tsse adotada. Quais sbo as regras bgicas 
a saguir para realizar esta adogdo? Nbo seria 
racional impor regras e d i m  que devem ser se- 
guidas at& qua ndo esteja claro que o objetivo 
da hip6tese as requeira. Rnalogamente, parece 
qua os primeiros cientistas, Tales, nnaximandro 
e os outros, considerasssm esgotada a tarefa 
do cibncia, uma vez que fosse sugerida uma 
hip6tese verossimil. Com isto homenageio seu 
solido instinto 16gico pela hipotsse. Tclmb6m 
Platbo, no Timsu e em outros lugarss, nbo he- 
sita em afirmar claramente a verdade de tudo 
aquilo qua porecs tornar razodvel o mundo, s 
este mesmo procedimento, ainda que em forma 
modificada, estd na base da moderna critica 
hist6rica. Tudo caminhou bem at6 que ndo se 
percebsu que tal procedimento pode interferir 
na utilidade da hipotese. Aristotales afasta- 
se em parte desse mQtodo. Suas hipoteses 
sobre a natursza s60 igualmante infundadas, 
mas a elas acrescenta sempre um "talvez". 
Isto, a meu ver, acontecia porque Arist6teles 
era conhecedor profundo dos outros filosofos, 

os cientistas, primeiro na astronomia e dspois 
nas outras ci&ncias, que se tornou indiscutivel 
qua urna hipotesa adotada por abdugbo deve 
ser adotada apsnas provisoriamente, e devs 
ser experimentado. 

Quando tudo isso for reconhecido como se 
deve, a primeira coisa a fazer, uma vez adotada 
uma hipotese, serd extrair dela as provdveis 
consequ&ncias experimentais. Este passo 6 a 
deduq3o. Notarei de passagem uma regra de 
abdugbo sobre a qua1 Ruguste Comts insiste 
muito, ou seja, que toda hipotese metafisica 
deveria ssr excluida; e por hipotess metafisica 
entende uma hipotese que ndo tem conse- 
qijhncias expsrimsntais. [. . .] 

Ora, tendo tirado por cJedu@o de uma 
hipotese as previsdes dos resultados de um 
experimento, procedarnos a saborear uma hip6 
tese executando o experimento e confrontando 
as previsdes com os resultados efetivos dele. 0 
experimento & uma empresa muito custosa em 
dinhairo, tempo e pensamento, de modo que 
serd uma poupanGa de despesa iniciar com as 
previsdes positivas da hipotese verossimilmente 
menos passiveis de confirmagdo. lsto porque, 
se um axperimsnto particular pode refutar de- 
finitivamente a mais vdlida das hipoteses, uma 
hip6tese fixada por um so experimento seria 
verdadsiramente de escasso valor. Quando, 
por fim, vemos que uma hipotese verifica-se 
experimentalmante, previsbo depois de previ- 
sbo, apesar de ss ter dado preced&ncia d prova 
das previsdes menos plausiveis, sem nenhuma 
modifica<do ou com modificagdes puramente 
quantitativas, antdo comegarnos a atribuir-lhe 
dignidade entre os resultados cientificos. Este 
tipo de inferhncia por experimentos que provam 
as previsdes bassadas sobre urna hipotese 6 
o ljnico que pode de fato ser definido como 
indu@o. 

Ch. 5. Peirce, 
Historia B abduq60. 
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0 significado de um conceito denomino- 
do por umo palovra se reduz - para Peirce 
- ao conjunto de nossos ogbes prdticos 
concebi'veis com ou em presenga do objeto 
ao qua1 o conceito se refere. "Nosso id6io de 
a190 6 a iddia ds seus efsitos sensivsis". 

Vlmos que a asdo do pensamento (the 
action of thought) 6 sstlmulada pela rrr~ta<do 
da dljv~da e cessa quando a crenca Q alcan- 
<ado, de modo que a produsdo da crenGa 6 
a l jnm fun@o do pensamanto [ ] A alma s 
o srgmhcado do pensamento, pur~f~cados dos 
outros slementos que as acompanham, embora 
possam ser voluntar~amente frustrados, jamals 
poderdo ss orlentor para nenhuma outra com 
a ndo sera produ<do do crensa 0 pensamen- 
to em q d o  (thought In actlon) tem como seu 
hlco motwo possivel alcanqx o pensamento 
em repouso (thought at rest), e qualquer outra 
colsa que ndo se ref~ra b crenGa ndo faz parte 
do propno pensamento 

E o que 6, entdo, a cren~a? 6 a rnela 
cad&nc~a que encerra uma frase mus~cal no 
slnfonla de nossa vrda rntelectual Vemos que 
tern tr& propr~edades 1 ) 6 0190 ds que sornos 
conscrentes, 2) aplaca a 1rr1taq5o da dljv~da, 
3) ~mpltca a frxagio, em nossa natureza, de 
urna regra de a<do, ou, ern poucas palavras, 
ds um h6brto (hob~t) Quando ela aplaca a 
rrr~ta~do da dljvlda, que Q o rnbvel do pensar, 
o psnsamento se relaxa, e p6ra urn momsnto, 
quando ss alcanc;a a creqa. Mas, como a crenGa 
Q uma rsgra para a a<do (bel~ef 1s o rule for 
act~on), cuja apl~ca<do rmplrca ulter~ores dljv~das 
s ultsnores pensomentos, ao mesmo tempo em 
qus sla 6 um ponto de chegada, 6 tarnb6m urn 
ponto ds part~da para o psnsamento E 6 por 
tal razdo que me permltl cham6-la de pensa- 
mento em rspouso, embora o pensamento seja 
sssencralmente uma atrvrdade. 0 resultado hnal 
do pensar Q o exerciclo da volr<do, e o pensa- 
mento ndo faz mas parte drsso, mas a crensa 6 

apenas um sstdgio do q d o  mental, um efeito 
do pensamento sobre nossa natureza, efsito tal 
que influira sobre o psnsamento futuro. 

R ass&ncia da crenp Q a fixaq3o de urn 
h6bito (the establishment of o habit) e cramps 
diferentes ss distinguem pelos diversos modos 
de agio a que ddo origem. Se as crensas ndo 
difsrem dests ponto ds vista, se aplacam a 
mesma dljvida produzindo as mesmas rsgras 
de a@o, entdo simples diferenp dos modos 
com os quais se percabem ndo as tornam crsn- 
<as diferentes, assim como tocar urn trecho de 
mljsica em chaves diversas ndo produz pqas 
diferentes. [...I Para entender o significado de 
urna coisa, devemos, portanto, unicamente de- 
terminar quais hdbitos ela produz, pois aquilo 
que uma coisa significa 6 simplssrnante o h6bito 
por ela implicado. E a identidade de um habit0 
depende de quais a(6es nos levor6 a realizar, 
ndo somente nas circunstbcias que provavel- 
mente se apresentardo, mas tamb6m noquelas 
qua, corn escassa probabilidade, surgirdo. 0 
que Q um h6bito depende, em outras palavras, 
do quondo e do como nos levor6 a agir. Naquilo 
qus so refere ao quondo, todo estimulo b asdo 
deriva da percep<do; s naquilo que se refere 
ao como, todo objetivo da a ~ d o  6 o ds produzir 
algum resultado sensivel. Rssim, des~amos ao 
tangivel e ao prdtico, ou seja, deyamos b raiz 
de toda verdadeira distin@o de pensamento, 
por mais qua esta possa ser sutil; e n6o h6 
distin~do de significado tdo refinada qus ndo 
consista sendo em uma possivel diferenca de 
atividade pr6tica. [...I Nossa id6ia de 0190 6 a 
id6ia de ssus efeitos ssnsivais, e se imaginar- 
mos ter deb urna outro, nos enganaremos a nbs 
mesmos e confundiremos a simples sensa@o 
qua acompanha o psnsamento corn urna parte 
do proprio psnsamento. 

Parece, portanto, que a regra para alcan- 
Gar o terceiro grau de clareza de apreensdo 6 
assim formul6vel: considsramos quais efeitos. 
qua podem ter concebivelmenta conssqu&ncias 
prdticas, pensamos que o objeto de nossa 
concep<do tenha. Entdo, a concep@o destes 
efeitos Q toda a nossa concep~do do objeto. 

Ch. S. Psircs, 
Corno tornar cloras nossas idbias. 



"O pragmatismo 

0 pragrnotisrno d urn rnhtodo que consis- 
te, segundo James, na "disposig60 de tirar o 
olhar das coisas prirneiras, dos pr~nc@ios, dos 
'categorias', das pretensas necessidades, 
s olhar ao contrdrio para as coisas Ijltirnas, 
para os resultodos, consequ&ncias, Fatos". 

Ndo h6 absolutamente nada de novo 
no mQtodo pragmbtico. Socrates aderia a 
ale. Aristoteles o praticava. locka, Berkeley e 
Hume trouxeram, por meio dele, importantes 
contribui~6ss 6 verdade. Shaduorth Hodgson 
afirma que as realidades sdo como se conhe- 
cem. Mas estes precursores do pragmatismo o 
empregaram fragmentariamente, limitando-se a 
introduzi-lo. Apenas hoje ale ss generalizou e 
tornou-se consciente de uma missdo universal, 
e se dirige a um destino como conquistador. Eu 
creio nssse dsstino s espero pod&-lo Ievar a 
cabo inspirando-vos com minha fb. 

0 pragmatismo representa uma atitude 
totalmente familiar em filosofia, a empirista, 
mas a represento a meu ver de forma mais 
radical e menos criticdvel do qua no passado. 
Um pragm6tico volta resolutamente as costas, 
de uma vez por todas, a um grande nljmero ds 
posi~bes caras aos fi1osofos de profissdo. €15 
fogs da abstra~do, das solu@es verbais, das 
m6s raz6es a priori, dos principios fixos, dos 
sistemas fechados, dos falsos absolutos. Elese 
dirige 6 concretude e 2.1 adequa@o, aos fatos, 
b q d o  e 2, forp. lsso significa fazer prevalecer 
uma atitude empirista sobre a racionalista, a 
liberdade e a possibilidads contra o dogma, o 
artificio e a pretensdo de uma verdade defini- 
tiva. 0 pragmatismo tambbm ndo toma posi~do 
por algum resultado particular. < apenas um 
mhtodo. Mas seu triunfo comportaria mudanp 
enorme naquilo que chamei de "temperamento" 
da filosofia. [ . . . I  

Nenhuma doutrina particular, em sumo, 
mas apenas uma atituds de pesquisa: @is o que 
significa o mbtodo pragmbtico. A disposiq50 de 
tirar o olhar das coisas primsiras, dos principios, 
das "categorias", das pretensas necessidades, 
e a olhar ao contrdrio para as coisas irltimas, 

para os resultados, consequ&ncias, Fatos. E 
basta isso para o mbtodo pragmdtico! Podereis 
objetar que elogiei mais do que expliquei, mas 
agora eu o exporei abundantemente, mostran- 
do-o sm acdo em tais problemas familiares. 
Entrementes a palavra "pragmatismo" foi usada 
em sentido mais vasto, de mod0 a indicar certa 
teoria da verdade. 

W. James, 
Progrnotisrn. 

A concepg60 rnaterialista da histdrio Orro 
ao considerar deterrninonte o fator econdrni- 
co para a g&ness a o dessnvolvirnanta dos 
eventos histdricos 5 socia is. R realidode 
- precisa Vailati corn urn espi'rito rigorosarnsnl 
te cienti'fico - 6 qua "mais do que urna relag60 
de causa e efeito trata-se aqui [. ..] de urna 
relag60 d~ rncjtuo depend&ncia, ondloga 6, 
que existiria, por exernplo, entre as posip3es 
de duas esferas pesadas, sustentadas por 
urna superficie cbncava [. . .I". 

A concep~do materialista da histbia [...I 
consiste para muitos em considerar as condi@es 
econ6micas como os irnicos fatores eficazes do 
d~senvolvim~nto e das transforma@es sociais. 
e em qualificar todas as outras manifesta<6es 
da vida coletiva, e particularmente as mais ale- 
vadas, como simples superestruturas ou reflexos 
idsologicos daquelas, privadas em si prdprias 
ds qualquer eficbcia ou impulso diretivo. 

Tarnbhrn contra os mantenedores da ta  
teoria se poderia observar, como no caso prd- 
cedente, que admitir a influ&ncia prepondsrante 
de rela<des econ6micas, na forma@o 6 no 
desenvolvimento das esp&cies particulares de 
atividade as quais d6 lugar a conviv$ncia huma- 
no, nBo implica qus sstas irltimas ndo possam 
por sua vez agir como causas modificadoras 
da estrutura a da propria vida econ6mica da 
sociedade em que se manifestam. Mais qua de 
urna rslagio de causa e efeito, trata-se aqui, 
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como & m&rito principalmente dos economistas 
da escola matematica ter feito salientar, de 
uma rela@o de mljtua depend&ncia, analoga 
a que existiria, por examplo, entre as posi~dss 
de duos esferas pesadas sustentadas por uma 
superficie c8ncava, cada uma das quais pods 
ser qualificada como causa do posi<do que a 
outra ocupa, no sentido de que cada uma delas 
obriga a outrcl a assumir uma posicbo diferente 
da que assumiria se estivesse sozinha. 

H6, todavia, razdes que podem, dentro 
de certos limites, justificor nossa tend&ncia 
a aplicar mais a um do que a outro de dois 
fatos mutuamsnte dependantes a qualifica<bo 
de causas. Tais razdes sbo precisamente as 
mesmas pelas quais, quando nos encontramos 
dianta de um complexo de condi<des que juntas 
concorrem para a produ<bo de um dado efeito, 
somos induzidos a escolher uma parte apenas 
delas para aplicar-lhes, excluindo as restantss, 
o nome de "causas". 

Com efeito, nem todas as condi@es de 
cujo concurso depsnde, a verifica<bo ds um 
dado fato apresentam pora nos o mesmo inte- 
resse, a tambbm aqui o exemplo das ci&ncias 
fisicas 6 Otil para esclarecer os motivos e os 
critbrios pslos quais determina-se tal difersnc;a 
de interesse. 

Fl distinq5o entre causa e efeito, e isso & 
verdade ainda mais para as ci&ncias sociais e 
historicas do que para as ci&ncias flisicas, & uma 
distin~bo essencialmante de origem prdtica, e 
que SG relaciona, em urn grau mais ou menos 
direto, b rsprssentac;do que Fazemos do mundo 
e da ordem em que deveremos ou quereremos 
procedar para modificar o andamento dos fatos 
de que se trata, e adaptd-10s a nossos fins e 
o nossos desejos. 

E por isso que, como observa Hobbes, 
"quoaruntur causaa non aorum quos sunt, ssd 
sorum qua@ esss possunf'. E esta & tamb&m a 
raz6o pela qua1 nos ci&ncias historicas e sociais 

a pesquisa das causas 6 apta frequentementa 
a Ievar a consequ&ncias de fato diversas, con- 
forme sentimentos ou preocupa@ss politicos e 
morais do pesquisador. 

Este se deixa induzir, mais ou menos cons- 
cisntements, a limitar sua aten~bo e a qualificar 
como causas apenas as que, entre as condisdes 
de um dado fato, para cuja modifica<bo ale 
cr& que seria necessdrio ou dtil prover caso se 
quisesse provocar ou impedir o fato em quest60 
ou outros ds indole analoga, ou modifica-10s no 
mod0 por ele desejado. 

Nem esta esp&cie de parcialidada deve 
ser considerada como ilegitima, ou confundida 
corn a que consist@ em psrmitir bs nossas pai- 
x6es e aos nossos interesses influir sobre a 
avalia<do das provas dos fatos e das teorias. 
Enquanto esta segundn esphcie de parcialida- 
de & radicalmente incompativel com o cardter 
cisntifico de qualquer esphcie ds pesquiso, a 
outra & perfeitamente lagitima, nas ci&ncias 
hist6ricas da mesma forma que nas ci&ncias 
naturais. E, deste ponto de vista, ouvir folar, por 
exemplo, c k  urn volume de historia socialista, 
em contraste com outro, por exemplo, de hist6ria 
conservadora, n6o deveria parecer mais estra- 
nho qua ouvir falar de um manual de quimica 
para os tintureiros, completamente diferente do 
um tratado de quimica para os farmac&uticos e 
para os agrhomos. 

R vsrdods & uma so, mas as vsrdodss 
sbo muitas, s muitos sdo os obj~tivos para 
cujo alcance nossos conhecimentos podem 
eventualmente ser aplicados. E preocupar-se 
com um mais do qua do outro ds tais objetivos 
6 ,  tambQm nas cihncias historicas como em 
qualquer ramo de pesquisa, de fato compativel 
com a mais serena imparcididads na avalia~60 
das provas s dos tsstemunhos. 

G. Vailati, 
Sobre a aplicabilidade dos conceitos 

d5 causa 5 efeita. 
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A filosofia de John Dewey (Burlington, 
Vermont, 1859 - New York, 1952), que 
foi o mais significativo fil6sofo americano 
de nosso s$culo, foi definida como "natu- 
ralism~". E uma filosofia que se move no 
leito do pragmatism0 e se situa no quadro 
da tradisio empirista. 

Entretanto, Dewey optou por chamar 
sua filosofia de instrumentalismo, que, em 
primeiro lugar, se diferencia do empirismo 
classico quanto ao conceit0 fundamental de 
experi8ncia. A expericncia dos empiristas 
clksicos C simplificada, ordenada e puri- 
ficada de todos os elementos de desordem 

e erro, reduzida a estados de consciincia 
claros e distintos. 

Dewey, em Experiincia e natureza 
(1925), sustenta que "a expericncia n io  C 
conscicncia, e sim hist6ria"; ou seja, ela n io  
se reduz a um estado de conscicncia claro e 
distinto. A expericncia n50 se reduz tampou- 
co ao conhecimento, ainda que o pr6prio 
conhecimento seja parte da expericncia, seja 
uma experihcia. Ela, de fato, inclui "0s so- 
nhos, a loucura, a doensa, a morte, a guerra, 
a confusio, a ambigiiidade, a mentira e o 
horror; inclui os sistemas transcendentais, e 
tambCm os sistemas empiricos; inclui tanto a 
magia e a superstiq50 como a ciencia. Inclui 
tanto a inclina@o que impede de aprender 
da expericncia como a habilidade que tira 
partido de seus mais fracos acenos". 

Dewey prop6e substancialmente a idCia 
de expericncia capaz de dar a mesma atengio 
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que se tem para aquilo que C "nobre, honro- 
so e verdadeiro" tambCm para o que, na vida 
humana, existe de "desfavoravel, precirio, 
incerto, irracional e odioso". Afirma ele: 
"Considerando o papel que a antecipaqio 
e a memoria da morte desempenharam na 
vida humana, da religiiio i s  companhias de 
seguro, o que se pode dizer de urna teoria 
que define a experitncia de tal mod0 a ponto 
de fazer seguir-se logicamente que a morte 
nunca seja matiria de experiincia?" 

H i  mais, j i  que a n i o  identificaqio 
entre experitncia e conhecimento permite 
a Dewey realizar a tentativa de solugiio do 
problema gnosiologico: com efeito, "ha duas 
dimensBes das coisas experimentadas; urna 
C a de ti-las. outra C a de conhect-las oara 
ti-las de mod0 mais significativo e seguro". 
Na realidade, n io  C f a d  conhecer as coisas 
que temos ou somos, sejam elas o sonho, o 
sarampo, a virtude, urna pena, o vermelho. 
0 problema do conhecimento C "o proble- 
ma de como encontrar o que C necessario 
encontrar em torno dessas coisas para ga- 
rantir, retificar ou evitar o fato de ti-las ou 
o de st-las". Desse modo, escreve Dewey, 
enquanto o ceticismo pode verificar-se (a fim 
de nos tornar curiosos e indagadores) em 
qualquer momento em relaqiio a qualquer 
crenga ou conclusiio intelectual, no entanto 
ele C impossivel acerca das coisas que nos 
temos e somos. "Um homem pode duvidar 
se esta com sarampo, porque-o sarampo C 
termo intelectual, classificag50, mas niio 
pode duvidar do que tem empiricamente 
- nio, como se diz, porque esth imediata- 
mente certo dele, mas porque n5o C matCria 
de conhecimento, n i o  C de mod0 algum 
quest50 intelectual, niio 6 caso de verdade 
ou falsidade, de certeza ou de dfivida, mas 
somente de existincia". 

Precariedade 
e risco da existsncia 

A experiincia C historia, historia vol- 
tada para o futuro, prenhe de futuro. E a 
filosofia, diferentemente da antropologia 
cultural, "tem a funqiio do desmembra- 
mento analitico e da reconstrug50 sintCtica 
da experiincia". 0 s  fen6menos da cultura, 
apresentados pelo antropologo, constituem 
o material para o trabalho do filosofo. 

Pois bem, "uma caracteristica da exis- 
tincia que os fen6menos culturais pBem em 

relevo C o seu cariter precirio e arriscado". 
Diz Dewev: "0 homem vive em mundo 
aleatbrio; para dizg-lo cruamente, sua exis- 
ttncia implica o acaso. 0 mundo C o palco 
do risco: 6 incerto, instivel, terrivelmente 
instivel". Claro, seria ficil e confortante 
insistir na boa sorte e nas alegrias inespe- 
radas. A comCdia C t5o genuina quanto a 
tragidia. Mas, observa Dewey, C sabido que 
"a comkdia atinge uma nota mais superficial 
que a tragCdian. E o homem teme porque 
vive em um mundo temivel, em um mundo 
que d i  medo. 0 proprio mundo C precirio 
e perigoso: "Nio foi o temor em relaqiio aos 
deuses que criou os deuses". 

0 homem vive neste mundo: a natureza 
n io  existe sem homem. nem o homem existe 
sem a natureza. 0 homem esti imerso na 
natureza. E, no entanto, ele C urna natureza 
capaz de, e destinada a, mudar a propria 
natureza e dar-lhe sienificado. " 

E precisamente para se garantir contra 
a instabilidade e a precariedade da existcncia 
o homem, primeiro, recorreu a forqas magi- 
cas e construiu mitos que, depois de terem 
caido, logo procurou substituir por outras 
idiias tranqiiilizadoras, como a imutabilida- 
de do ser, o processo universal, a racionali- 
dade inerente ao universo, o universo regido 
por leis necessarias e universais. 

"De Heraclito a Bergson, h i  muitas 
filosofias ou metafisicas do universo. Somos 
gratos a essas filosofias, que mantiveram 
vivo aquilo que as filosofias classicas e 
ortodoxas deixaram de lado. Mas as filo- 
sofias do fluxo normal tambem indicam 
a intensidade com que se deseja o que 6 
seguro e estavel. Elas deificaram a mudan- 
ga, tornando-a universal, regular e segura 
r. ..l. Considerai o mod0 comoletamente 
iaudatorio com o qua1 ~e~e1 , lBergson  e 
os filosofos evolucionistas do devir consi- 
deraram a mudanqa. Para Hegel, o devir C 
processo racional que define urna logics, 
mesmo nova e estranha, e um absoluto, 
tambCm este novo e estranho, Deus. Para 
Spencer, a evoluqio C somente um processo 
transitbrio para obter o equilibrio estivel e 
universal de ajustamento harmonioso. Para 
Bergson, a mudanqa C a operag50 criadora 
de Deus ou C o oroorio Deus". 

1 L 

Para Dewey, essas filosofias s i o  fi- 
losofias do medo, hiper-simplificadoras e 
des-responsabilizadoras. Elas transformam 
urn elemento da realidade na realidade em 
seu todo, confinando assim na aparBncia 
(no secundiirio, epifenombico, e r rheo ,  
ilusorio etc.) tudo o que niio se revela 



compativel com seu respectivo esquema de 
imutabilidade, ordem, racionalidade, neces- 
sidade ou perfeigiio do ser ou da realidade. 
AlCm disso, s5o des-responsabilizadoras, 
ja que presumem garantir metafisicamente 
a ordem, o progress0 ou a racionalidade, 
que, ao contriirio, constituem a tarefa fun- 
damental da condug50 inteligente da vida 
humana. 

Em suma, para Dewey, C preciso ter 
a coragem de denunciar a falhcia filosdfica 
de metafisicas consoladoras e ilusbrias, 
que iludem precisamente a respeito da per- 
manfncia estiivel de bens e valores, posse 
exclusiva de uma camada privilegiada. S5o 
metafisicas que aparentemente repelem a 
irracionalidade, a desordem, o mal, o erro, 
coisas que nZo s5o aparfncias, e sim reali- 
dades que precisamos dominar e controlar, 
embora com a conscihcia de que a existfn- 
cia permanece, sempre e de qualquer modo, 
preciria e cheia de riscos. 

Ih\ teoricl da pesq~isa 

A luta para enfrentar o mundo e a exis- 
tfncia t5o dificeis exige comportamentos e 
opera,@es humanas inteligentes e responsii- 
veis. E ai aue se inserem o instrumentalismo 
de ~ e w e i e  sua teoria da pesquisa. 

Segundo a maior parte dos sistemas 
filosoficos tradicionais, a verdade C estiitica e 
definitiva, absoluta e eterna. Dewey, porCm, 
nZo pensa assim. Dado seu interesse pela 
biologia, ele vf o pensamento como processo 
de evolug5o; segundo Dewey, o conhecimen- 
to C processo chamado pesquisa, que, no 
fundo, consiste em uma forma de adaptaqio 
ao ambiente. OAconhecimento C priitica 
que tem Exito. Exito no sentido de que 
resolve os problemas postos pel0 ambiente 
(entendendo este no sentido mais amplo). 

Em sua grande obra Ldgica: teoria da 
investiga@o (1938) Dewey sustenta que "a 
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funs50 do pensamento reflexivo C [. . .] a de 
transformar uma situaqiio na qual se tem 
experiencias caracterizadas por obscurida- 
de, duvida, conflito, em suma, experiencias 
perturbadas, em uma situagiio que seja 
clara, coerente, ordenada e harmoniosa". 
Em poucas palavras, a investigagiio parte 
dos problemas, isto C, de situagdes que 
implicam incerteza, perturbagio, diivida 
e obscuridade. E Dewey se declarava des- 
concertado diante do fato de que "pessoas 
sistematicamente empenhadas nas investi- 
gagdes sobre questdes e problemas (corno 
certamente siio os fil6sofos) sejam tiio pouco 
curiosas acerca da existencia e da natureza 
dos problemas". 

Situagdes desse tipo, isto C, de duvida 
e obscuridade, tornam-se problemiticas 
quando se tornam objeto de pesquisa, no 
sentido de que seja possivel avaqar  alguma 

tentativa de solu@o, ainda que vaga, ja que 
caso contririo se teria o caos, e de que seja 
possivel intelectualizar essa vaga sugestiio, 
formulando o problema dentro de uma idiia 
que consista em antecipagiio ou previsdes do 
que pode acontecer. 

A idCia proposta desenvolve-se em seus 
significados pelo raciocinio, que identifica as 
conseqiiencias da idCia, pondo-a em relaqiio 
com o sistema das outras idtias e esclarecen- 
do-a assim em seus aspectos mais diversos. A 
solug50 do problema, inserida e antecipada 
na idCia que depois foi desenvolvida pel0 
raciocinio, dirige e articula o experimento. 
E seri precisamente o experimento que dira 
se a solugiio proposta deve ser aceita ou 
rejeitada ou, ainda, corrigida, a fim de dar 
conta dos fatos problem6ticos. 

A proposito dos fatos, diferentemente 
do antigo empirismo, Dewey observa que 
eles niio siio puros dados, "pois niio existem 
dados em si. Nada constitui um dado seniio 
em relagiio com uma idCia ou com um pla- 
no operativo que possa ser formulado em 
termos simb6licos, desde os da linguagem 
comum at6 os mais precisos e especificos da 
matematica", da fisica ou da quimica. 

Em suma, Dewey C da opiniiio de que 
tanto as idCias como os fatos s5o de natureza 
operational. As idCias siio operacionais por- 
que niio siio mais que propostas e planos de 
operagiio e intervenqiio sobre as condigdes 
existentes; e os fatos siio operacionais no 
sentido de que s5o resultados de operagdes 
de organizagiio e de escolha. 

as  idkias corno i ~ s f m r n e n ~ o ~  

A intelighcia, portanto, C constitutiva- 
mente operativa. A raziio niio C meramente 
contemplativa: C forga ativa chamada a 
transformar o mundo em conformidade com 
objetivos humanos. 

A contemplagiio, sem duvida, C ela 
pr6pria uma experizncia, mas, para Dewey, 
ela constitui a parte final, na qual o homem 
desfruta do espeticulo de seus processos. 0 
process0 cognoscitivo niio C contemplagiio, 
e sim participagiio nas vicissitudes de um 
mundo que deve ser mudado e reorganizado 
sem descanso. 

Dewey comenta que o mCtodo expe- 
rimental C novo como recurso cientifico ou 



como meio sistematizado de criar o conheci- 
mento e de garantir que seja conhecimento; 
entretanto, "corno expediente pritico, ele C 
tiio antigo quanto a propria vida". E C pre- 
cisamente por essa raziio que Dewey insiste 
na continuidade entre conhecimento comum 
e conhecimento cientifico. 

No escrito A unidade da ciincia como 
problema social (1938), ele diz que "a ciin- 
cia, em sentido especializado, C a elabora~io 
de operaqoes cotidianas, ainda que essa 
elaboraqiio assuma frequentemente cariter 
muito t&cnicon. E, ainda na Logica, Dewey 
reafirma o fato de que "a ciincia tem seu 
ponto de partida necessirio nos objetos qua- 
litativos, nos processos e nos instrumentos 
do senso comum, que C o mundo do uso, 
da fruiqiio e dos sofrimentos concretos". 
Depois, porCm, "pouco a pouco, atravCs 
de processos mais ou menos tortuosos e ini- 
cialmente desprovidos de urna linha diretriz, 
formam-se e siio transmitidos determinados 
procedimentos e instrumentos tCcnicos. 
V5o sendo reunidas informaqoes sobre as 
coisas, sobre suas propriedades e seus com- 
portamentos, independentemente de cada 
aplica@o imediata particular. Vamo-nos 
afastando sempre mais das situaqoes origi- 
narias de uso e fruiqiio imediatos [...I". 

Niio se ganha muito mantendo o pro- 
prio pensamento ligado ao tronco do uso 
com urna corrente muito curta, sentencia 
Dewey. 0 importante C que, como quer que 
seja, o pensamento, isto C, as idCias, estejam 
ligadas ii pratica, porque as idCias - tanto 
logicas como cientificas - estiio sempre 
em funqiio de problemas reais, ainda que 
abstratos, e porque C sempre a pratica que 
decide do valor de urna idCia. 

E as idCias siio exatamente instrumen- 
tos em nossa investigaqiio: siio instrumentos 
para resolver os problemas e para enfrentar 
um mundo ameaqador e urna existcncia pre- 
&ria. E, por serem instrumentos, h i  muito 
pouco sentido em pregar a veracidade ou a 
falsidade deles. As idCias sao instrumentos 
que podem ser eficazes, relevantes ou niio, 
danosos ou econbmicos, mas niio verdadei- 
ros ou falsos. E o juizo final que se d i  em 
todo process0 de pesquisa nada mais C do 
que urna "afirmaqiio garantida". 

Eis, portanto, o significado genuino 
do instrumentalismo de Dewey: a verdade 
niio C mais adequaqiio do pensamento ao 
ser, mas se identifica muito mais com "o 
poder comprovado de guia" de uma idCia 
e, em ultima anilise, com "o corpo sempre 
crescente das afirmaq6es garantidas", de- 

vendo-se ter em vista que essa garantia niio 
C absoluta nem eterna, j i  que os resultados 
da pesquisa cientifica, bem como de toda 
operaqzo humana, siio continuamente corri- 
giveis e aperfeiqoiveis em relaqiio 2s novas e 
cambiantes situaq6es em que o homem viri 
a se encontrar em sua historia. 

f\ feoria dos vaIo~es 

Se as idCias comprovam seu valor na 
luta com os problemas reais, e se cada in- 
dividuo tern o direito-dever de dar sua con- 
tribuiqiio a elaboraqiio de idCias capazes de 
guiar positivamente a aqiio humana, entiio 
esti claro que as idCias morais, os dogmas 
politicos ou os preconceitos do costume 
tambim n5o se revestem de autoridade es- 
pecial: tambCm eles devem ser submetidos 
B verificaqiio de suas consequtncias na pra- 
tica e devem ser responsavelmente aceitos, 
rejeitados ou mudados com base na anilise 
de seus efeitos. 

Dewey 6 relativista, niio considera 
possivel fundamentar valores absolutos. 0 s  
valores siio historicos e a tarefa do fil6sofo 
C a de examinar as "condiq6es generativas" 
(isto C, as instituiq6es e os costumes ligados 
a estes valores) e de avaliar sua funcionali- 
dade na perspectiva de urna renovaqiio, em 
relaqiio i s  necessidades que pouco a pouco 
irrompem da vida associada dos homens. 
Com efeito, existem valores de fato, isto C, 
bens imediatamente desejados, e valores de 
direitp, isto C, bens razoavelmente deseji- 
veis. E precisamente funqiio da filosofia e da 
Ctica promover a continua revisiio critica, 
voltada para a conservaqiio e o enriqueci- 
mento dos valores de direito. E esta claro 
que, na perspectiva de Dewey, sequer estes 
ultimos podem ter a pretensiio de dignidade 
meta-historica, ja que todo sistema Ctico 
C relativo ao meio em que se formou e se 
tornou funcional. 

A Ctica de Dewey C historica e social: 
como na teoria da pesquisa, nela tambtm 
desponta aquele sentido de interdependincia 
e de unidade inter-relativa dos fenbmenos, 
que se explicitari no conceit0 de intera~ii.0 
entre individuo e meio fisico e social. Assim, 
os valores tambCm siio fatos tipicamente 
humanos: s5o planos de aqiio, tentativas de 
resolver problemas que brotam da vida as- 
sociada dos homens. E constitui objetivo da 
filosofia educar os homens "a refletir sobre 
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os valores humanos mais elevados, da mes- 
ma forma como eles aprenderam a refletir 
sobre aquelas quest6es que se inserem no 
iimbito da tCcnican. 

Ha, sem duvida, o problema da deter- 
minagio dos fins. Escreveu Dewey: "A c i h -  
cia C indiferente ao fato de suas descobertas 
serem utilizadas para curar as doengas ou 
difundi-las, para acrescer os meios para a 
promoqiio da vida ou para fabricar material 
bClico a firn de aniquila-la". 

Por vezes, Dewey parece indicar como 
firn ultimo da vida dos homens um reino de 
Deus visto como justiga, amor e verdade. 
Entretanto, C precis0 insistir em um ponto 
de capital importincia no pensamento de 
Dewey: trata-se da n i o  possibilidade de 
distinguir entre meios e fins. 

Para Dewey todo firn C tambCm meio e 
todo meio para atingir um firn C desfrutado 
ou percebido tambCm como fim. A atividade 
que produz meios e a atividade que inventa 
e consuma os fins estio intimamente liga- 
das uma a outra. 0 firn alcanqado C meio 
para outros fins. E a avaliaqio dos meios C 
fundamental para todo firn real e genuino, 

que niio queira ser v i  fantasia, ainda que 
nobre e sugestiva. E as coisas que parecem 
fins sio, com efeito, unicamente previs6es 
ou antecipaqoes do que pode ser levado a 
existhcia em determinadas condig6es. Por 
isso, em Teoria da avalia@o (1939), Dewey 
escreve que n io  existe problema de avalia- 
g5o fora da relagio entre meios e fins, o que 
vale n io  somente na Ctica, mas tambCm na 
arte, onde a criagiio dos valores estiticos (a 
arte C natureza transformada e niio existe 
distingio entre belas-artes e artes uteis) requer 
a utilizaqio de meios adequados. 

P\ t e o v i a  da democmcia 

Dewey C urn relativista pelo fato de 
que, em sua opinigo, n io  existem mCtodos 
racionais para a determinagio dos fins ulti- 
mos. Por isso Dewey t decididamente con- 
trario aos filosofos utopicos que, projetando 
suas vis6es ideais, n io  se preocuparam em 
dedicar uma investigaqio acurada aos meios 

Kctr de  John Dewey feito por E. B. Child. 
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necessirios para sua realizaqiio, e sequer em 
avaliar atentamente sua desejabilidade mo- 
ral efetiva. A utopia gera normalmente o ce- 
ticismo ou o fanatismo. 0 que C necessirio, 
segundo Dewey, C propor metas concretas 
e descer dos fins remotos para os mais pr6- 
ximos, realiziveis em condiqoes hist6ricas 
efetivas. Portanto, Dewey projeta o operar 
continuo tendo em vista maior consciencia 
e maior liberdade, no sentido de que a liber- 
dade conquistada hoje cria situaq6es graqas 
i s  quais haverii mais liberdade amanhii, e no 
sentido de que minha liberdade faz crescer 
a dos outros. 

Conseqiientemente, Dewey C avesso a 
sociedade totalitiria e convict0 defensor da 
sociedade democritica. Para ele, a pressu- 
posiqiio de um fim absoluto trunca a discus- 
siio, ao passo que a democracia representa 
discussiio inteiramente livre. C mCtodo aue 
permite discutir toda finalidade, C debHte 
sem fim, 6 colaboraqiio, C participaqiio em 
finalidades conjuntas. A democracia C aquele 
mod0 de vida em aue "todas as oessoas ma- 
duras participam da formaqiio dos valores 
que regem a vida dos homens associados", 
mod0 de vida que "6 necessiirio tanto do 
ponto de vista do bem social como da 6tica 
do desenvolvimento pleno dos seres huma- 
nos como individuos". Em Liberalismo e 
agiio social (1935), Dewey afirma que "o 
problema da democracia [...I torna-se o 
problema daquela forma de organizagiio 

social que se estende a todo campo e a todo 
caminho da vida, pel0 qua1 as for~as  indi- 
viduais niio deveriam ser simplesmente li- 
bertadas de constri~6es mecAnicas externas, 
mas deveriam ser alimentadas, sustentadas 
e dirigidas" . 

Com base nisso tudo, pode-se compre- 
ender a aversiio de Dewey pela sociedade 
planejada. 0 que ele almeja e defende C a 
sociedade que se planeja constantemente 
a partir de seu interior, atenta, portanto, 
ao controle social mais amplo e articulado 
dos resultados. A diferen~a existente entre 
a sociedade planejada (a  planned society), e 
a sociedade que se planeja constantemente 
(a  continuously planning society) C definida 
por Dewey nos termos seguintes: "A primei- 
ra requer designios finais impostos de cima 
e que, portanto, se baseiam na forqa, fisica 
e psicologica, para fazer com que nos con- 
formemos a eles. A segunda significa libertar 
a intelighcia mediante a forma mais vasta 
de interciimbio cooperativo". 

Ligada 2 teoria da investigaqiio, a teo- 
ria dos valores e a teoria da democracia de 
Dewey encontra-se sua teoria da educaqzo, 
entendida como reconstruqiio e reorgani- 
zaqiio continua da experihcia, visando a 
aumentar a conscihcia dos vinculos entre 
as atividades presentes, passadas e futuras, 
nossas e alheias, e aumentar a capacidade 
dos individuos para dirigir o curso da ex- 
perihcia futura. 
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a PESQUISA 

parte de problemas, 
formula hzpdteses 
(idtias) de solu@o 

e, por melo 

Para enfrentar a instabilidade e o acaso do mundo e da existhcia 
t preciso desmascarar os sistemas metafisicos, consoladores e ilusbrios, e 

PROMOVER o CONHECIMENTO nPo como contempla$Ho, 
- - - - - - - - - mas como process0 de pesquisa, 

a qua1 C uma forma de adapta~Ho ao ambiente 

o expermento, INSTRUMENTALISMO: 
que d~rP  se as ~ d t ~ a s  sso tnstrumentos de nossa pesqulsa para resolver os problemas 

a solu@o proposta e t sernpre a pritica que decide seu valor 
deve ser acelta 

A VERDADE t o "cornprovado poder de guia" de uma idiia: 
sua garantia nHo C absoluta nem eterna, porque os resultados da pesquisa humana 

sempre siio corrigiveis e aperfei~oaveis em rela~iio &s novas situa~Bes em que o homem 
vem a encontrar-se em sua histbria 

l? preciso constituir uma DEMOCRACIA como sociedade que se planifica constanternente, 
em que a intelighcia se liberte em um interchbio cooperativo que trabalhe sobre metas concretas, 

realizPveis nas condi~6es histbricas efetivas, e em que se atue 
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n6o 6 consci6ncici, 
mas historia 

"G ignordncia, o hbbito, o rodicar-se Fotal 
no passado, sdo justamante as coisas c)us 
o chamado emp~r~srno, corn suo redugdo do 
experi&ncio o estodos de consci&ncio, nega 
2, expsribncia ". 

R via de acssso que parte daquilo qua 
est6 mais 2, mdo, em vez de dos produtos bem 
acabados do cigncia, nem por isso comega com 
os rasultados da ci&ncia psicolog~ca mais do 
qua dos do c~&ncia fisica. Com efeito, o material 
psicologico est6 mois distante da experi&ncia 
direta do que o da fisica. Essa via implica que 
se comece mais para tr6s de qualquer ci&ncia, 
com a experi&ncia em seus tragos toscos s ma- 
croscopicos. R ci&ncia entdo interessar6 como 
uma das fases da experi&ncia humana, mas nbo 
mais qua a magia, o mito, a politica, a pintura, 
a poesra e os penitenci6rios. 0 dominio sobre 
os homens exercido psla rhverie e pelo desejo 
pertence b teoria filosofica da natureza ndo 
menos do qus a fisica mat~mcitica; a imagina- 
<do ndo deve ser considerada menos que a 
observagdo refinado. < um fato da experi&ncio 
que alguns homens, como Santavana observou 
a respsito de Shelley, sbo imunes em relagbo 
2, "experi&nciaW porque conservam intacta a 
atitude da infdncia. € para um empirista radi- 
cal, a mais transcendente das filosofias & um 
fen6meno empirico. €la ndo pode demonstrar 
intelectualmente aquilo que seu autor supde 
que ela demonstre, mas mostra 0190 a respsito 
da experihcia, talvez algo ds valor imenso para 
urna interpretagdo sucessiva do naturcza 2, luz 
do expari&ncia. 

R experi&ncia 6 ,  portanto, algo de comple- 
tamente diferente da "consci&ncia", que & aquilo 
que aparecs qualitativaments s focalmente 
em um momento particular. 0 homem comum 
ndo tsm necessidads que se Ihe recorde que 
a ignordncia & um dos principais aspectos do 
experi&ncia; e que tais 560 os hdbitos aos quais 
nos entregamos sem consci&ncia, tanto qua eles 
agem de modo h6bil e ssguro. Todavia, a igno- 
rGncia, o hbbito, o radicar-se fotal no passodo, 

sbo justamente as coisas que o assim chamado 
empirismo, com sua redugdo da experi&ncia 
estados de consci&ncia, nega 6 experi&ncia. E 
importante para uma teoria da experi&ncia sa- 
ber qua em certas circunstdncias o homem tam 
am estima aquilo que 6 distinto e claramente 
evidente. Mas nbo & menos importante saber 
qua, em outras circunstdncias, florescs aquilo 
que & crepuscular, vago, obscuro e misterioso. 
Que crimss intelectuais tenham sido cometidos 
em nome do subconsciante, ndo C uma razdo 
para rscusar admitir qus aquilo que n6o est6 
explicitamente presents constitui uma parte 
muito mois vasta da experi&ncia do qua aqusle 
campo da consci&ncia ao qua1 os pensadores 
foram tdo davotos. 

Quando a doenga, a religido, o amor ou 
o proprio conhecimento sdo experimentados, 
sstbo envolvidas forps e consequ&ncias po- 
tenciais que ndo estdo diretamente presentes 
nem diretamenta implicadas. Elas estdo "no" 
axperi&ncia tdo verdadeiramente como estdo 
presentes mal-estares e exaltagdes. Conside- 
rando a parte qus a antecipagbo e a memoria 
da rnorte sxerceram na vida humana, da reli- 
gibo 2,s companhias de seguros, o que se pode 
dizer de uma teoria que define a experi&ncia 
de modo tal que dela faz logicamente seguir 
qus a morte jamais & mathria ds sxperi&ncia? 
R experi&ncia nbo C uma corrsnts, mesmo que 
a corrante dos sentimentos s das idbias que 
corre em sua superficie seja a parte que os 
filosofos gostam de atravessar. R experi&ncia 
inclui as margsns duradouras do constituigdo 
natural e dos h6bitos adquiridos, al&m da cor- 
rents. 0 momsnto fugaz & sustentodo por uma 
atmosfera que ndo escapa, mesmo quando 
mais vibra. 

Quando dizemos que a experi&ncia & um 
ponto de acesso 2.1 explicagdo do mundo no qunl 
vlvemos, entendemos por axperi&ncia 0190 que 
seja vasto, profundo e plsno ao menos tanto 
quanto toda a historia sobre esta terra; urna 
historia que (pois a historia nbo acontece no 
vazio) inclui a terra e os correlates fisicos do 
homem. Quando assimilamos a experi&ncia 2, 
historia mois que b fisiologia das sensagdes, 
indicamos que a historia denota ao mesmo 
tempo as condigm objetivas, as forgas, os 
eventos, e o rsgistro e a avaliagdo desses 
eventos feitos pelo homem. R expsri&ncia 
denota tudo aquilo que 6 experimentado, tudo 
aquilo que se sofre e se prova, e tambbm os 
processes do experimentor. Como & proprio 
do historia ter significados ditos subjetivos 
e objetivos, asslm ocorre com a experi&ncia. 
Conforme dissa William James, ela 6 um fato 
"corn face duplo". Sem o sol, a lua, as estra- 
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las, CIS montanhas e os rios, as floretas e as 
minas, o solo, a chuva e o vento, a historia n60 
existiria. Estas coisas ndo sdo condi<des exter- 
nos da historia e da expari&ncia, mas fazem 
integralmente parte delas. Mas do outro lado, 
sem as atitudes e os intaresses humanos, sem 
o registro e a interpretagdo, estas coisas ndo 
seriam historia. 

J. Dcswsy, 
Expsri&ncia s noturam. 

N60 h6 nada mois prCltico 
do que uma boa teoria 

0 mQtodo cientifico-expsrimsntol con- 
siste em 'soborsor idQiosr'. "No mois, seu 
significado ss considero confinodo o certos 
problsmos t&cnicos e unicamants fisicos. 
Sem ddvido ssrd preciso muito tempo para 
qus se compresndo qua ale vole iguol- 
ments poro o Formog6o e a verificog60 dos 
idQios no compo dos problamos sociois e 
morois ". 

mental enquanto m&todo de obter o conhaci- 
mento e de assegurar que seja conhacimanto, e 
ndo so opinido, - mhtodo tanto de descoberta 
quanto de confirmagdo, - t a grande forp 
que permanece para provocar uma transfor- 
magdo na teoria do conhecimento. 0 mbtodo 
experimental tem dois lodos. De uma parte, 
signiFica que ndo temos nenhum direito de 
chamar 0190 de conhecimento a ndo ser onde 
nossa atividade realmente produziu certas 
mudanps fisicas nos coisas, que entrem em 
acordo com a concepgdo que delas se tinha, e a 
confirmem. Fora dessas mudangas especificas, 
nossas crengas ndo sdo mais que hipoteses, 
teorias, sugestdes, e 6 preciso consider6-las 
como incertas e utiliz6-las como indicagdes 
de experimentos a serem tentados. Por outro 
lado, o mbtodo experimental do pensamento 
significa que o pensamento & irtil; que & util 
justamente d medida que a previsdo das 
consequ&ncias futuras Q feita em base a uma 
completa observo~do das condigdes atuais. Fl 
experimenta<do, em outras palavras, ndo equi- 
vale d reagdo cega. Tal atividade suplementar 
- suplementar em relagdo bquilo que Foi obser- 
vado e agora & previsto - 6 verdadeiraments 

um fator inevit6vel em toda a nossa conduta, 
mas ndo b experimanto a ndo ser enquanto 
sdo notadas as conseqij&ncios, e enquanto sdo 
usadas para fazer predig6es e projetos para 
situagdes ssmelhantes no futuro. Quanto mais 
se colhe o significado do m&todo experimental, 
mais a nossa prova de certo modo de tratar os 
recursos e os obst6culos materiais que se nos 
apresentam compreende um us0 precedents 
da intelig&ncia. Rquilo que chamamos de 
magia era sob muitos aspectos o mttodo ex- 
perimental do selvagem; mas, para el@, tentar 
significava tentar sua sorts, e ndo suas idbias. 
0 mhtodo cientifico experimental &, ao contr6- 
rio, um soborear idbias; por isso, mesmo que 
entre em fal&ncia na prdtica, ou imediatamente, 
t intelectualmente fecundo, pois aprendemos 
de nossos insucessos quando nossos esforgos 
s60 seriamente reflexives. 

0 mbtodo experimental & novo come re- 
curso cientifico ou como meio sistematizado ds 
criar o conhecimento, embora como expediente 
pr6tico seja tdo velho como a propria vida. Por 
isso ndo & de se maravilhar se os homens ndo 
reconheceram todo o seu raio de agdo. No mais, 
seu significado se considero confinado a certos 
problemas t6cnicos e unicamente fisicos. Sem 
dirvida ser6 preciso muito tempo para qua se 
compreenda que ele vale igualmente para a 
forma~do e a verificagdo das idbias no campo 
dos problemas sociais e morais. 0 s  homens 
querem ainda a marca do dogma, das crenps 
estabelecidas por via de autoridads, para 
ficarem livres tanto da fadiga de pensar como 
da responsabilidade de dirigir sua atividade 
com o pensamento. Eles tendem a confinar seu 
pensamento 6 pergunta sobre qua1 sistsma 
dogm6tic0, entre aqueles que se contendem no 
campo, eles devem aceitar. Por isso as sscolas 
estdo mais aparelhadas para fazer discipulos do 
que pesquisadores, como dissa John Stuart Mill. 
Mas, quanto mais o mbtodo experimental v6 
crescsr sua influ&ncia, ele contribuir6 certamente 
para destronar os mbtodos litsr&ios, dialQticos 
e autoritdrios na formagdo das cren<as, qua 
dirigiram as escolas do passado, e a trclnsfsrir 
seu prestigio para mbtodos que promovam um 
interesse ativo pelas coisas e pelas pessoas. 
dirigidos por objetivos de ports temporal maior, 
e que desenvolvam maior riqueza de coisas no 
espago. Corn o tempo a teoria do conhecimento 
dever6 ser derivada da pratica que mais conse- 
gue criar conhecimento; e entdo tal teoria sera 
empregada para melhorar os mQtodos menos 
rent6veis. 
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entre passado e presente 
na pesquisa hist6rica 

R h~stbrio e o vida sociol otuol: "0 
verdodeiro ponto de portida do historio & 
sempre olgumo s~tuo@o otuol com seus 
problemas ". 

A segrega@o qua mata a vitalidads da 
historia Q a separa(do dos modos e dos interes- 
ses atuais do vida social. 0 passado, apenas 
como passado, ndo mais nos diz respeito. Se 
verdadeiramente estivesse acabado e morto 
haveria uma so atitude razoavel para com ale. 
Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Mas 
o conhecimento do passado Q a chave para 
compreender o presente. A historia pesquisa 
o passado, mas este passado & a historia do 
presente. Um estudo inteligente da descoberta, 
da explora<do e da coloniza<do do AmQrica, 
do movimento dos pioneiros para o oeste, da 
imagina~do stc., seria um estudo dos Estados 
Unidos assim como sdo hoje; do pais no qua1 
hoje vivemos. Estud6-lo no processo de sua 
forma<do torna de Mcil cornpreens60 muito do 
que seria demasiadamente complicado para 
ser apreendido diretamante. 0 mbtodo ge- 
nistico foi talvez a principal conquista cientifica 
da ljltima metade do sisculo XVIII. Ssu principio 
6 que o modo de penatrar qualquer produto 
complexo 6 o de seguir o processo de seu 
fazer-se, e de seguir os estagios sucessivos 
de seu crescimento. Aplicar este mQtodo a his- 
toria apenas no significado grosssiro de que o 
estado social atual ndo pode ser saparado de 
seu passado seria unilateral. Significa tambbm 
que os acontecimentos passados ndo podem 
ser separados do presente vivo sem perder seu 
significado. 0 verdadairo ponto de partida da 
historia 6 sempre alguma situa<do atual com 
seus problemas. 

Este principio geral pode ser brevemente 
aplicado a uma considera~do de sua relag30 
com um grande numero de pontos. Recomsn- 
do-sa geralmente o mQtodo biogr6fico como 
sistema de aproximagio natural para o estudo 
historico. As vidas dos grandes homens, dos 
herois e dos pioneiros, tornam concretes a vitais 
episodios historicos que seriam de outro mod0 
abstratos e incompreensiveis. Elas condensam, 
em imagens vivas, sQries ds acontecimsntos 
complicados e intrincados tdo extensos no es- 
pa<o e no tempo que apenas uma mente muito 

treinada podaria segui-10s a destrin~6-10s. Ndo 
ha duvida de que este principio seja psicologi- 
camante solido. Mas dele se abusa, quando 
Q empregado para dar um relevo exagsrado 
6s a@es de alguns individuos ssm refer&ncia 
bs situa~des sociais que representam. Quando 
se faz uma biografia consistir apsnas em um 
relatorio das a@s de um homem, isoladas 
das condi{des que o promoveram s 6s quais 
suas atividades foram urna resposta, nZlo te- 
mos um estudo de histbria, pois ndo temos um 
estudo de vida social, a qua1 6 um problsma 
de individuos associados. Ndo temos mais que 
um incentive falaz para ingerir fragmentos de 
informa(do. 

Prestou-se muita aten@o recentemente b 
vida primitiva como introdqdo 2.1 aprendizagem 
do historia. TambQm aqui h6 um modo justo e 
um errado de considerar seu valor. 0 car6ter 
aparentemente j6 formado s a complsxidade 
das condi@es atuais sdo um obst6culo quase 
insuperavel para lanqx luz sobre sua natureza. 
Recorrendo aos primitivos se podem obter os 
elementos fundamentais da situa~do presente 
em uma forma infinitamente simplificada. i como 
se se desenrolasse uma tela de tecido tdo 
complicada e tdo proximo dos olhos que ndo 
se pode ver seu desenho, at& que aparepm os 
primeiros traGos mais grosseiros e maiores. NBo 
podemos simplificar as situa~des atuais com um 
exparimento daliberado, mas o recurso 6 vida 
primitiva nos oferece o tipo de resultados que 
desejariamos de um experimento. As rela@es 
sociais e os mhtodos de a<do organizada re- 
duziram-se a seus termos mais elemantares. 
Se, porQm, se descuida deste objetivo social, o 
estudo da vida primitiva torna-se simplesmente 
uma evoca<do dos aspsctos sensacionais e 
excitantas da vida selvagem. 

A historia primitiva da elementos para 
entender a historia da produr&o. Pois uma das 
razdes principais de recorrer a condic;des mais 
primitivas para resolver o presente em fatores 
mais facilmente perceptiveis & que possamos 
compreender como foram enfrentados os 
problemas fundamentais de providenciar o 
alimento, o abrigo e a protqdo; vendo como 
esses problemas foram resolvidos nos primei- 
ros tempos da rcqa humana, podemos formar 
uma idQia do longo caminho que se teve de 
percorrer, e das sucessivas invenqdes com 
as quais a rasa progrediu na civiliza@o. Ndo 
temos necessidade de entrar em discussdo a 
respeito da interpretqdo econ6mica da historia 
para compreender que a historia industrial da 
humanidads lanp uma luz sobre duos fases 
importantes da vida social, como n6o o pode 
fazer nenhum outro period0 da historia. €la nos 



Faz conhecer as invengdes sucessivas por meio 
das quais a ci&ncia teorica Foi aplicada ao con- 
trole do natureza, no interesse da seguranga e 
da prosperidads da vida social. Desta forma, 
ela revela as causas sucessivas do progresso 
social. Outro servigo nos prestou, o de mostrar- 
nos as coisas que interessam Fundamentalmente 
a todos os homens em geral; as ocupagdes 
a os valores ligados com o ganho da vida. R 
historia econ8mica pesquisa as atividadss, a 
carreira e os destinos do homem comum como 
nenhum outro ramo do historia. A unica coisa 
que todo individuo deve Fazer & viver; a unica 
coisa que d ~ v e  Fazer a sociedade & obter de 
coda individuo sua justa contribu~gdo ao bsm- 
@star geral, e providenciar para que Ihe seja 
dado uma compsnsa<bo justa. 

R historia econ8mica & mais humana, mais 
dsmocr6tica, s por isso mais libertadora do que 
a historia politica. Ndo considera o surgimento e 
a decad&ncia dos principados e das pot&ncias, 
mas o desenvolvimento das libsrdades reais do 
homem grasas ao seu dominio sobre a natureza 
comum para a qua1 existem as pot&ncias e os 
principados. 

A historia industrial oferece tambbm um 
caminho mais direto para nos aproximarmos 
do compreensdo do nexo intimo que liga 6 
natursza lutas, sucessos e Fal&ncias do homem, 
mais do que a historia politica o Faga, para ndo 
falar da historia militar, na qua1 transborda tdo 
Facilrnents a politica quando reduzida ao nivel 
do compreensdo dos meninos. Pois a historia 
industrial & essencialment~uma narragdo do 
modo com qua o homem aprendeu a utilizar 
a energia natural, desde o tempo em que os 
homens desFrutaram mais plenamente as ensr- 
gias musculares de outros homens, at& o tempo 
sm que, como promessa ou como atuagdo, os 
recursos da natureza vieram a estar assim 00 

comando do homem de modo a Ihe permitir 
estender sau dominio sobre ela. Quando ndo 
se leva em conta a historia do trabalho, das 
condigdes do uso do solo, das florestas, das 
minas, do cultivo e da criagdo das sementes 
e dos animais, do fabricagdo e distribuigdo, 
a historia tende a se tornar apenas literdria: 
romancs sistematizado de uma humanidade 
mitica que vive sobre si propria em vez de 
sobre a terra. 

Talvez o ramo mais descurado da histo- 
ria na educagdo geral & a historia intelectual. 
Comegarnos apenas agora a perceber que os 
grandss herois que Fizeram progredir o destino 
humano ndo sdo os homens politicos, os ge- 
nerais e os diplomatas, mas os descobridores 
cientificos e os inventores, qua puseram na mdo 
do homem os instrumantos de uma expsri&ncia 

controlada e em desenvolvimento, e os artistas 
e os poetas que celebraram suas lutas, seus 
triunfos, suas dsrrotas em uma lingua que, seja 
@la pictorica, pl6stica ou escrita, tornou sua 
compreensdo universalmente acessivel aos 
outros. Uma das vantagens do historia indus- 
trial, como historia do adaptagdo progressiva 
que o homem fez das forgas naturais aos usos 
sociais, & a ocasido que oferecs 6 consideragdo 
do progresso dos mQtodos s dos rssultados do 
conhecimento. Hoje os homens estdo habitua- 
dos a louvar a intelig&ncia s a razdo em tsrmos 
gerais; insiste-se sobre sua Fundamental impor- 
t6ncia. Mas os alunos heqijentementa saem 
do sstudo conventional da historia pensando 
que o intelecto humano C uma quantidads 
est6tica que ndo progrids com a invengdo de 
m&todos melhoras, ou qua a intelig&ncia & um 
fator historico descuravel, ou entdo exibigdo 
de astircia pessoal. Certamente o melhor modo 
de instilar um sentido genuino do parte que a 
mente dave ter no vida & o estudo da historia 
que torna claro como todo o progresso da 
humanidads, do estado selvagem para cima, 
at& a civilizagbo, remonta 6s dsscobertas e Bs 
inven@as intelectuais, s torna claro at& que 
ponto as coisas que garalmente chamam mais 
a atengdo nos escritos historicos ndo Foram mais 
que coisas sscund6rias, ou at& obst6culos que 
a intelig&ncia teve de superar. 

Se a historia se Fizesse deste modo, ela 
exsrceria naturalmente grande dicbcia 6 t h  no 
ensino. Uma psnetragdo inteligente das Formas 
atuais da vida associada & necess6ria para um 
carater cuja moralidade ndo se limita a uma ino- 
c&ncia sem cor. 0 conhecimento historico ajuda 
a providsnciar esta penetragdo. € um orqdo 
para analisar a urdidura s a trama do tecido 
social atual, e para tornar conhecidos as Forqx 
que teceram o desenho. 0 uso do historia para 
cultivar uma intelig&ncia socializada constitui 
seu significado moral. 6 possivel empre~a-la 
como espbcis de reservatorio de anedotas do 
qua1 extrair para inculcar li(;des morais especiais 
a raspeito desta virtude ou daquele vicio. Mas 
tal ensino ndo 6 tanto urn uso Btico da historia 
quanto um esforgo de criar impressdss morais 
por meio de um matsrial mais ou menos auth-  
tico. Na melhor das hipotesas produz um Fogo 
emotivo temporario; na pior, uma indiferen~a 
insensivel6 moral. 0 auxilio que a historia pode 
dar para uma compreensdo mois inteligente e 
interessada das situagdes sociais do pressnte, 
do qua1 participam os individuos, & uma vanta- 
gem moral permanente s construtiva. 



$08 Primeira parte - 14 filosofia do skculo XYX no S~CMIO )(X 

e o progresso social 

6 [. ..] o ds crior uma intslig6ncio que estsjo 
plenoments convencido do possibilidods ds 
dirigir corn el0 os ossuntos humonos". 

Assumindo qua o dessnvolvimento do 
conhecimento direto conquistado no decorrsr 
de ocupaq3es de intsresss social seja Isvado 
a uma forma Iogica aperfeicoada, surgs a 
quest60 a respeito de seu lugar na experi6ncia. 
Em geral, a resposta & que a ci&ncia atesta a 
emancipa(60 da mente da sntrega a objstivos 
habituais, e torna possivsl a busca sistem6tica 
de novos fins. 6 o agsnte do progresso em 
agio. 0 progresso & algumas vszes conside- 
rado como consistindo no aproximar-se de fins 
ja procurados. Mas esta & uma forma manor ds 
progresso, pois requer apenas a melhoria dos 
meios de agio ou o avan(;o tQcnico. 0 s  modos 
mais importantes ds progresso consistem sm 
enriquecer os objetivos precedentas e sm For- 
mar novos. 0 s  dasejos ndo s6o uma quantidade 
fixa, nsm o progresso significa apenas quanti- 
dads maior de satisfq60. Com o aumanto da 
cultura s com o novo dominio sobre a natursza 
nascem novos desejos, exigQncias de novas 
qualidadas a satisfazer, pois a intelig6ncia 
percebe novas possibilidades de q6o .  Ests 
projeto de novas possibilidades Ieva b busca 
de novos meios de execug60 e se realiza no 
progresso, enquanto a dascobarta de objatos 
que ainda n6o sdo usados Ieva b sugsstbo de 
novos fins. 

Que a ci&ncia seja o msio principal de 
aperfeicoar o controle dos meios de aq3o & 
demonstrado psla grande quantidade de in- 
ven@es que s@ seguiram ao dominio intelectual 
sobre os segredos da natureza. A transforma- 
(60 maravilhosa da producdo e da distribuisdo 
conhecida sob o nome de revolu<do industrial 
6 o fruto da ci&ncia experimental. A ferrovia, 
a navegacdo a vapor, os motores el8tricos. o 
telefone e o telQgrafo, os automoveis, os aero- 
planes e os dirigiveis s6o provas svidsntes da 
aplicac;do da ci&ncia b vida. Mas nenhum deles 

teria importdncia sem as milhares de inveng6es 
menos sensacionais [. . . ]  a servigo ds nossa vida 
quotidiana. < preciso admitir que em grande parts 
o progresso assim obtido Foi apenas tbcnico; 
proporcionou meios mais eficazes de satisfazer 
dessjos preexistsntes, mais do que modificar a 
qualidode dos propositos humanos. Ndo h6, por 
exemplo, uma civilizagdo moderna qus possa 
igualar a cultura graga, sob todos os aspectos. 
A cihcia 6 ainda demasiadamente recente para 
tsr sido transformada em disposigdo imaginativa 
e smotiva. 0 s  homens se movem mais rap~da- 
msnts s com mais seguranga para a realizagdo 
da seus Fins, mas seus Fins permanecem mais 
ou menos aquelss que eram antes da instru- 
560 cisntifica. Ests Fato confer@ 6 educagdo a 
responsabilidade de usar a ci6ncia de modo a 
modificar a atitude habitual do imaginagdo e 
do sentimento, ede n6o deix6-la como simples 
extens60 de nosso ser Fisico. 

0 progrssso da ci6ncia j6 modiFicou os 
pensamentos dos homens sobre os objetivos 
e sobre os bens da vida de modo bastante 
vasto para dar uma id&ia da naturaza dssta 
responsabilidade e dos modos de enFrent6-la. 
A cihcia, com seus eFeitos sobre a atividade hu- 
mana, abateu as barreiras materiais que antes 
separavam os homens, alargou imsnsamente a 
6rsa das rslagbes entre os homens, criou uma 
intsrdspsnd&ncia ds interesses sobre vastissi- 
ma escala. Trouxe consigo uma convicgdo firms 
da possibilidade de controlar a natureza par0 os 
interessss do humanidads, e assim induziu os 
homens a olhar para o futuro em vez de para o 
passado. A coincid6ncia do ideal do progresso 
com o desanvolvimento ciantifico n60 6 apenas 
uma coincid6ncia. Antes deste dessnvolvimento 
os homens tinham posto a era de our0 em uma 
antiguidads rsmota. Agora eles anfrentam o fu- 
turo com a firme convicgdo de que a intelig6ncia 
usada sficazmsnts pods sliminar males que 
outrora eram considerados inevit6veis. Subjugar 
uma doenea devastadora n6o & mais apenas 
um sonho, a esperanca de abolir a pobreza ndo 
6 uma utopia. A ci&ncia familiarizou os homens 
com a id6ia do dessnvolvimento, que se realiza 
praticaments com a melhoria gradual e continua 
do estado da humanidade comum. 

J. Dsu~ey, 
Democracia a sduca@o. 



Croce e Gentile, 

e o idealismo angle-americano 

I. O idenlisrno n a  3f6Iia 

a n t e s  d e  Cvoce e Gentile 

Napoles foi a cidade que em certo sentido constituiu o berqo do idealismo 
italiano. Na Universidade de NBpoles, de fato, ensinaram Augusto Vera (181 3-1885) 
e Bertrando Spaventa (1817-1883), que foram os protagonistas 
da difusao do hegelianismo na Italia. o idealism0 

lmportante e principalmente a contribui@a tebrica de ltslja 
Spaventa, que repensou Hegel com o objetivo de operar uma antes de Croce 
sirnplifica(ao e uma rigorizac;lo de sua filosofia. e Gentile 

Muitos homens de cultura na ltalia, na segunda metade +§  1-3 
do seculo XIX, foram atraidos pelo hegelianismo, e entre estes 
sobressai Francisco De Sanctis (1817-1883) que, ao traqar o plano geral de sua 
histciria literaria da Itdlia, se inspira no conceit0 hegeliano de espirito. 

A Spaventa ligam-se Donato Jaia (1839-1914), Sebastiao Naturi (1843-1917) e, 
sobretudo. Giovanni Gentile. Croce, aue chegou tarde ao hegelianismo, inspirou- 
se, ao contrario, em De Sanctis. 

Napoles foi, em certo sentido, o berqo 
do idealismo italiano. Com efeito, foi na 
Universidade de Nipoles que ensinaram 
Augusto Vera (1813-1 885) e Bertrando 
Spaventa (1817-1883), os protagonistas da 
difusgo do verbo hegeliano na Italia. 

Augusto Vera seguiu as posiq6es da 
direita hegeliana, destacando-se pela sua 
preparaqzo filos6fica e pelo conhecimento 
precis0 dos textos hegelianos. Entre suas 
obras, podemos recordar: Introduction a la 
philosophie de Hegel, Paris, 1855; Logique 
de Hegel, Paris, 1859, e Essai de philosophie 
hegelienne, Paris, 1864. 

Bertrando Spaventa 

0 pensamento de Bertrando Spaven- 
ta, que tentou fatigosamente a reforma do 

hegelianismo, apresenta fisionomia mais 
teorica e vigorosa. Spaventa se formara em 
seminirio, mas uma crise religiosa o afastara 
dramaticamente da ft na transcendencia. 
Entretanto, manteve certo tom teologizante 
em sua problematica. 

Seus escritos mais interessantes sgo 
Pre2mbulo e introdu@o as lig6es de filoso- 
fia na Universidade de Ndpoles, de 1862, e 
os Principios de filosofia, de 1867. Esses e 
muitos outros escritos de Spaventa foram 
depois republicados ou editados pela primei- 
ra vez por Gentile, que, como veremos, a ele 
se remete. Deve-se recordar ainda o at6 ha 
pouco intdito, intitulado Sobre o problema 
da cognigiio e em geral do espirito, de 1858, 
muito interessante e claro. 

Spaventa estava convict0 de que a 
filosofia moderna nascera na Itilia, com 
os pensadores da Renascen~a, mas que os 
frutos desse pensamento amadureceram 
fora da Italia, com Spinoza, Kant e Hegel. 
Depois de um period0 de perplexidade, no 
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qual pareceu-lhe que nada de bom houvesse 
acontecido na Italia depois da Renascenqa, 
mudou de opiniiio e convenceu-se de que, 
ainda que de mod0 imperfeito e parcial, 
Vico podia ser considerado como o precur- 
sor da "filosofia da mente", Galluppi foi 
um pensador do qual se pode reconhecer 
o mCrito de haver tratado de modo novo 
"o problema do conhecer", Rosmini che- 
gou a debater a quest20 do conhecer em 
sentido kantiano, e Gioberti em sentido 
hegeliano. 

Portanto, ja desencadeara na Italia 
uma "circulaqiio" do pensamento europeu 
e, agora, era precis0 leva-la adequadamen- 
te a seu termo. A contribuiqiio te6rica de 
Spaventa consiste em ter empreendido o 
repensamento de Hegel, com o objetivo 
de realizar a simplificaqiio e a rigoriza~iio 
do mesmo. Visto que distinguia idCia-na- 
tureza-espirito, Hegel mostrava que ainda 
niio havia conquistado completamente a 
perfeita identidade e mediaqiio entre Eu 
e Niio-eu, e que ainda niio havia "menta- 
lizado" perfeitamente o real, ou seja, que 
ainda niio o havia perfeitamente reduzido 
2 consciincia. No inkdito de 1858, que 
citamos acima, Spaventa assim resume sua 
concepqiio do Absoluto como autocriaqiio 
e x  nihilo: "Pode-se dizer verdadeiramente 
que a criaqiio seja ex  nihilo; ela C tal enquan- 
to o iiltimo, o ato d o  pensar, o espirito, o 
criador C o verdadeiro primeiro, ao passo 
que o primeiro C o iiltimo. E o primeiro na 
produgiio C o ser = nada [alusiio aos dois 
momentos da primeira triade dialktica da 
L6gica de Hegel]. E a criaqiio C livre, porque 
C o pressuposto de que o pensar, o espirito, 
faz-se a si pr6prio; C amor, amor a si mesmo, 
bem etc." No espirito, "a criaqiio 6 sua pr6- 
pria criaqiio". Esse "at0 de pensar" que, ao 
se autocriar, cria tambCm o ser, constituiria 
o ponto de partida para o desenvolvimento 
da filosofia de Gentile. 

do hegelianismo 

Na segunda metade do sCculo XIX 
muitos homens de cultura na Itilia foram 
atraidos pel0 hegelianismo. Entre eles des- 
taca-se Francisco De Sanctis (1 817-1 883), 
que se inspirou no conceit0 hegeliano de 
espirito para tragar o esboqo geral de sua 
grandiosa reconstruqiio da hist6ria literaria 

da Italia, que tem como fundo a convicqiio 
de que a poesia seria o espirito universal 
que se realiza no particular, adquirindo 
desse mod0 consciincia de si. Sua Historia 
da literatura italiana (1870-1872) e seus 
ensaios sobre literatura italiana constituem 
obras-primas, que se impoem e merecem 
ser lidas ainda hoje, inclusive por causa da 
elevada consciincia social, moral e politica 
de De Sanctis. 

Remetem-se a Spaventa Donato Jaia 
(1839-1914) e Sebastigo Maturi (1843- 
1917). Jaia tornou-se cClebre por ter sido 
professor de Gentile em Pisa. 

Assim, o atualismo de Gentile derivou 
do hegelianismo de Spaventa. Benedetto 
Croce, ao contririo, fez outro trajeto. Ao 
invCs de aproxima-lo de Hegel, a leitura 
de Spaventa (ao qual, entre outras coisas, 
como veremos, era ligado por lago de pa- 
rentesco) afastou-o dele, pelo menos em 
um primeiro momento. A primeira nutri- 
qiio es~iritual de Croce veio de De Sanctis 
(que ele considerava seu mestre). Croce 
chegou ao Hegel fil6sofo s6 mais tarde, 
meditando sobre Marx e o marxismo, pela 
necessidade de remontar as fontes, como 
logo veremos. 



11. Beoedet+o Croce 
// 

e oeo-idealism0 como historicismo absoluto" 

Benedetto Croce nasceu em Pescasseroli (L'Aauila) em 1866, de urna rica 
familia de proprietarios de terras, e freqiientou as escolassecund~rias em Napoles 
em um colegio mantido por religiosos. Em 1883, depois do terremoto na ilha de 
kquia em que se encontrava de ferias, perdeu o pail a mde e a irmd. Foi acolhido 
em Roma pelo tio Silvio Spaventa, irmdo de Bertrando, e a i  conhe- 
ceu o marxista Labriola. Em 1886 voltou a Napoles: ocupou-se dos Croce negocios de familia, viajou e leu muito, mas ndo quis obter titulos ,,,, obras 
academicos. De 1895 a 1899 ocupou-se de Marx, criticando seus , 
pontos fracos e, depois de ter fundado em 1903 com Giovanni 
Gentile a revista "A critica", a partir de 1905 comesou o repen- 
samento sistematico de Hegel. Foi senador em 1910 e Ministro da Educagdo em 
1920-1921. Antifascista, rompeu com Gentile, e depois da queda do fascism0 foi pre- 
sidente do partido liberal e membro da Assembleia Constituinte. Morreu em 1952. 

Entre suas obras, sdo fundamentais: Estetica como cigncia da expressa"~ e lin- 
guistica geral(1902); Logica como cigncia do conceito puro (1 905); Teoria e historia 
da historiografia (1 91 7); A historia como pensamento e como a@o (1938). 

Segundo Croce, Hegel descobriu a authtica dimensdo do pensamento 
filosofico, o qua1 e conceito universal concreto, ou seja, conceito universal como 
sintese de opostos; Hegel, porem, depois usou desatinadamente sua dialetica, co- 
metendo toda urna serie de erros que dependem de um so: de ndo ter entendido 
que a realidade ndo 6 feita apenas de opostos (que se sintetizam), mas tambem 
de distintos. A nova dialetica deve, portanto, ser rela@o de distintos, alem de 
sintese de o~ostos. 

A realidade do espirito C compreendida apenas atentando A 
para a relagdo particular de unidade-distin~do, que e urna im- a Hegel 
plicincia reciproca na diferenciagao. Em particular, o espirito e a dialetica 
tem duas atividades fundamentais, cognoscitiva e volitiva, que, como rela@o 
conforrne se dirijam ao particular ou ao universal, ddo origem a dos distintos 
quatro "distintos" (ou categorias), em cada um dos quais, depois, esintese 
ocorre a oposit;do: ~ O S  O ~ O S ~ O S  

1) fantasia (= oposi~do belolfeio; ob'eto da Estetica); A 
+ 5 2-3 

2) intelecto (= oposigdo verdadeiro also; objeto da Logica); 
3) atividade econdmica (= oposic;do utilinocivo; objeJo da Economia); 
4) atividade moral (= oposi@o bemlmal; objeto da Etica). 
0 s  quatro graus sgo inseparaveis e implicam-se reciprocamente, e nesse dis- 

tinguir-se-implicando-se e implicar-se-distinguindo-se esta a vida do espirito, urna 
hist6ria que 6 como um circulo em que nenhum dos momentos e inicio absoluto, 
porque todos t&m igual fun@o no Bmbito do espirito. 

Segundo Croce, todos os homens t@m urna especie de compreensdo das ver- 
dades de fundo, porque e sempre o mesmo espirito que pensa e age no homem 
comum e no filosofo. Isso, portanto, tambem vale para a arte, e a definiqao de Croce 
de "arte" mostra justamente aspectos que no fundo todos os homens pressup6em 
quando falam de arte. As teses fundamentais da estetica de Croce s8o: 

a) a arte e conhecimento intuitivo. e como tat B autdnoma, 
A concepgao porque a intui@o 6 urna categoria irredutivel a outras; 
da arte como 

b) toda intuigbo estetica e sempre, ao mesmo tempo, tambem manifestarao 
'"express&o"; a atividade intuitiva tanto intui quanto exprime, e do espjrito 
pertence a todos os homens; + § 4  
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c) a intuigao estetica e caracterizada pelo "sentimento", que e um "estado 
de espirito" e 4 liricidade; 

d) a arte tem um carater de "universalidade " e de "cosmicidade "; na repre- 
sentasgo artistica, o individuo palpita da vida do todo, e o todo esta na vida do 
individuo. 

Para Croce a Iogica e ci6ncia do conceito puro, isto el do "universal concreto", 
o qua!, do ponto de vista formal, e unico, enquanto a multiplicidade dos concei- 
tos se refere simplesmente a variedade dos objetos que sao pensados segundo 
tal forma unica. Alem disso, o conceito tern o car6ter de expressividade, e obra 
expressa e falada do espirito; a clareza da expressao e o espelho exato da clareza 

do pensamento. 0 conceito puro nao deve ser confundido com 
A logica as representa~des empiricas (por exemplo: "c%oU) nem com os 
corno ci6ncia conceitos abstratos empregados nas ciiincias ("tridngulo" etc.); 
do conceito eles sao pseudoconceitos, porque nao correspondem a nada de 
puro verdadeiramente universal e real; todavia, n i o  devem ser eli- 
- 5 5  minados, porque servem para coordenar nossas experiiincias e 

agilizar a memoria. 
Alem da coincidiincia entre o conceito unico, o juizo e o silogismo, a tese tipica 

da 16gica de Croce e a identificacao do "juizo definitorio" e do "juizo individual", 
no sentido de que o juizo definitorio, na realidade, nao e mais que o predicado do 
juizo individual: por conseguinte, a filosofia e a historia v6m a coincidir, porque o 
pensamento, criando a s i  proprio, qualifica a intui@o e cria a historia. 

Aforma da atividade pratica do espirito e produtora nao de conhecimentos, 
mas de ag6es dirigidas a um fim. As duas esferas da atividade pratica sao: 

1) a atividade econbmica, a qua1 deseja e atua aquilo que e 
A atividade correspondente apenas As condic;des de fato em que o individuo 
pratica se encontra; os fins da economia (em cuja esfera Croce faz entrar 
-336 tambem o direito e as leis, a atividade politica e a propria vida 

do Estado) sao individuais; 
2) a atividade Ptica, que quer e atua aquilo que, embora sendo correspondente 

as condisdes de fato em que o individuo se encontra, refere-se ao mesmo tempo 
a algo que o transcende; o homem moral se dirige ao espirito, a realidade real, a 
vida verdadeira, A liberdade. 

Dado que para Croce o juizo filosofico coincide com o juizo historico, entao, 
seja quai for a epoca a qua1 nos referimos no conhecer historico, ela se torna sem- 
pre atuak toda historia e sempre "historia contempordnea", porque revive e se 

atua no presente do espirito. A historia, portanto, e o verdadeiro 
0 "historicisrno conhecimento do real, do universal concreto, e o conhecimento 
absoluto" historic0 e todo o conhecimento. 
+ § 7  Este 4 o "historicismo absoluto", segundo o qua1 a historia 

e o juizo historico siio necess$rios, no sentido da racionalidade 
imanente. 0 tribunal da historia nao condena nem absolve, nao zomba nem elogia, 
mas conhece e compreende; e o conhecimento historico e catartico, e estimulador 
de a@o el ao memo tempo, estimulado pela a@o: e uma rela@o de "pensamento" 
e "a@o" que se explica de mod0 circular corno o espirito. 

Vida e obras principios morais, mas muito conservadora 
e de visiio politico-social estreita, ainda 
ligada aos Bourbons. Freqiientou a escola 

Benedetto Croce nasceu em Pescassero- secundaria em Napoles, em urn colkgio 
li (na regiiio de L'Aquila) em 1866, em rica de religiosos, pouco aberto culturalmente. 
familia de proprietirios de terras, de sadios Mas desde ent5o ja comeqaram suas leitu- 
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ras de De Sanctis e Carducci, destinados a 
se tornarem para ele dois firmes pontos de 
refercncia. Em 1883, por causa do terre- 
moto que destruiu Casamicciola (na ilha de 
Isquia), onde passava ftrias, perdeu o pai, a 
miie e a irmii. Ele proprio, como nos relata, 
permaneceu "sepultado por v6rias horas 
debaixo dos escombros, com v6rias partes 
do corpo quebradas". 

0 tio Silvio Spaventa, irmiio de Ber- 
trando, tornou-se seu tutor e o acolheu em 
sua casa em Roma, superando com nobre 
gesto os dissabores que tivera com os Croce 
(que se haviam afastado dele, censurando-o 
por ter abraqado o liberalism0 que detes- 
tavam, assim como se haviam afastado de 
Bertrando por ser apostata). Na casa de 
Silvio Spaventa, Croce conheceu politicos 
destacados, encontrou Labriola (entiio 
herbartiano) e comeqou a frequentar suas 
aulas com bastante proveito. 0 s  livros de 
Bertrando Spaventa que havia na casa, como 
sabemos, niio s6 niio o interessaram, mas o 
aterrorizaram por sua dificuldade, criando- 
lhe a idtia de que Hegel devia ser algo quase 
incompreensivel. 

Em 1886 voltou a Ngpoles, onde, dei- 
xando para tr6s a "politiqueira sociedade 
romana, acre de paix6esn, encontrou uma 
sociedade mais bem composta e frequentou 
s6bios e eruditos, amantes da pesquisa e 
investigaqiio. Ocupou-se dos assuntos do- 
mtsticos somente o minimo indispensivel. 
Viajou e leu muito. Niio quis obter titulos 
acadcmicos. 

Uma reviravolta importante em sua 
trajetoria foi constituida pelo interesse 
repentino que se acendeu nele pelas idtias 
do marxismo, que Labriola (que, nesse 
meio tempo, havia abandonado a filosofia 
de Herbart) deu-lhe a conhecer em 1895. 
Mas foi um amor que durou pouco tem- 
po. Croce estudou a fundo os ensaios de 
Labriola, de que falaremos mais adiante, 
leu livros de economia, revistas e jornais 
italianos e alemiies de inspiraqiio socialista, 
e assim surgiu nele a paixiio politica que 
duraria para sempre, ainda que em outra 
dimensiio. Mas Croce logo descobriu os 
pontos fracos do marxismo e, entre 1895 e 
1899, expressou sua critica a eles, "critica 
tanto mais grave", escreveu, "porque que- 
ria ser a defesa e a retificaqiio" do proprio 
marxismo. 

Esses ensaios foram reunidos sob o 
titulo Materialismo hist6rico e economia 
marxista. Essa fase de interesse pel0 marxis- 
mo enriqueceu notavelmente o patrim6nio 

Benedetto Croce (1  866-1 952), 
sobre o fundo de um  hegelianismo repensado 
em sentido historicists, 
formulou uma doutrina este'tica 
entre as mais sugestiuas do se'culo X X ,  
que exerceu grande influincia 
tanto na Italia 
como em outros paises. 

espiritual e os conhecimentos de Croce 
e, como j6 observamos, em consequtncia 
dessas expericncias, ele sentiu necessidade 
de remontar a Hegel. Na Contribui@o 
a critica de mim mesmo, escreve nosso 
filosofo: "0 ferment0 do hegelianismo 
chegou a meu pensamento bastante tarde: 
da primeira vez, atravt?s do marxismo e do 
materialismo histdrico, que, como haviam 
aproximado meu mestre, Labriola, a Hegel 
e i dialttica, tambtm me fizeram perceber 
quanta concretude historica havia, embora 
em meio a tantos arbitrios e artificios, na 
filosofia hegeliana" . 

Mas para ele ainda niio estavam 
maduros os tempos para o repensamento 
sistem6tico de Hegel, que ocorreu em 1905 
(e cujos frutos se encontram em Aquilo que 
estd vivo e aquilo que esta morto nu filosofia 
de Hegel, de 1906, agora incluido no Ensaio 
sobre Hegel) e que, posteriormente, o levou 
5 redescoberta de Vico e 5 sua revaloriza- 
qiio em nova otica. Entrementes, houve a 
longa gestaqiio da Este'tica, obra que saiu 
em 1902 e que imp& Croce na Ithlia e no 
mundo inteiro, permanecendo como sua 
obra-prima. 



No verio de 1902, Croce amadureceu 
o projeto da revista "A Critica" (que come- 
qou a ser publicada em 1903), juntamente 
com Giovanni Gentile, que ele conhecera 
quando este ainda era estudante em Pisa e 
com o qual colaborou at6 que sua amizade se 
rompeu e se transformou em inimizade, por 
causa da adesiio de Gentile ao fascismo. Cro- 
ce foi senador em 1910 e Ministro da Edu- 
caqiio em 1920-1921. Projetou uma reforma 
escolar, que, no entanto, niio levou a termo, 
precisamente porque n io  quis aderir ao fas- 
c i sm~,  mas que Gentile retomou e realizou. 

Depois do caso Matteotti, Croce assu- 
miu firme posiqiio antifascista e reuniu 
muitos dissidentes em torno de si. Depois 
da queda do fascismo, foi presidente do 
Partido Liberal e membro da AssemblCia 
Constituinte. Em 1947, fundou o Institu- 
to  de Estudos Historicos. Morreu em 
1952. 

Recordemos ainda seus mCritos no 
campo cultural que se explicam por meio 
das atividades editoriais da editora Laterza, 
principalmente com a publicaqiio de muitos 
cl6ssicos da filosofia, alguns dos quais ine- 
ditos na M i a .  

Croce foi escritor muito fecund0 e 
incansavel. Suas obras filosoficas foram 
ordenadas e sistematizadas por ele mesmo, 
do seguinte modo: 

I) Filosofia do espirito: 
1) A este'tica como ci2ncia da express20 

e lingiiistica geral, 1902; 
2) A ldgica como ciincia do conceito 

puro, 1905; 
3) Filosofia da pratica. EconBmica e 

e'tica, 1909; 
4) Teoria e histdria da historiografia 

(1917). 
11) Ensaios filosoficos (todos reeditados 

varias vezes): 
1) Materialismo historic0 e economia 

marxista (1900); 
2) Problemas de este'tica (1910); 
3)  A filosofia de Giambattista Vico 

(1911); 
4) Ensaio sobre Hegel (1912); 
5) Novos ensaios de estetica (1920); 
6) A poesia (1936); 
7 )  A histdria como pensamento e como 

a@o (1938); 
8)  0 carater da filosofia moderna 

(1941); 
9) Discursos de filosofia (1945); 
10) Filosofia e historiografia (1949). 
A esses escritos filosoficos, que se esten- 

dem por todo o arc0 de sua vida, acrescen- 

tam-se 54 volumes de "Escritos de historia 
literaria e politica" e outros 12 volumes de 
"Escritos diversos". 

';n\quilo que est6 vivo 
e aquilo que est6 ~ 1 0 v t o  

A reforma que Croce promoveu no 
idealism0 e suas motivagBes estiio contidas 
no ensaio Aquilo que esta vivo e aquilo que 
esth morto na filosofia de Hegel, que cons- 
titui verdadeira joia, modelo de discurso 
filos6fic0, em que o autor esclarece de mod0 
exemplar sua posigiio. 

Croce ja se encontrava "no meio do 
caminho da nossa vida", podendo assim 
esclarecer a si e aos outros sua propria 
identidade filosofica de mod0 plenamente 
consciente. 

Segundo Croce, Hegel descobriu a di- 
menszo autintica e a estatura verdadeira do 
pensamento filosofico. Essa descoberta pode 
ser resumida na formula segundo a qual esse 
pensamento C a )  conceito, b) universal e 
c) concrqto. 

a) E "conceito" e niio intuiqio, senti- 
mento ou algo de imediato; 

b) C "universal" e niio simples genera- 
lidade, como a que C propria das nog6es das 
ciincias empiricas; 

C )  C "concreto", enquanto capta a 
realidade em sua propria linfa vital e em 
toda a sua riqueza. Essa formula equivale 
a esta outra: o universal concreto 12 sintese 
de opostos. 

Com essas teses Hegel superava tanto 
a posigiio daqueles que reduziam os opostos 
a uma coincidentia oppositorum, enfraque- 
cendo-os e anulando-os, como a posiqio 
daqueles que, dualisticamente, os cindiam, 
contrapondo-os como irredutiveis. Eis, 
entio, o sentido da descoberta hegeliana: 
"Como todas as afirmag6es verdadeiras, 
a dialitica de Hegel n io  toma o lugar das 
verdades anteriores, mas as confirma e 
enriquece. 0 universal concreto, unidade 
na distingio e na oposigio, C o principio 
verdadeiro e completo de identidade, que 
niio deixa subsistir separadamente, nem 
como seu companheiro nem como seu rival, 
o principio das velhas doutrinas, porque 
o resolveu em si, transformando-o em seu 
proprio sumo e sangue". 
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A dialktica cowo velaC&o 
dos distintos 
e sintese dos opostos 

Hegel, entretanto, utilizou despropo- 
sitadamente sua diaktica, at6 o limite do 
inverossimil, cometendo uma sCrie de erros. 
Segundo Croce, todos esses erros dependem 
de urn s6, que esta em sua base. 

Esse err0 consiste em n5o ter com- 
preendido que a realidade n5o C feita s6 
de opostos (que se sintetizam), mas C feita 
tambCm de distintos, que Hegel desconhe- 
ceu inteiramente e tratou como se fossem 
opostos. 

Assim, por exemplo, fantasia e intelecto 
s5o distintos e nZo opostos. Analogamente, 
atividade econ6mica e atividade moral s5o 
distintos e n50 opostos. Em suma, no espi- 
rito existem "categorias" que se distinguem, 
1-60 sendo licito por nenhuma razHo trata-las 
como opostos. 

Ora, segundo Croce, a nova dialCtica 
deverii ser "relagZo de distintos", alCm de 
"sintese de opostos". Aliis, para ele, so se 
compreende propriamente a realidade d o  
espirito atentando para esse nexo particular 
de unidade-distingiio, que e' uma reciproca 
implicagio-na-diferenciagdo. 

Eis um esquema que serviri para escla- 
recer esses distintos e seus nexos, bem como 
sua posi@o em relaq5o aos opostos: r 

a) intuitive = conhecimento 
do individual (estitica) feio 

TEOR~TICO ' 
= conhecimento ) 1 1 '. intelectivo = conhecimento 1 b ,  do universal (lbgica) 1 verdadeiro 

falso 

Gtil 
danoso 

PRATICO 
= a@o 

universal (Ctica) 

Assim, fica clara a deduqHo do quadro 
dos distintos. 0 espirito tem duas atividades 
fundamentais, a cognoscitiva e a volitiva, 
que, enquanto se dirigem ao particular ou ao 
universal, dgo origem a quatro "distintos" 
(ou categorias): 

1 )  fantasia; 
2 )  intelecto; 
3) atividade econ6mica; 
4 )  atividade moral. 

Atividades cognoscitiva e priitica n5o 
sHo opostas e n5o sPo dialetiziveis como 
tais; consequentemente, tambCm nHo sHo 
opostos fantasia e intelecto, atividade eco- 
nbrnica e Ctica ou qualquer desses membros 
em relaq5o aos outros. A oposiqiio, ao con- 
trario, se dii no  interior de cada distinto. 
Consequentemente, cada urn dos membros 
que constituem opostos no interior de cada 
distinto nZo pode constituir um oposto em 



Primeira parte - fi filo~ofia do s&culo XJ)( no s&culo )o( 

Este livro de Benedetto Croce sobre Hegel, 
que e' de 1907, e' urn uerdadeiro "manifesto" 
do neo-idealism0 italiano. 
Tambdm do ponto de vista estilistico 
e comunicatiuo aparece no apice 
da produpio de Croce. 

relagiio a nenhum dos termos que estio no 
interior de outros distintos. 0 belo nZo 6 
oposto ao verdadeiro e nem ao falso, como 
tambtm ao titi1 ou ao inutil, ao bom ou ao 
mau; o feio n io  C oposto ao verdadeiro etc. 

0 espirito, portanto, tem duas formas 
fundamentais, que se ritmam em quatro 
"graus" inseparaveis, tambCm na distingzo, 
porque se implicam reciprocamente, ja que 
um n io  pode existir sem o outro. E nesse 
distinguir-se-implicando-se e implicar-se- 
distinguindo-se esta a vida do espirito, que 
pode ser chamada, com termo que Croce 
toma de Vico, "hist6ria ideal e eternay7, 
com suas "idas e vindas" eternas: hist6ria 
que C como um circulo, em que nenhum dos 
momentos C comego absoluto, porque todos 
t6m igual fungio no Bmbito do espirito. 

Um esclarecimento ainda se torna in- 
dispensavel sobre os opostos. No esquema 
acima tragado, grifamos o oposto negativo 

por uma raziio muito importante, ou seja, 
porque, para Croce, o oposto negativo, 
tomado em si mesmo, niio tem autonomia, 
mas acompanha o outro companheiro 
"como a sombra acompanha a luz". E, as- 
sim, a reciproca tambCm C verdadeira. 0 que 
significa que "o oposto n io  t distinto de seu 
o p o ~ t o ~ ~ ,  e sim uma abstragio da verdadeira 
realidade. E, depois, significa que cada uma 
das categorias ou dos distintos, enquanto 
determina a realidade ou C momento da 
realidade, concretiza-se como realidade 
que supera uma oposigio, um negativo, 
tornando-o verdadeiro em um positivo. E 
esta C a vida: o caminhar (diz Croce com 
o poeta romBntico Jean Paul) C "continuo 
cairn: o termo positivo desapareceria sem 
o negativo. 

Esta, portanto, C a nova dialttica, a 
dialitica da relagio dos distintos, que torna 
possivel a sintese dos opostos em sua justa 
medida, resgatando-a dos erros e dos arbi- 
trios de Hegel. 

0 esquema que tragamos acima tam- 
bCm esclarece a divisiio da filosofia croceana 
do espirito: 

a) o estudo do momento te6rico-intui- 
tivo C a Este'tica; 

b) o estudo do momento te6rico-inte- 
lectivo 6 a Ldgica; 

c) o estudo da atividade pratica voltada 
para o particular C a Economia; 

d) o estudo da atkidade pritica voltada 
para o universal t a Etica. 

Por fim, Croce examinara o espirito 
em seu conjunto, que t pensamento-e-agiio, 
em Teoria e histdria da historiografia e na 
Histdria como pensamento e como a@o. 

p\ estktica croceana 

e o conceito de arte 

arte C 
"aquilo qme todos sabem o que seju" 

No inicio do Breviario de este'tica 
(inclusive nos Novos ensaios de este'tica), 
Croce tem uma afirmagiio intencionalmente 
provocatoria: "A pergunta 'o que 6 a arte?' 
poder-se-ia responder, gracejando (mas n io  
seria gracejo tolo), que a arte C aquilo que 
todos sabem o que seja. E, verdadeiramente, 
se de algum mod0 niio se soubesse o que 
t, n i o  se poderia sequer propor aquela 
pergunta, porque toda pergunta importa 
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certa informaciio sobre a coisa da aual se 
pergunta, designada na pergunta e, portan- 
to, qualificada e conhecida". 

Essa afirmagiio provocatoria niio C 
simples brincadeira, visto que Croce est6 
profundamente convencido de que o homem 
tem uma espCcie de compreensiio (ou prC- 
compreensiio) das verdades de fundo, e que 
a filosofia, quando C authtica filosofia, na 
realidade nada mais faz do que levar ii cla- 
reza critica aquelas vagas compreensdes. 

Com efeito, C o mesmo espirito que 
pensa e age no homem comum e no filosofo. 
E o filosofo nada mais faz do que propor 
as perguntas e dar as respostas "com maior 
intensidade". 

Eis entiio a resposta croceana, que se 
apresenta precisamente como a resposta 
que deveria dizer "com maior intensidade" 
o que, no fundo, todos entendem quando 
falam de arte. 

f\ arte 

como conhecimento intuitivo 

A proposigso fundamental da estCtica 
croceana C a seguinte: a arte C "conhecimen- 
to intuitivo". Croce destaca o fato de que, 
no mais das vezes, pensava-se que a intuigiio 
fosse alguma coisa cega e que o intelecto 
deveria lhe prestar socorro. Mas este C um 
err0 grave, ja que o conhecimento intuitivo 
L perfeitamente aut6nomo. 

S6 se compreende bem essa posigiio 
tendo-se presente a dialitica croceana dos 
distintos, na qua1 a intuigiio C uma categoria 
irredutivel a outras. 

Na arte, que 6, portanto, intuigiio, 
qualquer outro elemento presente (maximas 

filosoficas nas tragidias, sentengas postas na 
boca das personagens nos romances etc.) e' 
assumido no elemento intuitivo geral, como 
sua parte integrante, vindo assim a ser parte 
dele. Essa intuigiio niio deve ser confundida 
com a percep~do, que 6 a apreensso de fatos 
ou acontecimentos reais, ao passo que, na 
arte, a realidade ou irrealidade das coisas 
niio tem relevtncia (na arte, tudo 6 real e 
tudo 6 irreal). E importante observar ainda 
que aquilo que intuimos na arte tem sempre 
"car6ter ou fisionomia individual". 

f\ arte 

como expressdo da i ~ t ~ i q i i o  

A segunda proposiqiio fundamental 
da estCtica de Croce C que toda intuigiio 
estitica C sempre, ao mesmo tempo, tambCm 
"expressiio". 

Tanto se intui quanto, ao mesmo tem- 
po, se expressa: a expressdo surge espon- 
taneamente a partir da intuigiio (e niio se 
acrescenta extrinsecamente), porque uma e 
outra siio a mesma coisa. 

Quem diz, por exemplo, "tenho den- 
tro de mim intuigdes de certas coisas, mas 
niio sei expressa-las", esta, na realidade, 
dizendo uma tolice; na verdade, nHo sabe se 
expressar porque ndo tem aquela intuigiio 
que pensa ter. 

Portanto, tanto se intui como se ex- 
pressa. 

Todavia, esse paradoxo, que encerra 
efetivamente uma verdade profunda, C 
perfeitamente inteligivel em seu significado, 
mas apenas quando ligado ao paradoxo, 
em certo sentido oposto, que o esclarece e 
integra. Com efeito, Croce considera que a 
intuigso artistica ndo C uma prerrogativa 
exclusiva dos grandes artistas, dos ginios, e 
sim que pertence a todos os homens: a dife- 
renga entre um homem comum e um ginio 
C apenas de quantidade e niio de qualidade; 
caso contrhrio, o g h i o  niio seria homem e 
os homens niio o entenderiam. 

Por isso, cada um de n6s C um pequeno 
poeta, pequeno miisico, pequeno pintor etc., 
que niio sabe criar, mas que certamente sabe 
recriar e desfrutar, na mesma dimensiio do 
genio, da dimensiio da criagiio do ginio. 

f\ in tu i~do estCtica 

como sentimento 

No Breviario de este'tica, Croce precisa 
que (altm dos dois pontos destacados na 
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grande Este'tica, ja expostos) o que carac- 
teriza a intuiqiio estCtica C o "sentimento" 
(que C um "estado de espirito"): "A intuigiio 
C verdadeiramente tal porque representa um 
sentimento e so pode surgir dele ou sobre 
ele. Niio C a idCia, mas o sentimento aquilo 
que confere h arte a leveza aCrea do simbolo: 
uma aspiragiio encerrada no circulo de uma 
representagiio, eis a arte; e, nela, a aspiragiio 
significa apenas a representagiio, e a repre- 
senta~Ho apenas a aspiragiio". 

0 sentimento C liricidade. 
E dizer que a "intuiqiio C lirica" niio 

significa qualificar a intuigiio com um adje- 
tivo predicativo, e sim expressar a mesma 
coisa, como uma hendiadis, pois liricidade 
C sin8nimo de intuigiio. 

relacLio entre intui~Zio 

e expressLio artistica 

C uma"sintese estktica a priorin 

Ainda no Breviario, Croce acrescenta 
aos principios jh expostos um esclarecimen- 
to decisivo. 

A relagiio entre intuigiio e expres- 
siio, que, como vimos, C estruturalmente 
indissoluvel, C representada de mod0 cor- 
respondente h kantiana "sintese a priori", 
mais precisamente como "sintese estktica 
a priori". 

A arte niio C arte pelo seu conteudo 
o u  pela sua forma, mas apenas por sua 
sintese. 

Eis a passagem que se tornou um dos 
pontos basicos das an6lises estiticas poste- 
riores: "Porque a verdade 6 precisamente 
esta: o conteudo e a forma devem ser bem 
distinguidos na arte, mas nHo podem, sepa- 
radamente, ser qualificados como artisticos, 
precisamente por ser artistica somente a 
relaggo deles, isto 6, sua unidade, entendida 
niio como unidade abstrata e morta, mas 
como a unidade concreta e viva propria da 
sintese a priori; e a arte e' verdadeira sintese 
este'tica a priori de sentimento e imagem na 
intuigiio, da qua1 se pode repetir que o sen- 
t i m e n t ~  sem a imagem e' cego, e a imagem 
sem o sentimento e' vazia. Fora da sintese es- 
tCtica, o sentimento e a imagem niio existem 
para o espirito artistico: teriio existhcia, 

ESTETICA 

Frontispicios da primeira edi~i io da obra Estetica como ciCncia da express50 e lingiiistica geral 
(Sandron, 1902) e do  primeiro fasciculo da reuista " A  critica" (20 de janeiro de 1903). 
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diversamente colocados, em outros campos 
do espirito; endo, o sentimento sera o as- 
pecto pritico do espirito que ama e odeia, 
deseja e repugna, e a imagem sera o residuo 
inanimado da arte, a folha seca a merci do 
vento da imaginaqio e dos caprichos da 
sorte. Mas isso n5o atinge o artista nem o 
esteta, porque a arte n5o C o v5o fantasiar, 
nem a passionalidade tumultuada, e sim a 
superaqso desse ato atravCs de outro ato 
ou, se assim se preferir, a substituiq50 desse 
tumulto por outro tumulto, com o anseio 
da formaq5o e da contemplaq50, com as 
angustias e as alegrias da criaq5o artistica. 
Por isso C indiferente ou C quest50 de mera 
oportunidade terminologica apresentar a 
arte como conteudo ou como forma, desde 
que se entenda sempre que o conteudo e' 
formado e a forma e' preenchida, que o 
sentimento e' sentimento figurado e a figura 
e' figura sentida". 

0 carhter de mniversalidade 

e cosmicidade da arte 

Por tudo o que se disse, torna-se clara 
entio a conseqiitncia importantissima de 
que a arte tem carater de universalidade e 
de cosmicidade. 

Com efeito, o sentimento artistic0 
"n5o i um conteudo particular, mas todo o 
universo visto sub specie intuitionis". Con- 
c e i t ~ ,  esse, reafirmado no escrito 0 carater 
de totalidade da express20 artistica (inseri- 
do nos Novos ensaios de este'tica), do qual 
esta passagem C o mais eloqiiente exemplo: 
"No que se refere ao carater universal ou 
c6smico que C justamente reconhecido i 
representaqzo artistica (e talvez ninguim o 
tenha evidenciado t5o bem quanto Wilhelm 
Humboldt no ensaio sobre Hermann und 
Dorothee), sua demonstraqiio esti naquele 
mesmo principio, considerado com aten- 
$50. Pois o que sera um sentimento ou um 
estado de espirito? Serii algo que possa 
ser separado do universo e desenvolver-se 
por si mesmo? Sera que a parte e o todo, 
o individuo e o cosmo, o finito e o infinito 
t im realidade um longe do outro, um fora 
do outro? Havera quem esteja disposto a 
consentir que todo distanciamento e todo 
isolamento dos dois termos da relaqgo 
nada mais poderiam ser do que obra da 
abstraqgo, para a qual existe somente a 
individualidade abstrata, o finito abstrato, a 
unidade abstrata e o infinito abstrato. Mas 

a intuiq5o pura ou representag50 artistica 
repugna com todo o seu ser i abstraqiio; 
alias, nem ao menos repugna, porque a igno- 
ra, precisamente por seu carater cognosci- 
tivo ingfnuo, que chamamos de 'auroral'. 
Nela, o singular palpita na vida do todo, 
e o todo esta nu vida do singular. E toda 
clara representa@o artistica e' ela pro'pria 
e o universo, o universo naquela forma 
individual, e aquela forma individual corno 
o universo. Em cada verso de poeta e em 
cada criatura de sua fantasia estiio todo o 
destino humano, todas as esperanGas, as 
ilus6es, as dores e alegrias, as grandezas e 
miskias humanas, o drama inteiro do real, 
que se torna e cresce perpetuamente sobre 
si mesmo, sofrendo e alegrando-se". 

0 qMe a arte n&o & 

AlCm de definiq6es positivas, para 
tornar seu conceit0 de arte mais bem enten- 
dido, Croce tambtm procedeu com base em 
determinap5es negativas, visando a dissipar 
as muitas confus6es de que est6 cheia a his- 
toria da estkica. 

Ent50, o que n io  C a arte? 
Mais uma vez, a resposta revela-se 

muito simples se retornarmos ao esquema 
traqado das categorias e dos graus do espi- 
rito. As muitas paginas que Croce dedica a 
esse tema podem ser resumidas dizendo que 
a arte n2o e' tudo o que as outras categorias 
implicam e que elas contsm. "A arte n5o 
expee conceitos ou doutrinas, dado que esta 
C a funs50 da 16gica, inserindo-se, portanto, 
no segundo grau do espirito (quem sustenta 
o contririo, peca por intelectualismo). A 
arte n5o C atividade pratica e, portanto, n5o 
tem finalidades econbmicas ou morais. Em 
suma, a arte C independente, tanto da cifncia 
como da economia e da Ctica, e tem fim em 
si mesma, teoria que se resume na formula 
'a arte pela arte' ". 

A1c~mns cor016rios 

da estCtica croceana 

Por fim, recordemos alguns corol6rios 
uteis para completar o quadro da estCtica 
croceana: 

a) Para Croce, n2o existem "gtneros 
literarios". A arte C sempre unica em todas 
as manifestaqees. As disting6es do tip0 
"ginero cbmico", "gtnero tpico", "gsnero 
lirico" etc., s5o simplesmente esquemas 
comodistas que o intelecto introduz para 
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fazer uma classificaqiio que, enquanto tal, C 
estranha 2 arte. Trata-se, portanto, de uma 
intromissiio indtbita da categoria 16gica na 
categoria estktica. E, se nos obstinarmos a 
considerar os gineros literarios como es- 
teticamente relevantes, caimos no err0 do 
intelectualismo. 

b) Niio existe beleza fisica (beleza da 
natureza, das coisas etc.), porque o belo 
pertence apenas A atividade do espirito ja 
descrita. As coisas naturais que chamamos 
"belas" siio como o material, que somente 
no crisol da criaqiio artistica pode receber a 
verdadeira marca da beleza. 

c) NHo se deve confundir a express20 
da arte com a sua extrinseca@o. Diz Croce: 
"Nos, como artistas, niio podemos deixar 
de querer nossa visiio estttica: naturalmente, 
podemos querer ou niio exterioriza-la, ou 
melhor, conservar e transmitir ou niio aos 
outros a exteriorizaqiio produzida". Assim, 
as "tCcnicas artisticas" pertencem a essa 
extrinseca@o e niio a express20 artistica 
enquanto tal, que C o todo unido a intui- 
qiio. Desse modo, as ticnicas artisticas niio 
pertencem a atividade estttica enquanto 
tal, mas a atividade pratica (extrinsecaqiio, 
fixa~iio, comunicaqiio). 

d) Para Croce, o poeta como personali- 
dade (ou melhor, como pessoa) desaparece: 
"o poeta nada mais 6 do que sua poesia"; 
Dante e Shakespeare siio "sua obra poCticaY'. 
Isso so pode ser compreendido com base no 
conceito idealista segundo o qua1 C o espirito 
que age atravCs do homem. 

e) Por fim, Croce sustentou a identida- 
de entre lingiiistica e este'tica. Com efeito, a 
linguagem C essencialmente express20, pre- 
cisamente como a arte. Em outros termos, a 
linguagem e' cria@o este'tica. A forma 16gica 
da linguagem e as distinq6es gramaticais siio 
necessariamente introduzidas pelo intelecto, 
que intervtm naquele organism0 vivo que 
C a lingua com as suas anhlises e suas siste- 
matiza~oes. 

Ibgica como ci2ncia 

dos conceitos puros 

0 objeto da 16gica croceana C constitui- 
do pela segunda categoria do espirito e, mais 
em geral, pel0 estudo da estrutura geral do 
espirito. Em ampla medida, portanto, ja a 

expusemos acima, onde explicamos a refor- 
ma do hegelianismo e as novidades trazidas 
por Croce. Mas ainda restam alguns pontos 
muito importantes a completar e algumas 
doutrinas a integrar. 

A 16gica C "ciincia do conceito puro". 
E o conceito puro, como vimos, C o univer- 
sal concreto no sentido ja definido. Croce 
o chama tambCm de transcendental. Do 
ponto de vista 16gic0, "o conceito niio d i  
lugar a distinq6es7 porque niio existem 
muitas formas no conceito, mas uma so 
forma", enquanto uma s6 C a forma teorica 
universal do espirito (vide o esquema ja tra- 
qado). Portanto, o conceito C iinico quanto 

forma, e "a multiplicidade dos conceitos 
s6 pode ser referida a variedade dos obje- 
tos que siio pensados naquela forma". Por 
exemplo, posso pensar conceitualmente (ou 
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seja, na forma do conceito) o bem, o util, o 
verdadeiro etc. Isso C possivel, diz Croce, em 
virtude do fato de que, estruturalmente, o 
espirito C unidade-e-distinqio, e o conceito 
se move exatamente segundo esse esquema, 
de mod0 que o conceito abrange toda a area 
da filosofia do espirito, pensando todas as 
distinq6es que lhe s io  proprias. 

AlCm disso, o conceito tem o cariiter 
de expressividade, o que significa que ele 
C "obra cognoscitiva" e, como tal (assim 
como a arte), C obra expressa e falada e 
n i o  ato  m u d o  do espirito, como o s i o  as 
atividades praticas da economia e da Ctica. 
TambCm no caso do conceito (analogamen- 
te ao que dissera sobre a intuigiio estatica), 
Croce assevera que, sendo o pensar tam- 
bCm um falar, "quem n i o  expressa ou n io  
sabe expressar um conceito, niio o possui". 

A clareza da express20 C o espelho 
exato da clareza do pensamento. 

0 s  P s e u d ~ ~ ~ n ~ e i t ~ s  

e seu valor de carbter utilitarista 

(econ6mico) 

0 conceito puro n i o  deve ser con- 
fundido com as representaq6e.s empiricas, 
por exemplo, de "cio" ou de "rosa", e 
tampouco com todos os conceitos abstratos 
de que fazem uso as ciCncias, inclusive as 
matematicas. 

Estes s io  "pseudoconceitos", porque 
n i o  correspondem a nada de verdadei- 
ramente universal e real. Quando digo 
"gato", erijo um grupo de caracteristicas 

que extraio de um grupo de gatos como 
simbolo que representa todos os gatos. 0 
mesmo se d i  quando digo "rosa". Trata-se 
de um esquema c6mod0, mas, obviamente, 
inadequado. Analogamente, quando digo 
"trihgulo" ou "movimento livre", penso 
em algo, mas o que penso e assim como o 
penso niio tem realidade correspondente, 
porque "um triiingulo geomktrico jamais 
existe na realidade", assim como "niio 
existe na realidade um movimento livre, 
pois todo movimento real realiza-se em 
condiq6es determinadas e necessariamente 
entre obstaculos". 

Entretanto, esses pseudoconceitos, que 
Croce divide em empiricos ( "gato", "rosa" 
etc.) e puros ("tri2ngulo", "movimento" 
etc.), n io  devem ser eliminados. 

0 valor deles niio C de cariter logico, 
e sim de mera utilidade e, portanto, de ca- 
rater econ6mico (ou seja, eles se inserem na 
terceira categoria do espirito). Eles servem 
para ordenar nossas experiCncias e facilitar 
a memoria. Para Croce, portanto, todas as 
cihcias empiricas e matematicas GO destitui- 
das de valor te6rico e pertencem a atividade 
pratica do espirito, econ6mica. 

Com essa teoria (que lembra, em parte, 
idtias defendidas por Mach), Croce afasta-se 
da tese dos romsnticos alemies, para quem 
os que ele chama de "pseudoconceitos" eram 
obra do intelecto, ao passo que os conceitos 
puros eram obra da raziio. 0 s  idealistas 
alemies n5o haviam compreendido que, na 
realidade, os conceitos empiricos e abstratos 
n io  siio obra do intelecto, mas de uma facul- 
dude niio te6rica. Por conseguinte, deve-se 

Urn despacho, 
assinado pelo che f  
da policirl fascists, Bocchinz, 
solicitu que o alto comiss~ivio 
de policia de Napoles 



dar ao intelecto toda a sua dignidade e deve 
ser considerado como sin6nimo de razio. 

CoincidSncia de conceito, 
juizo e S~~OCJ~SM~O 

Croce retoma de Hegel a idCia de que 
o juizo n io  deve ser entendido como o era 
tradicionalmente, porque, na realidade, C 
"o proprio conceito em sua efetividade" 
(enquanto C o universal concreto). 

Alias, visto que, como vimos, pensar 
um conceito quer dizer "pensa-lo em suas 
distin~des, p6-lo em rela@o com os outros 
conceitos e unifici-lo com eles no conceito 
unico" (na unica forma conceitual), temos 
entio uma silogiza@o. Portanto, conceito, 
juizo e silogismo coincidem. 

Esta C uma doutrina que deriva da con- 
cepgiio do conceito como atividade dinzmica 
em sentido idealista e que retoma a teoria 
da "propo+@o especulativa" que ja vimos 
em Hegel. E evidente que ela s6 tem sentido 
no contexto do espirito como processo, e 
s6 deve ser interpretada e julgada segundo 
essa otica. 

JdentificaG&o 

entre juizo definitbrio e juizo individual, 
e suas conseqi;&ncins 

Mas a tese talvez mais tipica da logica 
croceana C a identificag50 do "juizo defini- 
t6rio" (exemplo: "a arte e' intui@o li'rica ") e 
do " juizo individual" (exemplo: " o  Orlando 
furioso e' uma obra de arte"). 

E isso tambCm pode ser bem compreen- 
dido no contexto croceano: com efeito, C 
precisamente o juizo individual que concre- 
tamente nos faz conhecer e possuir o mundo. 
A medida que um juizo de fato atribui um 
predicado a um objeto, da-lhe valor, decla- 
rando-o parti'cipe da universalidade. 

Pode-se tambCm dizer que o juizo de- 
finitorio, na realidade, nada mais C do que 
o predicado do juizo individual. (Quando 
digo que o Orlando C uma obra de arte, 
digo que ele, precisamente, C aquilo que se 
definiu como obra de arte, dando um juizo 
definitorio, ou seja, que C intuigiio lirica.) 

Assim, o ato logico de julgar C sintese 
logica a priori, pelos motivos explicados. 

A conseqiiincia importantissima que 
dai brota C que a filosofia e a histdria acabam 
por coincidir, como escreve expressamen- 
te Croce: "Filosofia e historia j6 niio s io  
duas formas, e sim uma so forma, e n5o se 

condicionam reciprocamente, mas ate se 
identificam. A sintese a priori, que C a con- 
cretude do juizo individual e da definiqiio, C 
ao mesmo tempo a concretude da filosofia e 
da historia. E o pensamento, criando-se a si 
mesmo, qualifica a intuigiio e cria a histo- 
ria. Nem a historia precede a filosofia, nem 
a filosofia precede a historia: uma e outra 
nascem do mesmo parto". 

f\ atividade pr6tica, 
A .  . . .  

Antes de passar a doutrina croceana 
da historia, devemos falar brevemente da 
filosofia pratica, que, porCm, constitui talvez 
a parte mais fraca do pensamento de nosso 
filosofo. 

A forma da atividade pratica do espi- 
rito C a atividade que se diferencia da mera 
contemplag50 teorica, n io  sendo produtora 
de conhecimentos, e sim de a ~ 6 e s .  A ativi- 
dade prAtica coincide com a vontade: agir C 
querer; niio ha volig5o sem aqio, nem a ~ i o  
sem voliqio. 

Ora, quando se quer, se quer um fim. 
Se o fim 6 individual, temos a atividade eco- 
n6mica; se o fim, ao contrario, C universal, 
temos a atividade Ctica. Eis a definig5o de 
Croce: "Atividade econ6mica C aquela que 
quer e concretiza aquilo que corresponde 
somente as condip5es de fato e m  que o indi- 
viduo se encontra. Atividade Ctica C aquela 
que quer e concretiza aquilo que, embora 
correspondendo aquelas condiqdes, refere-se 
ao mesmo tempo a algo que as transcende. 
A primeira, correspondem aqueles que cha- 
mamos fins individuais; segunda, os fins 
universais -em uma, fundamenta-se o juizo 
sobre a maior ou menor coerincia da ag20, 
tomada em si mesma; na outra, fundamenta- 
se o juizo sobre a maior ou menor coerincia 
da agio em relaq50 ao fim universal, que 
transcende o individuo". 

Na esfera da economia, como ja vi- 
mos, inserem-se todos os pseudoconceitos 
e todas as citncias particulares. Mas Croce 
atribui a essa esfera tambCm o direito e as 
leis, a atividade politica e a prdpria vida do  
Estado. 0 Estado, portanto, n5o tem esta- 
tura Ctica, mas utilitaria, econ6mica (essa C 
a posigiio que Maquiavel, por exemplo, ja 
assumira). 

E a Ctica? Ja vimos que, para Croce, 
C a voliqio do universal. Mas o que C esse 
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universal? Eis a resposta: o universal C o 
proprio espirito, "a realidade enquanto 
verdadeiramente real como unidade de 
pensamento e querer; C a vida, colhida em 
sua profundidade como aquela mesma uni- 
dade; 6 a liberdade, se uma realidade assim 
concebida C perpCtuo desenvolvimento, cria- 
g50, progresso. [. . .] E, no querer universal, 
ou seja, aquilo que o transcende enquanto 
individuo, o homem moral volta-se para o 
espirito, para a realidade real, para a vida 
verdadeira, para a liberdade". Como icas- 
ticamente diz ainda Croce, C "um negar-se 
e superar-se enquanto individuo isolado, e 
servir a Deus". 

Esta C uma resposta que o proprio He- 
gel teria podido subscrever plenamente. 

Se, como vimos acima, o juizo filosdfico 
coincide com o juizo histdrico, entio, seja 
qua1 for o periodo a que nos referirmos no 
conhecer historico, ele se torna atual. Com 
efeito, nos operamos o juizo historic0 por 

uma necessidade pritica, para responder as 
necessidades da situa~iio presente. Assim, o 
juizo historico que damos (seu significado) 
torna-se "presente". Neste sentido toda 
historia C sempre "historia contemporiinea", 
uma historia que "vive em nos". 

0 homem - diz Croce - C um mi- 
crocosmo, n50 em sentido naturalista, mas 
em sentido historico, compBndio da histdria 
universal". 

A historia, portanto, e' o uerdadeiro 
conhecimento do real, isto 6, aquela "sinte- 
se a priori" de que falamos anteriormente, 
entre intuig5o e categoria. A historia C o 
verdadeiro conhecimento do universal 
concreto. E n5o somente todo juizo histo- 
rico C conhecimento, mas o conhecimento 
historic0 "C todo o conhecimento". Isso C 
o "historicismo absoluto". 

A historia e o juizo historico siio, 
portanto, necessarios. Mas n5o o s5o no 
sentido mecanicista em que os materialistas 
entendiam a "necessidade", e tampouco no 
sentido de forga transcendente que, de fora, 
mova a historia (a Providtncia de Deus-fora- 
do-mundo), mas no sentido da racionalidade 
imanente. 

0 "sen historic0 C ridiculo. E ridicu- 
lo, por exemplo, dizer "se Napoleio n5o 
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houvesse cometido o err0 de ir i Russia", 
porque isso suporia a impotincia do espiri- 
to, negando o nexo 16gico e racional intimo 
do universal concreto, que C a substincia da 
hist6ria. Por isso, referindo-se ao individuo, 
o "se" hist6rico t um contra-senso. N5o se 
pode dizer "se n5o tivesse cometido aquele 
erro". Com efeito, tu Cs o que Cs preci- 
samente porque cometeste aquele erro, e 
podes dizer o que dizes porque o cometeste 
e, cometendo-o, conheceste o verdadeiro e 
superaste o momento do erro. 

Todavia, em hist6ria tambtm niio tem 
sentido o juizo de louvor e de censura, por- 
que louvor e censura cabem aos individuos 
no momento em que agem; mas, uma vez 
tornados acontecimentos hist6ricos, n5o 
podem mais ser julgados uma segunda vez. 
0 tribunal da historia n5o condena nem 
absolve, ngo censura nem louva: o tribunal 
da hist6ria conhece e compreende. 

AlCm disso, o conhecimento hist6rico 
C catartico. Corn efeito, n6s somos produ- 
zidos pel0 passado e podemos nos resgatar 
do passado, precisamente conhecendo-o 
historicamente. Escrever histbria, como j6 
dizia Goethe, C um mod0 de tirar das costas 
o passado e de libertar-se dele. 

Assim como o espirito C te6rico e pr6- 
tic0 na unidade-distin~iio, do mesmo mod0 
o conhecimento hist6rico C estimulador de 
a@o e, ao mesmo tempo, C estimulado pela 
a@o, C liga@o de "pensamento" e "a@io" 
que se exerce de mod0 circular, precisamente 
como o espirito. 
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RACIONALIDADE 
IMANENTE 

e em toda a sua 
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Vida e obras 

Giovanni Gentile nasceu em Castel- 
vetrano (na Sicilia) em 1875. Foi aluno 
de Donato Jaia na Escola Normal de Pisa, 
que o fez conhecer e amar o pensamento 
de Spaventa, que seria o ponto de partida 
de seu atualismo. Depois de alguns anos de 
ensino em liceus, tornou-se professor na 
Universidade de Palermo; em 1914, sucedeu 
a Jaia em Pisa e, a partir de 1917, transfe- 
riu-se para a Universidade de Roma. Da 
colaboragao com Croce e do rompimento 
posterior, ja falamos. Em 1922 tornou-se 
senador e, como Ministro da Educagao, 
levou a cab0 a reforma escolar iniciada por 
Croce e que se demonstraria solida durante 
dtcadas. Sua adesiio ao fascismo sobreviveu 
ao delito Matteotti, ainda que Gentile tenha 
procurado tomar a devida distiincia em rela- 
g80 ao caso. Em 1925 tornou-se diretor do 
Instituto fundado pel0 senador Treccani e 
projetou, elaborou e publicou uma Enciclo- 
pkdia que, durante muitos anos, constituiu 
ponto de referhcia para todos os italianos, 
sendo ainda hoje de util consulta. Em 1943 
Gentile nao se afastou do fascismo, e aderiu 
ao chamado "govern0 fantoche". Este, sem 
duvida, foi ato de fidelidade aquele regime 
do qua1 fora o lider cultural e, em ultima 
anhlise, um ato de coerhcia moral. Em 1944 
foi assassinado por miio desconhecida diante 
de sua casa, em Florenga. 

Siio numerosas as obras de Gentile. A 
"Fondazione Gentile" preparou uma edigao 
completa de suas obras, em cinqiienta e 
cinco volumes, divididos em: 

a) obras sistematicas (vols. 1-9); 
6 )  obras historicas (vols. 10-35); 
C )  obras diversas (vols. 36-45); 
d)  fragmentos (vols. 46-55); 
e) um epistolario em varios tomos. 

Suas obras teoricas mais importantes Go: 
0 ato do pensamento como ato puro (1912); 
A reforma da diale'tica hegeliana (1913); Su- 
ma'rio de pedagogia como ciBncia filosdfica 
(1913-1914); A teoria geral do  espirito como 
ato puro (1916); Sistema de Mgica como 
teoria do  conhecer (1 9 17-1 922); Discursos 
de religiiio (1920) e Filosofia da arte (1931). 

Sua obra que teve mais sucesso foi A 
teoria geral do  espirito como ato puro, mas a 
que, ao contrario, os estudiosos consideram 
como a mais profunda t o Sistema de ldgica. 

Ih\ lreforma gentiIiana 
da dialktica G\egeliana 

0 cerne do sistema gentiliano esta, sem 
duvida, no repensamento do conceit0 de 
dialktica e em ter levado a cab0 o process0 
de sua "mentalizag50", que Bertrando Spa- 
venta preconizara. 

A essEncia da dialttica, diz Gentile, esta 
na relagiio que liga os conceitos, de mod0 que 
a dialttica pode ser definida como "cibcia 
das relag6esn. Ora, existem duas formas de 
dialttica: a) a antiga, de tip0 plathico, e 6)  
a moderna, nascida da reforma kantiana. 

a) A dialttica antiga t diale'tica d o  pen- 
sado, porque considera as idkias precisamen- 
te como objetos diferentes do pensamento e 
o condicionam; 

6 )  a dialttica moderna, pel0 contrhrio, 
t a diale'tica d o  pensar, ou seja, da propria 
atividade do pensamento que pensa. 

As duas dialtticas siio absolutamente 
inconciliaveis, pois existe um abismo entre 
elas: o abismo que divide o idealismo mo- 
derno do antigo. 

Mas a dialttica moderna, que encontra 
em Hegel sua express20 mais madura, ainda 
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n5o alcan~ou sua perfeiq50. Com efeito, 
em Hegel permanecem alguns residuos da 
velha diale'tica. De fato, Hegel distinguia a 
fenomenologia da 16gica pura e, alkm disso, 

na esfera da cikncia pura, cobtradizendo-se cilid 
manifestamente, ouseja, como que recain- 
do em um platonismo (embora parcial), 
enquanto o "pensamento" estudado na 
16gica e a "natureza" constituem momentos 
anteriores (ainda que idealmente) ao espirito 
e, portanto, mantendo ainda uma espCcie de 
diale'tica d o  pensado. 

A reforma da dialktica hegeliana con- 
sistiria, entao, em eliminar todo residuo da 
dialktica do pensado e em rigorizar a dialkti- 
ca, tornando-a uma diale'tica do  puro pensar. 

Pode-se objetar, porem: Croce ja n5o 
trabalhara nessa direqHo? Ele ja nHo reduzira 
toda a dialitica a dialktica do espirito? Sem 
dhida ,  Croce j i  se movera nesse sentido, 
mas introduzira, com seus "distintos", um 
sistema de categorias (0s quatro graus do 
espirito), que Gentile n5o aceita. A catego- 
ria e' uma s6: a do espirito. Existe um so e 

a) a dialetica antiga, de t ip0 p l a t h i -  
co, que 6 dialetica do pensado, por- 
que considera as ideias como objetos t 

que s l o  diferentes em relaqao ao 
pensamento e o condicionam; 
b) a dialCtica moderna, nascida da 
reforma kantiana, que 6 dialgtica do 
pensar, isto e, da propria atividade do 
pensamento que pensa. 
E enquanto a dialCtica antiga 4 "dialti- 
tica da morte", porque a realidade ai 
se encontra como determinada para 
a eternidade, a dialetica moderna, 
que encontra em Hegel sua expresslo 
mais madura mas ainda nao perfeita, 
e a "dialetica da vida", porque cons- 
t i tui  o processo do real "e o processo 
do real ndo C mais concebivel a ndo 
ser como a histdria do pensamento". 
Para Gentile a dialetica e a dialetica 
do autoconceito. 

unico conceito, e este C propriamente ato 
puro, autoconceito, e nele resume-se toda a 
realidade. Assim nasce o atualismo. 

Giovanni Gentile ( 1  875-1 94 
repensou o hegelianismo, 
yeformando sua dialitica de 
e criando o atualismo que cc 
a forma extrema assumida 
pelo idealismo ocidental. 
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0 atualismo C a forma de idealismo 
que afirma que o espirito como ato p6e seu 
objeto como multiplicidade de objetos, e os 
reabsorve em si como momento do pr6prio 
fazer-se. 0 espirito se autop6e, pondo dia- 
leticamente o objeto e resumindo-o plena- 
mente em si: "0 pensamento n io  conhece 
a n io  ser realizando-se a si mesmo, e o que 
conhece nada mais C do que essa mesma 
realidade que se realiza". 

Como diz Gentile na Teoria geral do 
espirito como ato puro, o atualismo ba- 
seia-se e resume-se em dois conceitos, que 
constituem a) o "principio primeiro" e b) o 
"termo ultimo" da doutrina. 

a) N i o  existem muitos conceitos 
(corno j i  observamos), mas apenas um 
so, porque niio ha muitas realidades a 
compreender, mas uma so, embora em 
multiplicidade de momentos. Portanto, "o 
verdadeiro conceito da realidade miiltipla 
n io  deve consistir em uma multiplicidade 
de conceitos, e sim em conceito unico, que 

W Autoconceito (conceptus sud. 
o verdadeiro unico conceito da reali- 
dade mukipla, o conceito do sujeito 
centro de todas as coisas, enquanto 
"a multiplicidade dos conceitos das 
coisas nao pode ser senao o esboqo 
superficial de um nucleo que 6 um 
conceito so". 
0 autoconceito e atividade, enten- 
dida como formalismo absoluto, que 
absorve inteiramente toda a mathria; 
em sua auto-realizafao e autoco- 
nhecimento implica tres momentos 
dial6ticos: 
1) a realidade do sujeito, puro su- 
ieito: a - 
2) a realidade do objeto, puro ob- 
jeto; 
3) a realidade do espirito, como uni- 
dade ou processo do pensamento, e 
a imanhncia do sujeito e do objeto 
no espirito. 

6 intrinsecamente determinado, mediato, 
desenvolvido em toda a multiplicidade de 
seus momentos positivos. Por conseguinte, 
como a unidade C do sujeito que concebe o 
conceito, a multiplicidade dos conceitos das 
coisas niio pode ser senio a casca superfi- 
cial de um niicleo que C um so conceito: o 
conceito de sujeito como centro de todas as 
coisas. De mod0 que o verdadeiro conceito, 
que existe propriamente, C autoconceito 
(conceptus sui)". 

b) 0 segundo ponto C o do formalismo 
absoluto. Se por materia e forma se entende 
o que Kant assim denominou, ent5o deve- 
se dizer que toda a materia C inteiramente 
absorvida na forma: "A matiria (da expe- 
riencia) 6 posta e resumida na forma. De 
mod0 que a unica matCria que pode existir 
no ato espiritual C a propria forma como 
atividade. Niio o positivo enquanto posto 
[...I, mas o positivo enquanto se p6e, a 
propria forma". 

Em ultima analise, esses dois conceitos 
coincidem, porque conceber o pensamento 
como forma absoluta equivale a concebe-lo 
como conceptus sui. 0 espirito C o p8r-se 
(o  autopor-se) enquanto pensar, e tudo se 
resume na dialitica do pensar. 

O"malf 'e o "erro" 

Segundo Gentile, o atualismo explica o 
que sempre repugnou ao espirito humano: 
o ma1 e o erro. 

0 ma1 C aquilo que o espirito encon- 
tra diante de si como negaqio de si. Mas o 
espirito nega essa negaqio - e sua vida C 
precisamente esse negar a negaqio. Portan- 
to, o ma1 assim entendido C como "a mola 
interna pela qua1 o espirito progride - e ele 
vive com a condiqio de progredir". 

0 mesmo vale para o erro. 0 conceito 
n io  C o "ja posto", mas "o positivo que se 
autop6e"; como diz Gentile, C "um processo 
de autoctese (= posiqiio de si mesmo) que 
tem como seu momento essencial a propria 
negaqio, o err0 contra o verdadeiro". 0 
err0 C apenas um momento do verdadeiro; 
alias, so C reconhecido como err0 ao ser 
referido ao verdadeiro. E o que vale para 
o err0 te6rico vale tambim para o err0 
pritico-moral. 

Em suma, diz Gentile, ma1 e err0 s5o 
como que o "combustivel" de que a chama 
do espirito necessita para queimar: o fogo 
alimenta-se do combustivel, mas o queima. 



E, assim, o espirito C bem e verdade, preci- 
samente superando e vencendo o inimigo 
interior e consumindo-o. 

~ " n a t u r e z a " c o m o  objeto 
do " a u t o c o ~ c e i t o "  

Conforme Gentile, o atualismo expli- 
ca tambCm a natureza como objeto do 
autoconceito. Com efeito, o autoconceito 
se realiza como posigZo de si mesmo como 
sujeito e de si mesmo como objeto. Escreve 
Gentile: "Isto C o Eu, a realidade espiritual: 
identidade de si consigo mesmo, n5o como 
identidade imediatamente posta, mas como 
identidade que se p6e, como reflexgo: du- 
plicar-se como si mesmo e como outro - e 
encontrar-se no outro. 0 Si-mesmo que fosse 
'si' sem ser o outro evidentemente niio seria 
nem si mesmo, porque s6 o C enquanto 6 o 
outro. Nem o outro tambCm seria o outro se 
niio fosse ele mesmo, porque o outro niio C 
pensive1 a ngo ser como idtntico ao sujeito, 
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ou seja, como o mesmo sujeito como este 
encontrar-se diante de si mesmo, pondo-se 
realmente". Frontispicio do  primeiro fasciculo da reuista 

"Jornal critico da filosofia ttaliana " 
(janezro de 1920). 

Os t r g s  mornentos 

do / ' a ~ t o c o n c e i t o "  

Ora, com base nessa estrutura dialCti- 
ca, o autoconceito que se auto-realiza e se 
autoconhece implica trBs momentos: 

1) a realidade do sujeito, puro su- 
jeito; 

2) a realidade do objeto, puro ob- 
jeto; 

3) a realidade do espirito, como unida- 
de ou process0 do pensamento, e a imantn- 
cia do sujeito e do objeto no espirito. 

Mas note-se bem: o sujeito deve existir, 
porque, do contririo, niio existiria quem 
pensa; o objeto deve existir, porque, do 
contririo, o pensamento niio seria nada. 
Mas a verdadeira realidade C a do pensa- 
mento, isto C, do espirito, pois nele e por ele 
existem sujeito e objeto: "nada C real fora 
do pensamento". 0 primeiro e o segundo 
momento s6 ttm realidade no terceiro, que 
C a sintese viva eterna. No Sistema de ldgica, 
Gentile denominou essa unidade que se de- 
senvolve em trts momentos usando o termo 
"monotriade". 

Conseqiientemente, observa Gentile 
na Teoria geral do espirito, a historia do 
mundo, ou seja, o caminho da humanida- 
de atravts do espago e do tempo, "nada 
mais C do que a representaq50 empirica e 
exterior da vit6ria eterna imanente (plena 
e absoluta vitoria) do espirito sobre a na- 
tureza, da resolug50 imanente da natureza 
no espirito". Como diz Gentile com formula 
viquiana, 6 "historia ideal eterna". E assim, 
analogamente, tambCm a natureza, vista 
exteriormente, C "como que o eterno passa- 
do de nosso eterno presente". Nessa otica, 
natureza e historia coincidem. 

Uma ultima observagiio, para com- 
pletar o quadro. Aos trts momentos acima 
distinguidos na categoria unica do espi- 
rito, Gentile faz corresponder, respectiva- 
mente: 

1) ao primeiro (o  da subjetividade), 
a arte; 

2) ao segundo (o da objetividade), a 
religiiio; 

3) ao terceiro (o  da sintese), a filo- 
sofia. 
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Nas paginas conclusivas de sua obra 
maior, o Sistema de ldgica, Gentile toma 
posigzo contra algumas tentativas pokmicas 
de determinar a natureza de sua filosofia. E 
o faz de mod0 muito esclarecedor. 

Croce lhe objetara que seu atualismo 
era uma "mistica". Gentile respondeu que, 
da mistica, o atualismo manttm o positivo, 
porque s6 considera real o absoluto e so jul- 
ga a Deus como realidade verdadeira. Mas, 
ao mesmo tempo, elimina o defeito do mis- 
ticismo, porque niio cancela as distingoes, 
mas as considera n2o menos necessarias que 
a identidade. 

Alguns consideraram o atualismo 
como arido "panlogismo", que resolve todas 
as diferen~as na unidade de um pensamento 

abstrato. Mas, diz Gentile, pensar a unidade 
mediante as diferen~as C proprio de todas as 
filosofias: com efeito, foram os eleaticos que 
comeqaram a "unicizar" e, de varios modos, 
todos os filosofos prosseguiram nesse cami- 
nho. Nesse sentido, pode-se dizer que "todo 
homem, saiba ou n50, C panlogista". 

Outros, por seu turno, consideraram 
o atualismo como "panteismo" . Gentile 
rejeita vivamente essa qualificaqio, susten- 
tando que o panteismo concebe Deus como 
natureza, ao passo que o atualismo diz o 
contrario, sendo "a critica peremptoria 
de todo panteismo". Na verdade, porCm, 
Gentile entende aqui o panteismo no sentido 
spinoziano restrito. Mas, se por panteismo 
se entende a negaq2o da transcendzncia e a 
redu@o d o  mundo a Deus, ainda que em 
termos dialiticos, ent2o Gentile C panteista, 
dado que ele afirma claramente que "a coisa 
finita (e, portanto, o mundo) C sempre a 
realidade de Deus". 

Giouanni Gentile 
fotografado durante tima conferbncia na ddcada de  1920. 
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Outros acusaram o atualismo de ser uma 
"filosofia teologizante". Gentile responde 
que aceita essa qualificaqiio por aquilo que 
ela tem de verdadeiro. E o que ela tem de 
verdadeiro resume-se do seguinte mod0 no 
trecho que encerra sua obra maior: "Fi- 
losofia teologizante, portanto? E por que 
niio? So que a teologia dos teologos nunca 
falou propriamente de Deus, ja que os teo- 
logos nunca conheceram Deus, tendo-o 
sempre pressuposto, confundindo-o com 
sua sombra. Pois, se teologizar significar de 
qualquer mod0 falar com Deus, niio haveri 

ma1 nisso, considerando que, mais do que o 
pensamento dos teologos, Deus C tambCm e 
principalmente o pensamento constante de 
todo homem que niio se compraz em jogos 
de intelighcia, mas vive seriamente sua vida 
em que estii envolvido o universo e que, por 
isso, lhe faz sentir o peso de uma responsa- 
bilidade divina. AlCm disso, o que importam 
os nomes, as etiquetas, as caracteristicas? 
0 importante C pensar: 'o pensar C a maior 
virtude', ja dizia Hericlito". 

E, algumas paginas antes, Gentile escreve- 
ra: "Pensar C viver a vida imortal". 
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- 

0 espirito C 
autoconceito, 

verdadeiro unico conceit0 
da realidade multipla 

I Toda a materia C absorvida totalmente ~ na forma absoluta, 
I que C ato espiritual, 
I C o positivo que pde a si proprio (autoctzse) 

I 

O autoconceito se auto-realiza e se autoconhece 
segundo uma dialktica triadica (monotriade): - 

I 1. realidade do sujeito 

i 2. realidade do objeto 
3. realidade do espirito 

A verdadeira realidade C 
a realidade do pensamento que se autopensa, 

/ ou seja, do espirito: 
bem e uerdade, 

I sintese viva eterna, 

\ que tem como seu momento essential 
a pr6pria nega~iio (a natureza), 

o erro contra o verdadeiro, 
o ma1 contra o bem 

- - - DIALETICA: 

citnc~a 
das relaqbes 

a dzaletzca 
antzga 

era dialet~ca 
do pensado 

a dzale'tica 
rnoderna 
t dialktica 
do pensar 

A histdria do mundo C a representa~iio empirica e exterior 
da imanente vit6ria eterna do espirito sobre a natureza, 

da imanente resolugiio da natureza no espirito 

A VERDADEIRA H I S T ~ R I A  6 H I S T ~ R I A  IDEAL ETERNA 
que se reune no eterno ato do pensar 
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IV. O neo-idealismo m a  JncJatevva 

e n a  yb-nCvica 

Contra a tradiqiio empirista e psicolo- 
gista, desenvolve-se na segunda metade do 
sCculo XIX e nas primeiras duas dCcadas 
do sCculo XX, tanto na Inglaterra como na 
AmCrica, um forte movimento neo-idealista. 
Tratava-se de um movimento que pretendia 
contrastar longa e hem arraigada tradiqiio. 
Por isso, altm dos apoios e de criticas ine- 
vitiveis, tambCm niio deixou de suscitar 
su rp re sa .  proposito dele escreveu William 
James: "E um estranho acontecimento essa 
ressurreiqiio de Hegel na Inglaterra e aqui 
(nos Estados Unidos) depois de seus funerais 
na Alemanha. Penso que sua filosofia tera in- 
fluhcia importante sobre o desenvolvimen- 
to de nossa forma liberal de cristianismo. 
Tal filosofia apresenta aquela ossatura quase 
metafisica de que essa teologia sempre teve 
necessidade". E se olharmos a obra de Jacob 
Hutchinson Stirling (1820-1909), que C 0 
segredo de Hegel (1865), devemos dizer que 
James niio estava de mod0 nenhum errado. 
Stirling foi o primeiro a apresentar a filosofia 
de Hegel na Gri-Bretanha "de forma relati- 
vamente inteligivel e coerente" (J. Passmore). 

A bem da verdade, deve-se recordar que, 
antes ainda que aparecessem as obras dos 

neo-hegelianos ingleses e norte-americanos, 
tanto na Inglaterra como na AmCrica alguns 
influentes "literatos filosofos", como os dois 
poetas Samuel Taylor Coleridge (1772-1 834) 
e William Wordsworth (1770-1850) e, de- 
pois, Thomas Carlyle (1795-1 881) na Ingla- 
terra e Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
na AmCrica, haviam preparado o terreno 
e o clima propicio para o aparecimento e 
tambCm para o sucesso do neo-hegelianismo 
anglo-americano. 0 pensamento de Schelling 
foi o inspirador dos ensaios literarios e de 
muitas poesias de Coleridge e Wordsworth. 
Por seu turno, Carlyle tornou conhecida 
na Inglaterra a literatura romhtica alemii. 
AlCm disso, de 1837 C seu trabalho historic0 
sobre A Revolu@o Francesa, onde encon- 
tramos admirada exaltaqio das grandes 
personagens da Revoluqiio. E em 0 s  herbis 
(1841), Carlyle delineia uma concepqiio da 
historia vista como resultado e expressiio 
da aqiio dos herbis. Na trilha de Goethe, 
escreve Carlyle em Sartor Resartus (1834) 
que o universo C "a roupagem de Deus", um 
"tempo mistico do espirito", um simbolo 
daquele poder divino que se torna patente 
na personalidade dos " herois". Simultanea- 
mente, Carlyle mostra-se muito afastado 
em relaqiio A cikcia, que considera inutil 
para a soluqao dos problemas filos6ficos. 

No mesmo period0 em que Carlyle 
atuava na Inglaterra, Ralph Waldo Emer- 
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son, nos Estados Unidos, fazia-se paladin0 
de um idealismo panteista que vt? uma 
"superalma" como forga encarnada em 
toda a realidade. Tudo procede do mesmo 
espirito: os homens e o mundo. E enquanto 
o corpo humano C guiado por uma vontade, 
o mundo C "uma encarnagiio de Deus mais 
baixa e mais distante": o mundo C "uma 
projegiio de Deus no inconsciente". A ordem 
do mundo, testemunha do espirito divino, 
niio pode ser violada pelo homem. E quando 
enveredamos pel0 caminho que nos leva a 
infringir a ordem da natureza, niio 6 dificil 
perceber que "nos tornamos estranhos na 
natureza". 0 afastamento em relaqiio ii 
natureza C alienagiio em relagiio a Deus. A 
exemplo de Carlyle, Emerson tambCm C da 
idCia de que a hist6ria C feita e plasmada 
por grandes homens. Seu trabalho Homens 
representatives C de 1850. 

Ralph Waldo Emerson 
(2803-1 882) 
foi o promotor 
do idealismo panteista 
nu Ame'rica. 

Depois de Stirling, os representantes 
destacados do idealismo inglcs foram, sem 
duvida, Thomas Hill Green (1 836-1 882), 
Edward Caird (1835-1908) e John Mc Tag- 
gart (1866-1925); todavia, a figura de maior 
destaque C certamente a de Francis Herbert 
Bradley (1 846-1924), cuja obra principal, 
AparBncia e realidade, 6 de 1893. 

Para Bradley, o mundo de nossa expe- 
rihcia C contradit6rio e incompreensivel. 
Da forma como nos aparece, o mundo se 
despedaga sob as bordoadas da anhlise fi- 
los6fica. 

Com efeito, se olharmos para a dis- 
tingiio antiga entre qualidades primhrias e 



qualidades secundarias, podemos ver, escre- 
ve Bradley, que "o raciocinio que demonstra 
que as qualidades secundarias n io  s io  reais 
possui a mesma forqa quando o aplicamos 
as qualidades primarias", que tambCm "nos 
vtm unicamente da relaqio com um 6rgZo 
do sentido". 

N i o  C d i d o  distinguir as coisas das 
qualidades, ja que "nio podemos descobrir 
nenhuma unidade real existente independen- 
temente das qualidades". 

0 mundo de nossa experiincia esta 
cheio de contradicoes. C inconsistente. Ele 
e' apenas apar8ncii. " A  realidade definitiva 
C aquela que n io  deve se contradizer". N i o  
ha um s6 aspect0 do mundo finito que se 
salve da contradiqio e que possa, portanto, 
ser considerado real. Conseqiientemente, a 
realidade absoluta transcende toda tentativa 
humana de alcanqa-la. Por outro lado, o 
homem finito, que n io  consegue chegar a 
realidade absoluta, mas que distingue a apa- 
rincia da realidade, possui essa realidade ab- 
soluta como imanente, de mod0 que "todo 
ato de experiincia, toda esfera ou grau do 
mundo C fator necessario do absoluto". 

No absoluto nada se perde, mas tudo se 
transforma. "0 absoluto n5o tem historia. 
embora contenha inumeraveis histhias". 

Depois de Emerson, o neo-idealism0 
foi significativamente defendido na AmCrica 
por William Torrey Harris (1835-1909), G. 
H. Howison (1834-1916) e James Creighton 
(1 861-1924). Mas o filosofo americano neo- 
idealista mais influente e conhecido C Josiah 

Royce (1 855-1916). Autor muito fecundo, 
Royce registrou os melhores frutos de seu 
pensamento em 0 m u n d o  e o individuo 
( 2  vols., 1900-1902) e em 0 problema d o  
cristianismo (1 9 13).  

Antes de mais nada, Royce sustenta 
que n io  C possivel nos acomodarmos em 
nossos conhecimentos, sempre limitados e 
parciais. Exigimos verdade absoluta, um juiz 
infinito, que esteja em condiq6es de julgar, de 
uma vez por todas, para toda a eternidade, 
o err0 e o mal. 

Em suma. o homem finito ~os tu la  uma 
conscitncia absoluta. E essa conscihcia 
absoluta C Deus, no qual se integra o que C 
fragmentiirio, e no qual encontram lugar e 
sentido at6 os erros, as derrotas, os defeitos e 
todos os esforqos das consciincias finitas. 

A partir dessas premissas, no que se 
refere A sociabilidade. Rovce deduz uma 

J ,  

doutrina que guarda analogias estreitas corn 
a doutrina crist5 do corpo mistico. Escreve 
ele: "Nos somos apenas p6, se a ordem 
social n io  nos da a vida. Se considerarmos 
a ordem social como um instrumento nos- 
so e nos preocuparmos unicamente com 
nossas sortes privadas, entio ela se torna 
desprezivel para nos [...I; mas, se modifi- 
carmos nossa atitude e servirmos a ordem 
social, mais do que so a nos mesmos, entio 
perceberemos que aquilo que servimos C 
simplesmente nosso mais elevado destino 
espiritual em forma corp6rean. 

Este C o ideal que Royce proclama dian- 
te de uma sociedade que impele as pessoas 
ao individualism0 e diante de Igrejas que, 
em sua oyiniio, afastaram-se sempre mais 
do ideal paulino do corpo mistico. Royce, 
portanto, sustenta que a sociedade que pode 
fazer o individuo sair de sua finitude n io  6 
tanto uma sociedade real, e sim muito mais 
uma sociedade ideal, que esta na base de 
todas as comunidades historicas. 



O que a arte 

R concepg6o crociona do art@ Foi a qua 
imp& o filosoFo em cirnbito nocional e inter- 
national, e que difundiu seu pensamento 
tornbQrn nos circulos dos literotos e dos 
ortistos ern gernl. 

R orte Q conhecirnento intuitive que impli- 
co urn sentimanto que se exprime justomante 
por irnogans. R orte 0 uma espCcie de sintese 
o priori estdtico de sentimento s irnogern no 
intuig6o. 

R arte enquonto to1 n60 tern necessi- 
dode de rnodo nenhum de que o intelecto 
/he prsste socorros, nern do econornia nern 
do Qtico. 

R orte 6, em resurno, o primeiro dos 
"distintos" do espirito, s nesto optico deve 
ser entendido. 

Nos pdginos saguintes, olQrn de possos 
que indicom justamsnte a determinag60 
preciso do orte em relog60 oos outros tr& 
"distintos", hd tnrnbdm trechos ern que 
ernergern olguns coroldrios irnportnntes do 
estdticn crociono: o negog6o dos ghneros 
litsrdrios e do belo noturol, e o ofirrnog60 do 
indentidode entre linguistico e estdtico. 

1. A arte 6 intuigao 

R arte 6 vis6o ou intuig60. 0 artista produz 
uma imagem ou fantasma; e aquele que sabo- 
reia a arte dirige o olho ao ponto que o artista 
Ihe indicou, olha pela espiral qua o artista Ihe 
obriu e rsproduz em si a imagem. "lntui@o", "vi- 
sdo". "contsmpla~do", "imagina<do", "fantasia", 
"figura@o", "representa<do", e dai por diante, 
sdo polavros que voltarn continuamente como 
sin8nimos no discorrer em torno do arte, e todas 
elevam nossa mente ao mesmo conceito ou 6 
mesma esfera de conceitos, indicio de consenso 
universal. 

Mas esta minha resposta, que a arte seja 
intui~do, atinga 00 mesmo tempo significodo s 
for~a a partir de tudo aquilo que ela implicitamen- 
ts nega s de que distingue a arte. Quais nega- 
~ 6 ~ s  estdo ai compreendidas? Indicarei as prin- 
cipais, ou pelo menos aquelas que para nos, em 
nosso momsnto cultural, 860 mais importantes. 

E. A arte n6o 6 urn foto fisico 

€la nega em primeiro lugor quo a arta 
seja um Foto fkico; por exemplo, certas cores 
determinadas ou relar;bes de cores, certas 
formas determinadas de corpos, certos sons 
determinados ou rela~6es de sons, certos fe- 
n8menos de calor ou de eletricidade, em sumo, 
qualquer coisa qua ss designe como "fisica". J6 
no pensomento comum se tem o pretexto para 
este erro de fisicizar a arte, a, como as crian~as 
que tocam a bolha de sabdo e gostariam de 
tocar o arco-iris, o espirito humano, admirando 
as coisas belas, dirige-se espontaneamante 
para rastrear seus motivos na natureza externa, 
e experimento pensor ou cr6 ter de pensar como 
belas certas cores e feias certas outras, belas 
certas formas de corpos e feias certas outras. 
Mas de proposito, e com mBtodo, esta tentativn 
foi dapois executada mais vezes na historia do 
pensamento: dos "cbnones" que os artistas e 
teoricos gregos e do Renascen<a fixaram para 
a beleza dos corpos, das especulaq5es sobre 
rela@es gsom&tricas e numQricas determin6veis 
nas figuras s nos sons, at& as pesquisas dos 
estetas do shculo XIX [...I s as "comunica~Oes", 
qua nos congressos ds filosofia, ds psicologia 
e da cihcias naturais de nossos dias os inex- 
periantss costumam aprssentar a respeito das 
rela@es dos fen8menos fisicos com a arte. E 
caso perguntemos por qua1 razdo a arte ndo 
pode ser um fato fisico, B preciso em primeiro 
lugar responder que os fatos fisicos ndo tam 
realidada, e que a arte, 6 qual tantos consa- 
gram sua vida inteira e que a todos enche de 
divina alegria, & sumomante real; de modo qus 
ela n60 pode sar um fato Fisico, que & a190 de 
irreal. 

3. A a r k  1-60 i urn ato utilit6rio 

Outra nega~do est6 implicita na defini- 
<do do arte corno intui~6o: ou seja, que, se 
ela 6 intui~do, e se intui~bo vale corno teorio 
no sentido originario de contempla~do, a arte 
ndo pode ser um ato utilit6rio; e, como um ato 
utilitario visa sempre a alcanqx um prazer e 
por isso a ofostar uma dor, a arte, considerada 
em sua propria natureza, ndo tem nada a var 
com o 6ti1, s com prozere corn a dor, enquanto 
tais. Conceder-se-6, de foto, sern demosiodo 
resist6nci0, que um prazer como prazer, um 
prazer qualquer, n6o & em si artistico: ndo 6 
artistico o p ram da uma bebida de 6guo qua 
dessedenta, de um passeio ao or livre que de- 
sentorpece nossos membros e faz nosso sangue 
circular mais levamante, do alcanpr urn Iugar de 
trabalho suspirado que pde em ordem nossa 
vida prbtica, e dai por diante. RtB nas rela<6es 
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que sa desenvolvem entre nos e as obras da 
arte, salta aos olhos a diferen<a entre o prazer 
e a arte, porque a figura representada pode 
ser cara para nos e despertar as mais delei- 
taveis rscorda@es, a, todavia, o quadro pode 
ser feio; ou, ao contrario, o quadro pode ser 
belo s a figura representada odiosa ao nosso 
cora~do: ou o proprio quadro, que aprovamos 
como belo, despertar raiva ou inveja porqus 
obrcl ds urn nosso inimigo ou rival, ao qua1 
trar6 vantagem e conferir6 nova f o r p  nossos 
interesses praticos, com 0s correlativos prazeres 
e dores, se misturam, por vezes se confundem, 
perturbam-no, mas nunca se juntam com nosso 
interesse estQtico. RlQm do mais, para sustentar 
mais validamente a definicdo do arte como o 
agraddvel, se afirmar6 que ela ndo Q o agra- 
d6vel em geral, e sim uma forma porticulor de 
agraddvel. Mas esta restri@o ndo 6 mais uma 
defesa a & alias um verdadairo abandon0 
naquela tesa, porque, uma vez que a arte seja 
uma forma particular de prazer, sau car6ter 
distintivo seria dado ndo pelo agradavsl, mas 
por aquilo qus distingue aquele agraddvel dos 
outros agraddveis, e a esse elemento distintivo 
- mais que agradbvel ou diferente do agrad6vel 
- conviria dirigir a pesquisa. 

4. A artr n60 6 um ato moral 

Uma tercsira naga@o qua se rsaliza 
grqas 6 taoria da arte como intui~do Q qua 
a arte seja urn oto moral; ou seja, a forma da 
ato prdtico que, embora se unindo necessa- 
riamente com o Otil a com prazer s dor, n6o 
Q imediatamente utilitdria e hedonists s sa 
move em uma asfera espiritual superior. Mas 
a intui(;do, enquanto ato teorico, 6 oposta a 
qualquer pr6tica. e, na vsrdads, a arte, con- 
forme observagio antiquissima, ndo nasce por 
obra de vontade: a boa vontade, que define o 
homem honesto, ndo define o artista. E, como 
ndo nasce por obra de vontade, ela se subtrai 
igualmente a toda discrimina@o moral, ndo 
porque Ihe seja permitido urn privilQgio da 
issn@o, mas simplesmsnte porqus a discri- 
minac;do moral ndo encontra o modo de a ela 
se aplicar. Uma imagem artistica retrotor6 um 
ato moralmente louvdvel ou reprov6vel; mas a 
propria imagem, snquanto imagem, ndo & nem 
louvdvel nem reprovClvel moralmente. N60 so 
ndo hb codigo penal que possa condenar b pri- 
sdo ou b morte urna imagem, mas nenhum juizo 
moral, dado por uma pessoa razodvel, poda 
fa&-la seu objeto: tanto valeria julgar imoral 
a Francesca da Dante ou moral a CordQlia da 
Shakespeare (qua t&m mera fun~do artistica e 
sd0 como notas musicais da alma de Dante s de 

Shakespeare), quanto julgar moral o quadrado 
ou imoral o tribngulo. 

5. A artr 1160 tern o carater 
d r  urn conhrcimento intrlrctual 

Rinda (e esta Q a Cltima, e talvez a mais 
importante, das nega~6es gerais que me con- 
vQm recordar de proposito), com a dsfini@o da 
arte corno intui(do nega-se que ela tsnha car6 
ter de conhscim~nto conc~ituol. 0 conhecimento 
conceitual, em sua forma pura que Q a filoso- 
fica, 6 sempre realisto, visando a estabelecer 
a realidads contra a irrealidade ou a abaixar 
a irrealidade, incluindo-a na raalidade como 
momento subordinado da propria realidads. 
Mas intui~do quer dizer, justamsnte, indistinc;do 
de realidode s irrealidada, a imagem em seu 
valor da mera imagem, a pura idealidode da 
imagem; e, contrapondo o conhecimento intui- 
tivo ou ssnsivsl ao conceitual ou inteligivel, a 
estQtica 2.1 nohtica, visa-se a reivindicar a auto- 
nomia desta mais simples e elemantar forma 
de conhecimento, que foi comparada ao sonho 
(ao sonho, e ndo ao sono) da vida teorica, 
em rela@o ao qua1 a filosofia seria a vigilia. 
E, verdadeiramente, toda pessoa qua, diante 
de urna obra de arte, psrgunta se isso que o 
artista expressou & metafisica e historicamente 
verdadeiro ou falso, Ievanta urna pergunta sem 
significado, e antra no erro an61ogo ao de quem 
qusr traduzir diante do tribunal da moralidade 
as imagens ahreas do fantasia. [.  . .] 

Esta reivindica@o do carriter alogico da 
arte 8, conforms eu disse, a mais dificil e im- 
portant~ das pol&micas incluidas na formula da 
arte-intui~do; porque as teorias, qus tentam ex- 
plicar a arts como filosofia, como religido, como 
historia e como ci&ncia e, em grau menor, como 
matamatica, ocupam, com efeito, a parts maior 
na historia da ciBncia esthtica, e se enfeitam 
com os nomas dos maiores fi16sofos. Na filosofia 
do sQculo XIX, exemplos de identifica$io ou 
confusdo da arte com a religido e com a filo- 
sofia sdo oferecidos por Schelling e por Hegel; 
da confusdo dela com as ci&ncias naturais, por 
Taine; da conhsdo com a observagio historica 
e documentdria, pelas teorias dos veristas 
franceses; e da conhsdo com a matemdtica, 
pelo Formalismo dos harbartianos. Mas seria 
vdo procurar em todos asses autores, s nos 
outros que se poderia Ismbrar, exemplos puros 
destss srros, porqus o erro nunca Q "puro", pois, 
se assim o fosse, ela seria verdade. E por isso 
tambQm as doutrinas da arte, que por brevida- 
da chamarei de "conceitualistas". cont&m em si 
elementos dissolventes, tanto mais numerosos 
e sficazes quanto mais enQrgico era o sspirito 



do filosofo que as professava; e por isso em 
ningubm t6o numerosos e eficazes como em 
Schelling s em Hegel, os quais tiveram tdo viva 
consci&ncio da produ~do artistica que sugermm, 
corn suas observa<6es e seus dssenvolvimentos 
particulares, uma teoria oposta A que existe 
na afirmcqbo de seus sistemas. De resto, as 
proprias teorias conceitualistas, n6o so 560 su- 
periores, enquanto reconhecem o cardtsr tsor~co 
da arte, 6s outras examinadas anteriormsnte, 
mas trazem tambbm sua contribui<bo 6 verda- 
deira doutrina, gragas b exig&ncia qua cont&m 
de uma determina<bo das re1ac;des (que, se 
forem de distin~bo, sdo tambbm de un~dade) 
entre a fantasia e a Iogica, entre a arte e o 
pensamento. 

E aqui j6 se pode ver como a simplicissima 
formula de qua "a arte 6 intui~do". - a qual, 
traduzida em outros voc6bulos sin8nimos (por 
exemplo: qua "a arte & obra da fantasia"), se 
ouve das bocas de todos aqueles que discorrem 
quotidianamente sobre a arte, e se encontra 
corn voc6bulos mais velhos ("imita<608', "f~c- 
<do", "f6bula" etc.) em tantos livros antiqos -, 
pronunciada agora no context0 de um diicurso 
filosofico, se encha de um conteljdo historico, 
critic0 e pol&mico, de cuja riqueza se p8de dar 
apenas alguma amostra. 

B. Croce, 
Brevidrio de est6tico. 

Um dos problemas que em primeiro lugar 
se apresentarn, tendo definido a obra de arte 
como "imagem lirica", refere-se t~ rela<6o entre 
"intui@o" e "expressbo" e o modo da passagem 
de uma para a outra. Este, substancialmente, 6 
o mesmo problema que se apresenta em outras 
partes do filosofia, como o de interno e externo, 
de espirito e matBria, de alma e corpo, e, no 
filosofia da prbtica, de inten~bo e vontade, de 
vontade e qdo,  e semelhantes. Nestes termos, 
o problema & insolljvel, porque, separando o 
interno do externo, o espirito do corpo, a von- 
tade da a@o, a intui~do do expressdo, n6o h6 
modo de passar de um para o outro dos dois 
termos ou de reunific6-108, salvo se a reunifi- 
cqbo for posta em um terceiro termo, que por 
vezes foi apresentado como Deus ou como o 
Incognoscivel: o dualismo Ieva necessariamante 
ou d transcend&ncia ou ao agnosticisrno. Mas, 
quando os problemas se mostram insoluveis 
nos terrnos em qua foram colocados, nbo resta 
mais que criticar os proprios termos, e indagar 
como se tenham gerado, e se a g&nese deles 
6 logicamente legitima. R pesquisa neste caso 
Ieva A conclus60 de que ales nasceram ndo 

como consequ&ncia de um principio f losofico, 
mas por efeito de uma classifica<do empirica e 
naturalists, que formou os dois grupos de fatos 
internos e fatos externos (corno sa os internos 
nao fossem oo mesmo tempo externos e os ex- 
ternos pudessem existir sem interioridads), de 
almas e corpos, de imagens e de expressbes; 
e sabe-se que & v6o esfor~o reunir em sinteses 
superiores aquilo que foi distinguido ndo tanto 
filosofica e Formalmente, mas apenas empirica 
e materialmente. R alma & olma enquanto & 
corpo, a vontade B vontade snquanto move 
pernas e brqos, ou seja, & qdo,  e a intui~do 
enquanto 6, no proprio ato, expressdo. Uma 
imagem ndo expressa, qua n6o seja palavra, 
canto, desenho, pintura, escultura, arquitetura, 
palavra pelo menos murmurada de si para 
si mesmo, canto pelo menos que ressoa no 
proprio peito, desenho e cor que sa veja na 
fantasia e colore de si toda a alma e o orga- 
nism~, & coisa inexistente. Pode-se asserir sua 
exist&ncia, mas ndo se pode afirmb-la, porque a 
afirma(60 tern como ljnico documento que aque- 
la irnagem esteja corporificado e expressa. Esta 
profunda proposi<bo filosofica do identidads de 
intuicdo e expressdo se encontra, de resto, no 
bom senso comum, que ri daqueles que dizem 
ter pensamentos mas nbo sabem express6-los, 
de ter idealizado uma grande pintura, mas de 
n60 sob&-la pintar. Ram tens, vsrba sequsntur:' 
se ndo existem os vsrba, muito menos a res. 
Tal identidade, que se dsve afirmar para todas 
as esferas do espirito, no da art@ tam uma 
evid&ncia e uma sali&ncia qua talvez faltem em 
outros lugarss. Na cria@o do obra de poesia, 
assiste-se como que ao mistBrio da criqdo do 
mundo; e dai a efic6cia que a cibncia est&tica 
exerce sobre toda a filosofia, para a concep<do 
do Uno-Todo. R estBtica, negando na vida da 
arte o espiritualismo abstrato e o dualismo qua 
dai se segue, pressupbe e, no mesmo tempo. 
de suo parte exige o idealismo ou espiritualismo 
absoluto. 

Rs objqdes contra a identidade de intui- 
$60 e expressdo prov&m comumente de ilusdes 
psicologicas em qua se cr& possuir, em todo mo- 
mento, irnagens concretas e vivas em profusdo, 
quando se possuem quase qua apencls sinais e 
nomes; ou de casos mat analisados, como os de 
artistas dos quais se cr& que exprimam apenas 
fragrnentariamente todo um mundo de imagens 
que t&m na alma, quando na alma justamente 
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ndo t&m mais que aqueles fragmentos, e junto 
com sstes ndo aquela mundo suposto, mas 
no mais das veies a aspirqdo ou a obscura 
labuta na dire~ao dele, ou seja, no direg.80 de 
uma imagem mais vasta e rica, qua talvez se 
forms ou ndo. Tais obje<dss, porQm, tambQm 
se alimentam da troca entre a expressdo e a 
comunica<do, esta ljltima de fato distinta do 
imagsm e de sua expressdo. R comunica<do 
ss rafars d fixa@o da intui~do-expressdo em 
um objeto que diriamos material ou fisico por 
met6fora, uma vez qua, sfetivamente, ndo ss 
trata nem mesmo nesta p r t e  de material s de 
fisico, mas de obra sspiritual. Todavia, urna vez 
que esta demonstragio a respsito da irrealida- 
de daquilo que se chama fisico s sua resolu<do 
na espiritualidade tam de fato interesse primario 
para a concep<do filosofica total, mas apenas 
indireto para o esclarecimento dos problemas 
estbticos, podemos, por brevidade, deixar 
aqui correr a met6fora ou o simbolo, e falar de 
matbria ou de natureza. claro que a poesia j6 
existe inteira quando o poeta a sxpressou em 
palavras, cantando-a dentro de si: s que, ao 
passar a cant6-la com voz expressa para que 
outros a ouc;am, ou a procurar pessoas que a 
aprendam de cor e a recantem a outrem como 
em uma schola cantorurn, ou a coloc6-la em 
sinais de escrita s de impressdo, entra-se em 
novo sst6gi0, csrtamente de muita importdncia 
social e cultural, cujo car6ter ndo Q mais estbtico, 
mas pr6tico. 0 mesmo deve-se dizer no caso do 
pintor, o qua1 pinto sobre a madeira ou sobre a 
tela, mas ndo podaria pintar ss em todo est6gio 
de seu trabalho, da mancha ou esbo<o inicial 
0th o acabamsnto, a imagam intuida, a linha 
e a cor pintadas na fantasia ndo precedessem 
o toque do pincel; tanto b vsrdade que, quan- 
do aquele toque se antecipa 6 imagem, ole 
& cancelado e substituido na corre<do qua o 
artista faz de sua obra. 0 ponto da distin<do 
entre expressdo e comunica~do b certaments 
bastante delicado de captar no fato, porque no 
fato os dois processes se aproximam em gsral 
rapidamsnte s parece que sa misturam; mas 6 
claro em idQia, e b precis0 mant&-lo bem firms. 
Do fato de t&-lo descurado ou deixado vacilar 
prov&m as confusdes entre arts 5 thcnica, das 
quais a ultimo ndo 6 uma coisa intrinseca2.1 arte, 
mas liga-se justamente ao conceit0 do comuni- 
caq3o. R tbcnica 6, em geral, urna cogni@o ou 
um complexo de cogni<dss dispostas s dirigidas 
a uso da a ~ d o  pratica, e, no caso da arte, da 
a ~ d o  pr6tica que molda objetos e instrumentos 
para a lembran~a e a comunica<do das obras 
da arte: quais ssriam as cogni<c?es a respsito 
da prepara<do dos quadros, das telas, dos 
murais a pintar, das matQrias colorantes, dos 

vernizes, ou as que tratam dos modos de obter 
a boa pronuncia e declama~do, e semelhantes. 
0 s  tratados de tQcnica ndo sdo tratados de 
estQtica, nem partes ou se@es dsstss tratados. 
Isso, bem entendido, sempre que os conceitos 
forem psnsados com rigor e as palavras em- 
pregadas com propriedade em relagdo dqusle 
rigor de conceitos s, ssm duvida, ndo valeria a 
psna debater sobre a palavra "tbcnica" quan- 
do 6 empre~ada, ao contrdrio, como sin6nimo 
do proprio trabalho artistico, no sentido de 
Mcnica interior", que 6 ,  portanto, a forma<do 
do intui~do-expressdo; ou entdo no sentido de 
"disciplina", ou seja, da liga<do nscsss6ria com 
a tradi~do historica, do qua1 ningubm pode sa 
dssligar, embora ninguQm permanqa simples- 
mente ligado a ela. R confusdo da arte corn a 
tbcnica, a substitui@o dssta por aquela, b um 
partido assaz almejado pelos artistas impoten- 
tes, que esperam das coisas pr6ticas, e das 
excogita@es e inven~des praticas, o auxilio e 
a forp que ndo encontram em si mesmos. 

8. 0 s  objstos artisticos: 
a teoria das artrs particularrs 
r o belo por nntureza 

0 trabalho do comunica~do, ou seja, da 
conserva~do s divulga<do das imagens artisti- 
cas, guiado pela tbcnica, produz, portanto, os 
objetos materiais que ss dizem por metafora 
"artisticos" e "obras de arte": quadros s escul- 
turas e edificios, s depois tambQm, de modo 
mais complicado, escritas litar6rias e musicais, 
e, em nossos dias, aparelhos de som e discos, 
que tornam possivel reprodudr vozes e sons. 
Todavia, nem estas vozes s sons, nem os sinais 
da pintura, da escultura e da arquitstura sdo 
obras ds arte, as quais ndo existem em nenhum 
outro lugar a ndo ser nas almas qus as criam 
ou as recriam. Tirando a apar&ncia de parado- 
xo desta verdade da inexist&ncia de objetos 
e coisas belas, sera oportuno lembrar o caso 
analog0 da ci&ncia econ6mica, a qua1 sabe bem 
que em sconomia ndo existem coisas natural e 
fisicamente uteis, mas apenas necessidades 
e trabalho, dos quais as coisas fisicas tomam 
como metaforo o adjetivo. Quem em sconomia 
quisssse deduzir o valor econ6mico das coisas 
a partir das qualidadss fisicas delas, comsteria 
uma grosseira ignoratio elenchi. 

E apesar de tudo esta ignorotio elenchi 
foi cometida, e ainda tam sucesso, no esthtica, 
corn a doutrina das artas particulares s dos 
limitas, ou seja, do car6ter esthtico proprio de 
coda uma. Rs divisdes das artas 560 meramente 
thcnicas ou fisicas, ou seja, conforme os objetos 
artisticos consistem em sons, em tons, em obje- 
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tos coloridos, em objetos incisos ou esculpidos, 
em objetos construidos e que ndo parecem 
encontrar correspond6ncia em corpos naturais 
(poesia, mkica, pintura, escultura, arquitetura 
etc.). Perguntar qual seja o carater artistico de 
coda urna destas artes, aquilo que coda uma 
possa ou ndo possa, quais ordens de imagens 
se exprimem em sons e quais em tons e quais 
em cores e quais em linhas, e dai por diante, 
& como psrguntar em sconomia quais coisas 
dsvam por suas qualidades fisicas receber 
um prsgo e quais ndo, s qua1 preGo devam tar 
umas em relagdo Bs outras, quando & claro que 
as qualidades fisicas ndo entram na questdo 
e toda coisa pode ser desejada e exigida, e 
rscsbsr um prego maior do que outras ou de 
todas as outras, conforme as circunst8ncias s 
as necessidades. Colocando inadvertidamente 
o p8 sobre este resvaladouro, at8 um Lessing 
foi impelido a conclusdes tdo estranhas como a 
quad poesia cabem as "agdes" s B escultura os 
"corpos"; e tamb&m um Richard Wagner se p6s 
a matutar sobre uma arte complexiva, a Opsro, 
que reunisse em si, por agregagbo, as pot6ncias 
de todas as artes particulares. Quem tern senso 
artistico, am um verso, em um pequeno verso 
de poeta, encontra ao mesmo tempo toda a 
musicalidade, pictoricidade, forgo escultorica 
e estrutura arquitet6nica, e, da mesma forma, 
am uma pintura, a qua1 jamais 8 urna coisa da 
olhos, mas sempre de alma, e na alma ndo 
est6 apenas como cor, mas tamb8m como som 
e palavra, at& como sil&ncio qua, a seu modo, 
6 som e palavra. Todavia, onde sa experiments 
agarrar saparadamente aquela musicalidade 
e aquele pitoresco e as outras coisas, elas Ihe 
escapam s se transmutam urna na outra, fun- 
dindo-se na unidade, mesmo que s~ costume 
separadclmente cham6-las por modo de dizer, 
ou seja, experiments-se que a arte Q uma e ndo 
se divide em artes. Uma, e ao mesmo tempo 
infinitamente variada; mas variada ndo tanto 
conforme os conceitos tbcnicos das artes, e sim 
conforme a infinita variedade das personalida- 
des artisticas e de seus estados de espirito. 

A esta relagdo e a esta troca entre 
as criagdes artisticas s os instrumentos do 
comunicagdo ou "coisas artisticas" devemos 
recolocar o problsma qua se refere ao belo 
por natureza. Deixemos de lado a qusstdo, 
que assoma em alguns estetas se, al8m do 
homem, outros seres sejam na natureza po- 
etas e artistas: questdo que merece resposta 
afirmativa, ndo so por devida homenagem 
aos pdssaros cantores, mas ainda mais em 
virtude do concepgdo idsalista do mundo, que 
6 todo vida e espiritualidade, mesmo que, 
como naquele conto popular, tenhamos perdido 

aquele fio ds srva que, posto na boco, per- 
mitia entender as palavras dos animais e das 
plantas. Com "belo por natureza" se dasignam 
verdadeiramente pessoas, coisas, lugares, que 
por SBUS afeitos solsre os espiritos devem se 
aproximar cla poesia, da pintura, do escultura 
e das outras artes; e ndo h6 dificuldade de 
admitir tais "coisas artisticas naturais", porque 
o process0 de comunicagdo pobtica, como se 
realiza com objetos arti ficialmsnts produzidos, 
assim tambhm pode se realizar corn objetos 
naturalmente dodos. fl fantasia do anamorado 
cria a mulher para ole bela e a personifica em 
Laura; a fantasia do peregrino, a paisagsm 
encantadora ou sublime e a personifica na 
cena ds um lago ou de uma montanha; e @stas 
criagdes po8ticas se difundem por vezes em 
mais ou menos largos circulos sociais, dando 
origem Bs "bslszas profissionais" femininas, 
admiradas por todos, s aos "lugares de vista" 
famosos, diante dos quais todos se extasiam 
mais ou menos sinceramente. < verdade qua 
estas formagdes sdo ef6msras: o gracejo por 
vezes as dissipa, a saciedade as deixa cair, o 
capricho do moda as substitui; e, diversamente 
das obras artisticas, ndo permitem interpreta- 
g6es aut6nticas. 0 golfo de Ndpolss, visto do 
alto de uma das mais belas "vilas" do V6mero. 
foi, depois de alguns anos de incans6vel visdo. 
daclarado psla dama russa qua adquirira aqus- 
la "vi la" uma cuvstta blaus, tbo odioso em seu 
azul engrinoldado de v~rda, que a induziu a 
revsnder a "vila". Tamb8m a imagem do cuvstte 
b l s ~ e , ~  era, de resto, uma criagdo po&tica, a 
respsito da qua1 nbo ha o que discutir. 

9. 0 s  g8neros litsrarios 
e as catrgorias estst0ticas 

Rastante maiores e mais deplordveis con- 
seqij6ncias teve na critica s na historiografia lite- 
r6ria e artistica uma teoria de origern urn pouco 
diversa, mas an61og0, a dos g6neros litsrdrios 
e ortisticos. TambQm esta, como a precedente, 
tem como fundamento uma classificag50 que, 
tomada em si, 8 legitima e util: aquela, os 
agrupamentos tbcnicos ou fisicos dos objetos ar- 
tisticos; esta, as classificagdes que se fazem das 
obras de arts, conforms seu conteljdo ou motivo 
sentimental, em obras trdgicas, c6micos, liricas, 
heroicas, amorosas, idilicas, romances, s dai por 
diante, dividindo s subdividindo. Na pr6tica Q 
ljtil distribuir segundo estas classes as obras de 
um poeta na edigbo que dele se faz, colocando 

e''Conchn azul" 
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em um volume as liricas, em outro os dramas, 
em um terceiro os poemas, em um quarto os 
romances; e & c8mod0, ou melhor, indispensh- 
vel, citar com estes nomes as obras e os grupos 
de obras ao d~scorrer sobre elas em voz alto e 
por escrito. Mas tambbm aqui devemos declarar 
indevido e negar a passagem destes conceitos 
classificatorios bs leis est&ticas do composiq30 
s aos crit&rios est&ticos do juizo; como se faz 
cluando se quer determinor que a trog6dia deva 
ter tal ou tal argumanto, tal ou tal qualidads de 
personagens, tal ou tal andamento de a~do,  
e tal ou tal extensdo; e diante de uma obra, 
em vez de procurar e julgar a possia que Ihe 6 
propria, pas-se a pergunta se ela & tragkdia 
ou poema, e se obedece bs "leis" de um ou de 
outro "g&nsrow. R critica literhria do s&culo XIX 
deve seus grandes progrsssos em grande parte 
por ter abandonado os crit6rios dos g&neros, 
nos quais permaneceram como que aprisiona- 
das a critica do Renascen<a e a do classicismo 
franc&s, como comprovam as disputas que entdo 
surgiram em torno da Com&dia de Dante e dos 
poemas de Rriosto e de Tasso, do Pastor Fido 
de Guarini, do Cid de Corneille, dos dramas de 
lope de Vega. Nbo igual vantagem tiraram os 
ortistas da queda destes preconceitos, porque, 
nagados ou admitidos que tenham sido em 
teoria, permanece como fato que aquele que 
tem g&nio artistic0 passa atravbs de todos os 
vinculos de serviddo, e at& mesmo das correntes 
faz para si instrumento de for~a: e aquele que 
disso 6 escasso ou privado, converte em nova 
serviddo a propria liberdade. 

Pareceu qua das divisdes dos g&neros 
se devia salvor, dando-lhe valor filos6fic0, ao 
menos uma: a de "lirica", "&pica" e "dramhticd"' 
interpretando-a como tr& momentos do proces- 
so do objetiva<do, que do lirica, efusdo do eu, 
vai b &pica, em que o eu separa da si o sentir, 
narrando-o, e desta para a dramhtica, em que 
deixa que ole molde por si os proprios porta- 
vozes, as dramatis parsonas. Mas a lirica ndo 
& efusdo, ndo 6 grito ou pronto; ao contrdrio, 6 
ela propria objetiva@o, pela qua1 o eu v& a si 
masmo como espethculo e se narra e se dra- 
matiza; e este espirito forma a poesia do epos 
e do drama, qua, portanto, ndo se distinguem 
da primeira a ndo ser em coisas extrinsecas. 
Uma obra qua seja totalmente poesia, como o 
Mocbsth ou o Rnthio G Claopatra, & substan- 
cialmente uma lirica, da qua1 os personagens 
e as cenas representam os vhrios tons e as 
estrofes consecutivas. 

Nas velhas sstbticas, e ainda hoje na- 
quelas que continuam seu tipo, se dava des- 
toque as assim chamadas categorias do belo: 
o sublime, o trhgico, o c6mic0, o gracioso, o 
humoristico, e samelhantes, qua os filosofos, 
marcadamente alemdes, ndo so comec;aram a 
tratar corno conceitos filosoficos (quando sbo 
simples conceitos psicologicos e ernpiricos), 
mas desenvolveram com aquela dial6tica qua 
diz respeito unicamente aos conceitos puros ou 
especulativos, isto 6 ,  6s categorias filosoficas, 
onde se entretiveram, dispondo-os em uma 
s6rie de progress0 Fanthstico, culminante ora 
no belo, ora no trhgico, ora no humoristico. En- 

Da esquerda para a direita: 
Stefano Jacini, Benedetto Croce e Giouanni Laterza em uma foto da decada de 1920. 
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tendendo tais conceitos por aquilo que se disse 
que ales sdo, deve-se notar sua correspond$n- 
cia substantial com os conceitos dos gBneros 
IiterCIrios e artisticos, dos quais, com efeito, e 
principalmente das "institui~des litararias", se 
verteram na filosofia. Enquanto conceitos psico- 
Iogicos e empiricos, ndo pertencam b esthtica, 
e em seu conjunto designam nada mais que a 
totalidads dos sentimentos (empiricamente dis- 
tintos @ reunidos), que sdo a matbria perphtua 
da intui~do artistica. 

10. Rrt6ric0, gramCltica 
e filosofia da linguagem 

Que todo err0 tenho um motivo de verda- 
de e nassa de uma combina<do orbitrdria de 
coisas em si Iegitimas, confirma-se pelo exame 
que se fizer de outras doutrinas err6neas, as 
quais tiveram grande campo no passado q 
ainda hoje t&m um, embora mais rastrito. E 
perfsitamante legitimo valer-se, para o ensino 
do escrever, de divisdes como as do estilo nu 
s do figurado, da met6fora e de suas formas. 
e percaber qua em tal lugar ajuda falar sem 
metClFora e em tal outro por met6for0, 8 que em 
tal outro a mat6fora empregada & incoerente 
ou & mantida demasiodo longamante, a que 
aqui conviria uma figura de "preteri~do" e 16 
uma "hip&rboleM ou uma "ironia". Mas quando 
se perde a consci&ncia do origem de fato did6 
tica e prdtica destas distin~bes, e filosofando 
se teoriza a forma como distinguivel em urna 
forma "nua" e em uma forma "ornada", em 
uma forma "logica" e em uma forma "afetiva" e 
semelhantes, se transporta no seio da est&ti- 
ca a retorica e se vicia o conceit0 gsnuino da 
expressdo. I? qua1 nunca & logica, mas sempre 
af~tiva, ou seja, lirica e fant6stica, e Q sempre, 
e por isso mesmo ndo 6 nunca, metaforica, e 
por isso sempre propria; nunca 6 nua para se 
dever cobrir, nem ornada para clever-se libertar 
de coisas estranhas, mas sempre resplande- 
cente de si propria [. . .]. TambQm o pensamento 
16gic0, tambkm a cigncio, enquanto se exprime 
torna-se sentimento e fantasia, que & a razdo 
pela qual um livro de filosofia, de historia, de 
ci&ncia pode ser ndo 56 verdadeiro, mas belo, 
e de todo mod0 6julgad0 ndo so conforms uma 
logica, mas tambbm conforme urna est&tica, e se 
diz por vezes qua um livro & equivocado como 
teoria ou como critica ou corno verdade historica, 
mas permanece, pelo afeto qua o anima e qua 
nele se exprime, na qualidads de obra de arts. 
Quanto ao motivo deverdade que se elaborava 

no fundo desta distin~do de forma logica e de 
forma metaforica, de dialQtica e retorica, ela era 
a necessidade de construir ao lado da ci&ncia 
da logica uma cigncia da esthtica; mas infeliz- 
mente se Fazia o esforso de distinguir as duas 
cigncias no campo da expressdo, que pertence 
a uma so delas. 

Por uma necessidade ndo menos Iegitima, 
naquela parte da did6tica que & o ensino das 
linguas cornqou-se desde a antiguidade a 
dividir as expressbes em periodos, proposi~bes 
e palavras. e as palavras em varias classes, e 
em coda uma a analis6-las segundo suas varia- 
@es e composi~bes em radicais e sufixos, em 
silabas e em fonemas ou letras; dai nasceram 
os alfobetos, as gram6ticas, os vocabul6rios. 
corno, analogamante, para a poesia houve 
as artes mbtricas, e para a mljsica e as artes 
figurativas e arquitet6nicas, as gram6ticas mu- 
sicais, pictoricas, e assim por diante. Todavia, 
nem mesmo os antigos conseguiram evitar qua 
tambhm nesta parts se realizasse um daqueles 
trBnsitos indevidos ab int~llectu ad rem, das 
abstrqbes b realidade, da empiria b filosofia, 
qua observamos nos outros casos; e nisso se 
veio a conceber o folar como agraga~do de 
palavras e as palavras como aqregaq3o de 
silabas ou de raizes e sufixos: onde o prius 
& justamente o falar como um continuum, 
semelhante a um organismo, e as palavras e 
as silabas e as roizes s6o o posterius, o pre- 
parado anat6mic0, o produto do intelecto que 
abstrai, e ndo justamente o fato originario e 
real. Transportado a gram6tica assim como a 
retorica no seio da estbtica, disso proveio um 
desdobramento entre "expressdo" e "meios" da 
expressdo, qua & uma reduplica~do, porque os 
meios do expressdo s6o a propria exprsssdo, 
triturada pelos gramaticos. Este erro, combi- 
nando-se com o outro de uma forma "nua" e de 
uma forma "ornada", impediu que se visse que 
a filosofia do linguagem ndo 6 uma gram6tica 
filosofica, mas est6 al&m de toda gramritica, 
e ndo torna filosdficas as classes gramaticais, 
mas as ignora, a, quando as encontra contra 
si, as destroi, e qua, em suma, a filosofia da 
linguagem 6 uma com a filosofia da poesia e 
da arts, com a ci6ncia da intui~do-expressdo, 
com a est&tica, a qua1 abra~a a linguagem em 
toda a sua extensdo, que compreende a lin- 
guagem f6nica e articulada, e em sua realidode 
intacta, que Q a expressdo viva e de sentido 
realizado. 

%. Croce, 
Rssthstico in nuca 



R rsalidods, poro Crocs, 0 vido qus ss 
desanvolvs por rnaio do psnsornsnto a clo 
ogLio, srn urno uniclods qus C a rsolizog80 s 
o otuolizog60 do univsrsol concrsto. 

€.st@ realizar-se do espirito 0 o historio. 
R historio 0, portonto, o reolizor-ss do 

espirito na unidods-disting60, qua sa sscon- 
ds no sintsss dos opostos, a quo1 se explica 
ds rnodo circular. Mas ssts sscondir-sa do 
sspirito 0, oo memo tsrnpo, urn sxplicor-se 
s rsolizor-se do liberdade, justornents por 
rnsio clo sintsse dos opostos. Tal libardods 
do sspirito, portonto, rsoliza-sa otrov0s 
dos controstss s dos opos~gbes. nssirn ss 
v~rificou no dscorrsr do historio, s ossirn ss 
vsrificord sernpre, ssrn sxcsgbes. 

Crocs ofirrno, olCrn disso, a contempo- 
raneidade da historia em todos os seus 
momentos. Corn sfsito, srn ssu sisterno, 
todo forrno Q rnornento ds historio 0 sernprs 
historio qua conhscsndo-sa, se rsvive e se 
rsolizo no prssants do espirito. 

0 s  trschos que aqui rsproduzirnos ilus- 
trorn bsrn sstss dois pontos. 

1. R histdria como histdria da liberdade 

a. A liberdade como eterna formadora 
da historia 

Que a historia seja historia da liberdade 
8 um famoso dito de Hegel, repetido um pouco 
de ouvido e divulgado em toda a Europa por 
Cousin, Michelet e outros escritores franceses, 
mas que em Hegel e em seus rspetidores tem 
o significado [ . . . I  de uma historia do primeiro 
nascimento da liberdads, de seu crescer, de seu 
tornar-se adulta e estar firms nesta alcanqxh 
era definitiva, incapaz ds ulteriores desen- 
volvimentos (mundo oriental, mundo cl6ssic0, 
mundo germBnico = um s6 livra, alguns livres, 
todos livres). Com intengdo diversa e diverso 
conteljdo esse dito 8 pronunciado aqui, ndo 
para atribuir b historia o tema da formasdo de 
uma liberdade qua antes ndo existia e que um 
dia existir6, mas para afirmar a liberdade como 
a eterna formadora da historia, sujeito proprio 
de toda historia. 

Como tal, ela 8, por um lado, o principio 
explicative do curso historic0 e, pelo outro, o 
ideal moral da humanidade. 

b. A liberdade & a propria vida da historia 
e n60 pode jamais vir a faltar 

Nada mais frsquente do que ouvir em 
nossos dias o anljncio jubiloso ou a admissdo 
resignada ou a lamentasdo desesperada de 
qua a liberdade tsnha doravante dssertado 
o mundo, que seu ideal se tenha posto no 
horizonte do historia, com urn crepusculo sem 
promessa de aurora. Aqueles que assim fa- 
lam, escrevem e publicam, merecem o perddo 
motivado com as palavras de Jssus: porque 
ndo sabem o qus dizem. Se o soubessem, 56 

refletissem, perceberiam que afirmar que a li- 
berdade est6 morta 8 o mesmo qua aFirmar que 
est6 morta a vida, quebrada sua mola int~ma. 
E, por aquilo que se rsfere ao ideal, provariam 
grand@ embarago com o convite de enunciar o 
ideal que substituiu, ou podsria substituir, o da 
liberdade; e tambhm aqui notariam que ndo 
h6 nenhum outro que se emparelhe com ele, 
nenhum outro qua f q a  o cora@o do homem 
bater em sua qualidade de homem, nenhum 
outro que responda melhor (i propria lei da 
vida, qua 8 historia e Ihe deve por isso corres- 
ponder um ideal no qua1 a libsrdade ssja aceita 
e respeitada e posta em condisdo de produzir 
obras sempre mais altos. 

c. 0s exemplos da historia que pareceriam negar 
o dominio da liberdade 
s6o uma confirma@io disso 

Sem dljvida, QO opor (is lsgides dos 
que pensam diversamente ou d~vsrsamente 
falam estas proposiq3es apoditicas, estamos 
bem conscientes da que elas sdo justamente 
daquelas que podem fazer sorrir ou mover a 
casoadas contra o filosofo, o qua1 parece que 
caia no mundo como um homem do outro mun- 
do, ignaro daquilo qua a realidads &, cego e 
surdo bs suas duras feisdes e b sua voz e a 
seus gritos. Tambbm sem se detsr sobre acon- 
tecimentos s sobre condi~des contempor6necls 
em qua, em muitos poises, as ordens liberais, 
que foram a grande aquisisdo do sQculo XIX e 
pareceram uma aquisisdo perpbtua, desmoro- 
naram s sm muitos outros alarga-se o desejo 
dasss desmoronamento, toda a historia mostra, 
com breves intervalos ds inquieta, insegura e 
desordenada liberdade, com raros lampejos de 
uma felicidade mais entrevista que possuida, 
um amontoar-sa ds opress6as, de invasdes 
bdrbaras, de depreda~des, ds tiranias profa- 
nas e eclssi6sticas, de guerras entrs os povos 
e nos povos, de perseguiq%s, de exilios e de 
patibulos. E, com esta visdo dionte dos olhos, 
o dito de que a historia 8 historia da liberdade 
soa como uma ironia ou, afirmado seriaments, 
como uma tolice. 
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Todavia, a filosofia n6o est6 no mundo 
para daixar-se dominar pela realidade tal 
qua1 se configura nas imagina@as feridas e 
perdidas, mas para interpretd-la, libartando 
as imagina@es. Rssim, pesquisando e inter- 
pretando, @la, que bem saba que o homem 
que torno escravo o outro homem desperta no 
outro a consci&ncia de si e o anima 6 liberdade, 
V$ serenamente sucader a periodos de maior 
outros de menor liberdade, porque quanto 
mais estabelecida e n6o disputada For uma 
ordem liberal, tanto mais decai para o h6bito. 
e, reduzindo para o h6bito a consci&ncia vigi- 
lante de si proprio e a prontid60 da defesa, 
se d6 lugar a uma vichiana repetis60 daquilo 
que se acreditova que ndo iria mais reaparacer 
no mundo, e que por sun vez abrir6 um novo 
curso. V& por exemplo, as democracias e as 
repirblicas, como as da GrBcia no sGculo IV ou 
de Roma no I, em que a liberdade permanecia 
nos formas institucionais mas n6o mais na alma 
e no costume, perder tambbm aquelas formas, 
como aquela que n60 soube ojudar-se e que sm 
v6o procurou se endirsitar com bons conselhos 
& abandonado b 6spara corrqdo que a vida 
dale far6 V& o It6lia, exausta e derrotada, 
dapositada pelos b6rbaros na tumba com sua 
pomposa veste de imperatriz, ressurgir, como 
diz o posta. 6gil marinheira em suas republicas 
do Tirrano e do Rdribtico. V& os reis absolutes, 
que abateram as liberdades do boronato e do 
clero, tornadas privil&gios, e que superpuseram 
a todos o seu governo, exercido por meio de 
uma burocracia e sustentado por um exbrcito 
proprio, preparar uma bem mais largo e mais 
irtil participa~do dos povos na liberdade politico; 
e um Napolebo, tambbm ole destruidor de uma 
liberdade tal apenas de apar&ncia e de nome e 
b qua1 r~tirou apar$ncia e nome, arrasador de 
povos sob seu dominio, deixar atrcis de si estes 
mesmos povos Clvidos de liberdade e tornados 
mais espertos do que verdadeiramente eram, 
e ativos para implantar, como pouco depois 
fizeram em toda a Europo, seus institutos. €la 
a v&, tamb&m nos tempos mais sombrios e q a -  
ves, fremir nos versos dos poetas e afirmar-se 
nos p6ginos dos pensadores e clrder solit6ria 
e soberba em alguns homens, ndo assimilCIveis 
palo mundo que os envolve, como naquele 
amigo que Vittorio Rlfieri descobriu na Siena 
setecentisto e grd-ducal, "espirito libBrrimoV 
nascido "em dura prisdo", onde estava "como 
lado que dorme", e para o qua1 ele escreveu o 
di6logo do virtude desconhecida. €la a v& em 
todos os tempos, tanto nos propicios como nos 
adversos, genuina, robusta e consciente apenas 
nos espiritos de poucos, embora apanas esses 
depois historicamente contam, como apenas 

aos poucos vardadeiramente falam os grandes 
filosofos, os grandes poetas, os homens gran- 
des, toda qualidade de grandas obras, mesmo 
quando as multidass os aclamam e deificam, 
sempre prontas para abandon6-10s por outros 
idolos, para Fazer barulho ao seu redor e para 
exercitar, sob qualquer lsma e bandeira, a 
natural disposi~do b cortesania e servilidade; 
e, por isso, por experihncia a por medita<6o, 
o homem pensa e diz a si proprio qua, se nos 
tempos liberais se tem a grata ilusdo de gozar 
de uma rica companhia, e se naqueles n6o 
liberais se tem a oposta a ingrata ilusdo de se 
encontror em solid60 ou em quase soliddo, ilu- 
soria era certamente a primeira crensa otimista, 
mas, par sorte, ilusoria & tamb&m a segunda, 
pessimista. 

d. CI vida da librrdads 
como formadora da histdria ssmprs foi 
s ssmprs ssr6 vida 3s combotents 

Estas, e tantas outras coisas semelhantes 
a estas, ela v&, e dai conclui que se a historia 
n6o & axatamante um idilio, tambBm ndo & 
uma "trogbdia de horrores", mas t; um drama 
em que todas as n<bes, todos os personagens, 
todos os componentas do coro sbo, em sentido 
aristot&lico, "mediocres", culp6veis-inculp6veis. 
mistos de bem e de mal, e, todavia, o pensa- 
mento diretivo nela & sempre o bem, ao qua1 
o ma1 acaba por servir como estimulo; a obra & 
da liberdade que sempre se esfor~a para res- 
tabelecer, e sempre restabelece, as condi@es 
soc~ais e politicas de mais intensa I~berdade. 
Quem desejar em breve persuadir-se de que 
a liberdade n60 pode viver diversomente de 
como foi vivida e viver6 sempre na historia, 
de vida perigosa e combatente, pense por 
um instante em um mundo de liberdade sem 
contrastes, sem ameasas e sem opressdes de 
nanhum tipo; e logo dela se desvinr6 apavo- 
rado, como do imagem, pior que a do morte, 
do n6usea infinita. 

2. Toda historia 6 ssmprs 
"historia conternpor6nea" 

a. H6 ssmpre uma nscsssidads prirtica 
como fundamento ds todo juizo histdrico 

R necessidade prbtica, que est6 no fundo 
de todo juizo historico, confere a toda historia 
o carClter de "historia contemporbnea", porque, 
por mais remotos e rsmotissimos que parecam 
cronologicamente os fatos que nela entram, 
ela 6 ,  na realidade, historia sempre referida 
b necessidade e b situasbo present@, na qua1 
aqueles fatos propagam suas vibra@es. 
Rssim, se eu, para inclinar-me a recusar-me a 
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um ato de expia~do, recolho-me mentalmente 
para entender do que se trata, isto 6 ,  como 
se tenha formado e transformado este insti- 
tuto ou este sentimento at& assumir um puro 
significado moral, tamb&m o bode expiatorio 
dos habreus e os mljltiplos ritos m6gicos dos 
povos primitivos sdo parte do drama presente 
de minha alma nests momento e, fazendo 
expressamente ou de forma subentendida a 
historia deles, faso a da situo@o sm qua me 
encontro. 

b. 0 homem ci um microcosmo 
n60 em sentido naturalista, 
mas em sentido histbrico, 
como comphdio da histbria universal 

Da mesma forma, a condi~do presente de 
minha alma, sendo a mat&ria, & por isso mesmo 
o documento do juizo historico, o documento 
vivo que carrego em mim mesmo. Rqueles que 
se chamam, no uso historiogrCIfico, documentos, 
escritos esculpidos ou figurados ou aprisionados 
nos fonografos ou talvez existentes em objetos 
naturais, esqueletos ou fosseis, ndo operam 
como tais, e tais ndo sdo, a ndo ser enquanto 
estimulam e reafirmam em mim recorda(6es 
de estados de espirito que estdo em mim; e 
em todo outro aspect0 restam tintas coloridas, 
papel, pedras, discos de metal ou de vinil, e 
similares, sem nenhuma eficacia psiquica. Se em 
mim ndo exists, ainda que dormente, o senti- 
mento da caridade cristd ou da salva@3o pela 
f& ou da honra cavalheiresca ou do radicalismo 
jacobino ou da rever6ncia pela velha tradi(60, 
em vdo me passardo sob os olhos as paginas 
dos evangelhos e das epistolas paulinas, e 
da epop&ia carolingia, e dos discursos que se 
faziam no Convenq3o nacional, e das liricas, dos 
drclmas e romances que expressaram a nostal- 
gia do s&culo XIX pela ldade MBdia. 0 homem 
t; um microcosmo, ndo em sentido naturalista, 
mas em sentido historico, comp&ndio da historia 
universal. E parte bem pequena nos parecardo 
no complexo os documentos, aqueles, assim 
especificamente chamados pelos pesquisa- 
dores, quando se pensar em todos os outros 
documentos sobre os quais continuamente nos 
apoiamos, como a lingua que falamos, os cos- 
tumes que nos sdo familiares, as intui~des e os 
raciocinios feitos em nos quase que de forma 
instintiva, as experi&ncias que carregamos, 
por assim dizer, em nosso organismo. Sem tais 
documentos especificos, bastante mais dificeis, 
ou at& proibitivas, seriam nossas lembranps 
historicas; mas, sem estes, seriam de fato im- 

possiveis, como se observa em certos processes 
doentios dos quais saimos desmemoriados e 
diferentes, como criaturas de fato novas e es- 
tranhas ao mundo ao qua1 antes pertenciamos. 
Perceba-se de passagem que esta verdade da 
historia entrevista, que ndo nos & dado a partir 
do exterior, mas vive em nos, foi um dos motivos 
que extraviaram os fibsofos da era romdntica 
(Fichte e outros) na teoria da historia a ser 
construida a priori, grqas a pura e abstrata 
Iogica e fora de toda documenta@o; embora 
dapois eles, contradizendo-se (Hegel e outros), 
e tornando axtrinseca a sintesa, requeressem 
uma colabora~do entre o pretenso a priori que 
vinha de um lado, e o pretenso a posteriori, ou 
o documento, qua sobrevinha do outro. 

c. A historiografia deve representar a vida vivida 
em forma de conhtscimento 

Se a necessidade pratica e o &ado 
de espirito em qua se exprime & a mat&ria 
necess6ria, mas apenas a mathria bruta da 
historiografia, o conhecimento historico ndo 
pode, como tambbm nenhum conhecimento 
pode, consistir em presumida reprodu~60 ou 
copia daquele estado de espirito, pela razdo 
elementar que esta seria uma duplica@o de 
fato inljtil e, portanto, estranha b atividade 
espiritual, que ndo tem, entre suas produ<des, 
a do inljtil. Dai se esclarece a vaidade, qua 
existe nos programas (nos programas, mas 
ndo nos fatos, que naturalmenta saem diferen- 
tes) daqud~s  historiografos que se propdam 
apresentar a vida vivida em sua imedia~do. 
R historiografia, ao contrario, deve superar a 
vida vivida para represent6-la em forma de 
conhecimento. Albm do mais, e ma1 significondo 
sua inten~do, os escritores que creem trabalhor 
corno historiografos, tandem a transformar a 
matbria passional em obra de poesia. Mas, 
embora efetivamente a matbrio passional 
passe sempre mais ou menos rapidamenta 
atravhs do esfera do fantasia e do poesia (e, 
quando ai se demora e se estende, nasce a 
poesia propriamente dita, a poesia em sentido 
especifico), a historiografia ndo 6 fantasia, 
mas pensamento. Como pensamento, ela ndo 
d6 apenas marca universal b imagem, como 
a poesia o faz, mas liga intelectivamante a 
imagem ao universal, distinguindo e unificando 
ao mesmo tempo no juizo. 

6. Croce, 
R historia corno pensarnsnto 

s corno o@o. 
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0 s  problemas essenciais do atualismo e suas implicagBes 

RlZlo & fdcil sncontror nos sscritos dos filosofos olgurnos paginas srn qua sintQtico s cloro- 
rnsnts slss rssurnarn ssu proprio pensarnsnto. Gantile, fslizrnsnts, as dsixou srn suo Introdu$3o 
6 filosofia, onds, justarnents no ports introdutorio, sls aprsssnto urn rnopo dos problsrnas em 
torno dos quois giro todo o ssu sistsrno e svidsncia iguolrnsnts urn0 sCrie ds irnplicoq5ss qus 
elas t&m. 

Dspois ds tsr indicado as origsns do atuolisrno no rsviravolto irnprssso no psnsornsnto 
filosofico do filosofio olsrnd qus voi ds Kant o Hsgsl, s tsr salisntado olguns prscadsntss no 
filosofio rsnascsntisto e do rsssurgirnsnto itoliono, Gantils torna distdncio am rslog6o o Crocs, 
salientondo corno suo proprio filosofio tsnho porscido afim corn a ds Crocs rnois do qus ds 
fato sro. 

Posso antdo o aprsssntor o princ@o bdsico ds suo filosofio, qus t o do imanhncio absoluta, 
entsndido ndo no ssntido trodicionol, rnos corno irnan&ncia ds todo o rsol no ato do psnsar, 
olQrn do qua1 ndo hd noda ds indspandents. 

Ests ato do pansar ndo dsve ssr confundido corn o oto do psnsor corno, por sxsrnplo, o 
do motor irnovsl ds Rristdtslss ou do rnetoFisica trodicionol, qua, segundo Gentils, sdo rnaros 
abstra@ss, rnos 4 o ato de pensar qus coincids corn nosso psnsarnsnto. 

Em nos, snquonto sornos ato ou otividods do psnsor, ssta comprssndida a totalidads do 
real: ndo sornos nos (corno pensornsnto) qus sstornos contidos no sspogo, rnos Q o sspoco 
qua estd contido srn nosso psnsornsnto; s, assirn, ndo sornos nos que estarnos no notursza, 
mas Q o noturszo qus sstd ern nos (corno psnsornsnto). 

Esta atividods do pensarnsnto, olQm ds infinita (porqus inclui todos as coisos) Q livrs, 
enquonto autoridode suprsrno no julgar s distinguir vsrdadsiro s Folso, bsm s ma/. 

Exotornsnts no dirnsnsdo do oto do psnsor dsscobrirnos dsntro de nosso humanidads 
ernpirico urno humanidads profunda, qus 6 oqusla por rnsio do qua1 procurornos os outros e 
con-ssntimos corn os outros. Por esta humanidads profundo nos sornos os outros s os outros 
sdo nos, srn ssntido global. 
0 psnsarnanto atuol Q tudo, e o proprio Eu particular 6, srn certo sentido, urna abstra~do, 

porqus, corno tudo o mais, estd irnansnts no oto sspiritual. 
0 rndtodo do otualisrno Q o dial&tica do novo ssntido, ou ssjo, ndo a diolQtico das rsolida- 

dss pensadas, corno o era na rnstofisica dos ontigos, mas a dial&tica da atividads psnsants. 
0 proprio Hsgsl, qus havia rsforrnodo a diolQtica ontigo, dsvs ser postsriorrnsnts reforrnodo, 
porque, corn suos disting6ss sistsrndticas ds iddio, natureza s sspirito (corn suas irnplicoq5es) G 
corn suo concsp~do clo Idgico, psrrnanecsu condicionodo por urna strie ds rssiduos do diolQtico 
do pansado. E o propria rsforrno do dialdtica hagsliano opsrodo por Croce, segundo Gsntile, 
dsvs ssr purificado, slirninando os "distintos". I? unidads do pensomento srn sua subjetividads, 
corno autoconcsito, qus obsorvs a totalidads do rsol sxotornsnts nssto sua atividads, constitui 
o cora@io do dialdtico do otuolisrno. 

Gsntila ofirrna, portanto, que o atuolisrno tern urn cordtsr profundarnants rsligioso, snquon- 
to, diolaticornants, no oto do pensarnsnto concrstarnsnts rssolvs os problsrnas qua o rsligido 
ssrnprs sa colocou. 0 rnol Q urn rnornanto cliolCtico do bern; o err0 Q urn rnornsnto dialdtico 
do vsrdodsiro; o bsrn Q oquilo qus concrstornsnts sa foz, dssobrochando ds ssu contrdrio; 
o vsrdadsiro 0 aquilo qus concrstornente sa rmlizo, superando seu contrdrio. 0 aspirito Q a 
natursza qus se torno espirito. 
0 corpo ndo Q opsnos oquilo qus sstd dsntro ds nosso psla. Tornbdrn codo rnsrnbro ds 

nosso corpo pods ssr psnsado isolodarnents do rssto do corpo, mas opsnas por obstragdo; 
ssparodo do corpo psrdsrio quolquer significado s valor. Rssirn Q pora nosso corpo, o quo1 Q 
corrslotivo a todo o rssto do rnundo Fisico. Dizer corpo 6 corno dizer corpo do univsrso. 
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0 auto-sentir-se do corpo Q o germs de onde deriva toda o vida espirituol. R experi&ncia Q 
t6o-sornente o desenvolvirnanto sistemdtico deste principio. Dizer qua a expsri6ncia 0 rnedida 
de todas as coisas significa dizer qus o pensamento 0 a medido de todos as coisas; a medida 
do pensamento 0 o proprio pensamanto. 

R proprio historia, como toda a realidade ssrn exceg60, Q atividode do pensamanto pen- 
sante, e naste sentido toda historio 0 historia conternpordneo, e o passado estd sternomente 
presente na atividade pensante. 
0 otuolismo n8o pode de rnodo nenhurn sa confundir corn o solipsisrno. R redugdo ao Eu 

do solipsisto consist@ no redugdo de tudo oo Eu ernpirico porticulor. Ro contrario, o Eu d@ qua 
falo o atualismo 0 princbio do progressive universalizog60 do proprio Eu; 0 posigdo de lirnites 
paro superd-los, e, portonto, Q retirada de qualquar limite. 
0 atualismo estd, conforrne Gentile, bern longe de sar anticrist60 e oteu. Rssirn corno Cristo 

& hornern-Deus, tarnbQm o atualismo quar sersintese de hurnono e divino; o atualisto, bsrn longe 
de nagor Deus, repete corno os espiritos rnais religiosos do passodo: "Deus estd em nos". 

1. Origem da filosofia atualista 

A filosofia atualista historicamente relacio- 
na-se com a filosofia alemd de Kant a Hegel, 
diretamante e por meio dos seguidores, exposi- 
tores e criticos que os pensadores alemdes da- 
quele period0 tiveram na M i a  durante o shculo 
XIX. Mas liga-se tambhm b filosofia italiana da 
Renascenp (Telhsio, Bruno, Campanella), ao 
granda filosofo napolitano Giambattista Vico. 
e aos renovadores do pensamanto especulati- 
vo italiano da era do Ressurgimento national: 
Galluppi, Rosmini e Gioberti. 

0 s  primeiros escritos em que a filosofia 
atualista comqa a se delinear remontam aos 
6ltimos anos do shculo XIX. Ela foi se desen- 
volvendo nos primeiros dec&nios deste sQculo, 
paralelaments 13 "filosofia do espirito" de 
Benedetto Croce. Minha assidua colabora$do 
com a revista que em 1903 foi fundada por 
Croce. R Critica, e qua por muitos anos na Itdlia 
chsfiou vitoriosamente uma luta tenaz contra 
as tsndhncias positivistas, naturalistas e racio- 
nalistas do pensamento e da cultura, e o fato 
do que a "filosofia do espirito" amadureceu 
cerca ds um dec&nio antes, desde o principio 
atraindo sobre si a atengio universal, fizeram 
aparecer geralmente as duos filosofias muito 
mais afins do que a principio ndo pareciam. 
Mas as diverg&ncias se tornaram naturalmente 
mais claras passo a passo que os principios das 
duos filosofias sxpuseram suas conseqi.i&ncias. 
E hoje, tambhm por circunst6ncias contingentas, 
que aqui ndo ocorre Iembrar, aparecsm muito 
mais as diverg&ncias do que as afinidades e os 
motivos que t&m certamente em comum. 

2. 0 principio da filosofia atualista 

A filosofia atualista 6 assim chamada a 
partir do mhtodo que propugna e que poderia 

se definir "mhtodo da imanhncia absoluta", 
profundamente diversa da iman&ncia de que se 
fala em outras filosofias, antigas e modernas, s 
tambhm contempor6neas. R todas elas falta o 
conceito da subjetividade irredutiv~l do realida- 
de, d qua1 se encontra imanente o principio ou 
a medida da propria realidade. Rristoteles foi 
imanentista em relaq5o ao ideal~smo abstrato 
de Platdo, cuja idhia na filosofia aristothlica 
torna-se forma do propria natureza - forma 
inseparavelmente ligada b mathria, na sintese 
do individuo concreto, do qua1 a idhia, seu 
principio e medida, ndo pode ser separada, a 
ndo ser por abstra@o. Mas o individuo natural 
para a filosofia atualista Q ele proprio alguma 
coisa de transcendente: porque em concreto 
ndo 6 concsbivel fora daquela relasdo em qua 
ele, objeto de experi&ncia, est6 indissoluvel- 
mente ligado com o sujeito dasta, no ato do 
pensamento mediante o qua1 a expsri&ncia se 
realiza. Todo o realismo, 0th o criticism0 kan- 
tiano, permanece sobre o terreno desta trans- 
candhcia. Nele permanece toda filosofia que, 
mesmo que reduza tudo d experi&ncia, entenda 
esta corno 0190 de objetivo, a ndo corno o ato 
do Eu pensante enquanto psnsa, realizando a 
realidade do proprio Eu: uma realidads fora da 
qua1 ndo h dado pensar nada de independente 
e existent@ em si. 

Este 6 o ponto firms ao qua1 se liga o 
idealisma atual. R Cnica realidade solida, que 
me 6 dado afirmar, e com a qua1 deve por isso 
ligar-se toda realidade que eu possa pensar, 
6 a mesma que pensa, a qua1 se realiza e h 
assim uma realidade, apenas no ato que se 
pensa. Portanto, a iman&ncia ds tudo o que 6 
pens6vel ao ato do pensar; ou, tout court, ao 
ato; pois de atual, por aquilo que se disse, ndo 
h6 mais que o pensar em ato; e tudo aquilo 
que se pode pensar corno diverso deste ato, 
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atua-se em concreto enquanto & irnanente ao 
proprio ato. 

3. 0 nto como logos concreto 

0 ato de que se Fala nesta RlosoFia, por- 
tanto, ndo i: confundivel com o ato (enarghsicl) 
de Rristoteles e do Filosofia escol6stica. 0 ato 
aristot&lico 6 tarnbbm pansamento puro, mas 
um pensamento transcendente, pressuposto a 
partir de nosso pensamento. 0 ato da Filosofia 
atualista coincide justamente com nosso pensa- 
mento; e, para esta Filosofia, o ato aristot&lico, 
em sua transcend$ncia, & simplesmente uma 
nbstra<do, e n6o um ato: 6 logos, mas um lo- 
jos abstrato, cuja concretitude se tern apenas 
no logos concreto, que & o pensamento que 
atualmente se pensa. 

Ndo s6 o oto aristotBlico, mas tamb&m 
a idBn plat6nica, e em geral toda realidade 
metafisica ou empirica, que realisticamente 
se pressuponha do pensamanto, 6 ,  segundo 
o atualismo, logos abstrato, qua tem um sen- 
tido apenas na atualidade do logos concreto. 
Masmo qua este se represente e tem razdo 
de representar-se como independents do 
sujeito, existente em si, coisa em si, estranha 
ao pensamento e condig30 do pensamento, 
sempre se trata de logos abstrato, cujas deter- 
mina~des sdo sempre um produto da atividade 
origin6ria do Eu que, no pensamento, se atua 
como logos concreto. Todo realismo, por isso, 
tam razdo; com a condi~do, porbm, de qua 
ndo se pretendn esgotar todas as condiq3es 
do pensar. 6s quais, de Fato, restar6 sempre 
a acrescentar, a fim de que seja superada a 
transcend&ncia e alcanpda a terra Rrme do 
realidade efetiva, aquela que ser6 a condi<do 
Fundamental de toda pensabilidade, a ativi- 
dclde pensante. 

R atividade pensante, contudo, para 
sustentar a carga infinita e a infinita respon- 
sabilidade ds toda realidade pens6vel, que & 
pens6vel apenas enquanto & imanente ao mun- 
do espiritual que tal atividade realiza, ndo deve 
mais ser concebida materialmente, como atuan- 
do no tempo e no espqo. Tudo est6 em mim, 
enquanto tenho em mim o tempo e o espaso 
corno ordens de tudo aquilo que se representa 
na axpari&ncia. Portanto, longe de estar contido 
no aspaso e no tempo, eu contenho o espqo e 
o tempo. E long@ de au proprio estar compreen- 
dido, como vulgarmente se pensa, apoiando-se 
em uma irnaginogdo falaz, no natureza que Q 
o sistema de tudo aquilo que 6 ordenado no 

sspaco e no tempo, eu compreendo a natureza 
dentro de mim. E dentro de mim ela deixa de 
ser aquela natureza espacial e temporal, que & 
mecanismo, e se espiritualiza e se atua tambQm 
ela na vida concreta do pensamento. 

5. Liberdade do Eu 

Por meio desta sua infinidade, d qua1 tudo 
6 imanente, o Eu & livre. E, sendo livre, pode 
querer e conhecer e escolher sempre entre 
os opostos contraditorios em que se polariza 
o mundo do espirito, que tem valor porque 
se contrapde a seu oposto. Liberdade ndo 
compete h natureza em seu aspect0 abstrato; 
mas ndo compete a nenhuma Forma do logos 
abstrato: nern h verdade logica, nern b verda- 
de de Fato, nern 6 Ile, que se representa ao 
querer corn a necsssidade coarctante de uma 
forcn natural: a nada enFim que, contrapondo- 
se no pensamento ao sujeito qua pensa o seu 
objeto, o define e encerra em certos termos, 
e F~xa, e priva daquela vida que t: propria da 
realidade espiritual atual. Ndo 6 livre o homem 
enquanto se considera e representa como parte 
da natureza, urn ser que ocupa certo espaco 
por certo tempo, que nasceu e que morrer6, e 
que & limitado em todo sentido, e na propria 
sociedade 6 circundado por elementos qus ndo 
a t60  em seu poder e agem sobre ale. Contu- 
do, por mais qua ele se mova nessa ordsrn de 
idbias, e ponha em relevo os proprios limites, 
e minimize e smpobrqa suas proprias possibi- 
lidades, e entre em suspeita de que a propria 
liberdade ndo & mais que uma ilusdo, e que ele 
nada verdadeiramente pode nern para dominar 
o mundo e nem mesmo para conhec&-lo, ele, 
no auge do desespero, ndo poder6 deixar de 
reencontrar e reafirmar no Fundo de si mesmo 
a desconhecida liberdade, sem a qua1 ndo Ihe 
seria possivel pensar o tanto que ele pensa. 
Hoc unum scio, me nihil scire.' Mas, ainda que 
limitado, este saber importa 6 capacidade de 
conhecer a verdade; a qua1 ndo seria tal se ndo 
se distinguisse do falso, e nbo se concebesse 
e ndo se percebesse nesta sua distin~do, que 
& oposi~do. 0 que n6o seria possivel sem li- 
berdade, ou seja, infinidads de quem concebe 
e percebe, julgando aquilo que & verdadeiro, 
e pronunciando este juizo corn autoridads 
suprema, contra a qua1 ndo & admissivel um 
apelo. Rutoridade que ndo poderia competir 
evidentemente a quem estivesse encerrado 
dentro de determinados limites. 

'"Sai opanos isto: qua nBo sai nodo". 



Primeira parte - $\ filosofia do SCCMIO )(Y)( ao SCCLJO 

6. Humanidads profunda 

Portanto, dantro da humanidade empirica 
todo homem possui uma humanidade profun- 
da, que est6 no base de todo o seu ser, e de 
todo ser que ele possa distinguir de si. Aquela 
humanidade por meio da qua1 ele tem consci&n- 
cia de si, e pensa e fala e quer; e, pensando, 
pensa a si mesmo e ao restante; e pouco a 
pouco se forma um mundo, que sempre mais 
se enriquece de particulares e sempre mais se 
esforsa por conceber como um todo harm6nico. 
como um organismo de partes que se buscam 
reciprocamente, ligadas por urna unidade inte- 
rior. Mas a este mundo a t 6  sempre presente 
ele proprio, que o representa e procura reduzi- 
lo sernpre mais conforms 6s suas exig&ncias, 
aos seus desejos, 2.1 sua propria natureza: el@ 
que diante de si tem ndo so o mundo, mas 
a si proprio, o um em relqdo corn o outro, e 
ambos postos nesta relag30 por ele, artifice e 
ao mesmo tempo guardido, ator e expectador, 
infatig6vel e insone. 

Ndo 6 esto a humanidade que sustenta o 
individuo particular, mas associa os individuos 
no pensamento, quero dizer, no sentir e no 
pensar, no poetar e no agir, na civilizasdo que 6 
a vida do espirito, ligando em um so homem as 
gerq6es e as estirpes diversas; em um homem, 
qua ndo conhece obst6culos a 060 ser para 
super6-los, n60 conhece mistbrios a ndo ser 
para desvend6-los, ndo conhece ma1 a ndo ser 
para emendh-lo, ndo conhece escraviddo a ndo 
ser para dela se libertar, ndo conhece mis6rias 
a ndo ser para socorr&-las, ndo conhece dores 
a ndo ser para medic6-las? Essa humanidade 
profunda & a que 2.1 primeira vista ndo percebe- 
mos nem nos outros nem em nos: mas & aquela 
pela qua1 & possivel qua um procure o outro, 
G: Ihe dirija a palavra, e Ihe estenda a mdo. < 
aquela qua quando uma verdade nos ilumina 
a mente, e urn sentimanto se apodera de nos 
e nos comove e nos inspira, a nossa lingua 6 ,  
como diz o poeta italiano, como que por si pro- 
pria movida; s ndo sabemos ndo falar e nossa 
alma se expande, e diz, e canto; e ainda que 
ninguQm de Fato nos escute, pode-se dizer que 
uma multiddo invisivel esteja ao nosso redor 
para escutar: vivos, mortos, ndo nascidos, uma 
multiddo anhima de juizes que ndo t&m rosto, 
mas pensam e sentem como nos, e estdo pro- 
priamente em nos, mais ainda, propriamente, 
sdo nos mesmos; e nos escutam, porque somos 
nos qua, falando, nos escutamos. 

7. A atualidade do Eu 

Esta humanidade ndo 6 um Dsus obscon- 
d i t u ~ , ~  ndo & um Eu secret0 inacessivel que, 

falando e manifestando-se, sai fora de si, se 
objetiva e se desnatura, deixando de ser aquilo 
que el@ 6 por si mesmo. Ele & enquanto se rea- 
liza; e, realizando-se, se manifesto. E por isso 
o pensamento atual & tudo; e fora do pensa- 
mento atual o proprio Eu 6 uma abstra@o a ser 
relegada ao grande armbrio das excogitas6ss 
metafisicas: entidades puramente racionais e 
ndo subsistentas. 0 Eu ndo & alma-substdncio; 
ndo 6 uma coisa, a mais nobre das coisas. Ele 
& tudo porque ndo Q nada. Sempre que houv~r 
alguma coisa, & um espirito determinodo: uma 
personalidade que se atua em um mundo seu: 
uma poesia, uma qdo,  uma palavra, um siste- 
ma de pensamento. Mas esse mundo & real, 
enquanto a poesia @st6 se compondo, a asdo 
se realiza, a palavra se pronuncia, o pensamen- 
to se desenvolve e se torna sistema. R poesia 
ndo existia, e ndo existir6; ela exlste sempre 
enquanto se compde, ou, Iendo-se, torna-sa 
a compor. Deixada ai, ela cai no nada. Sua 
realidads & um presante qua jamais sa p6e no 
passado e qua ndo teme futuro. € sterna, com 
aquela iman&ncia absoluta do ato aspiritual, em 
que ndo h6 momentos sucessivos do tempo qua 
ndo sejam co-presentes e simult8neos. 

8 . 0  mitodo do atualismo: a dialitica 

Tudo isso quer dizer que a atualidade eter- 
na (sem passado e sem futuro) do espirito ndo 
6 concebivel por meio da logica da identidade 
propria do velha metafisica da substdncia, e 
sim apenas com a diol&tica. Com a dial&tica, 
bem entendido, tal qua1 a filosofia moderna 
a pode concaber: conceito ndo do ser objeto 
do pensamento, mas do pensamento em sua 
propria subjetividade: a rigor, ndo conceito, 
mas autoconceito (ndo Begrift mas Selbstbs- 
grim. Se o pensamento como ato & o principio 
do atualismo, seu mhtodo 6 a dial&tica. NBo 
dialbtica plat6nica, nem hegeliana: mas urna 
dial&tica nova e mais propriamente dial6tica. 
que 6 uma reforma da dial&tica hegeliana. R 
qua1 j6 se contrapunha 6 plat8nica porque esta 
era uma dialBtica estdtica das id&ias pensadas 
(ou, em todo caso, objeto do pensamanto), e 
Hegel em sua Ci&ncia do Iogico considerou a 
dialbtica, ao contrario, como o movimento das 
idbias pensantes, ou categorias com as quais 
o pensamento pensa o seu objeto. 

Dial6tica do pensado, portanto, e dial&tica 
do pensar: esta dialbtica do pensar, cujo pro- 
blema comesou a ser colocado por Fichte, mas 
foi Hegel que em primairo lugar enfrentou com 



plena consci&ncia da necessidade de uma nova 
logica a ser contraposta 2.1 analitica aristotQlica, 
ou seja, 2.1 Iogica do platonismo assim como de 
toda a antiga filosofia. Hegel se prop& o pro- 
blema, mas ndo o resolveu, porque, a comecar 
das primeiras categorias (ser, nbo-ser, devir) 
deixou-se escapar a clbsoluta objetividade do 
pensar, e tratou sua Iogica como movimento das 
idbias que se pensam e, por isso, se devem 
definir. Movimento absurdo, porque as idbias 
se pensam, ou seja, se definem enquanto se fe- 
cham no circulo de seus termos, e permanscem 
paradas. E essa 6 a razdo pela qua1 as idbias 
platbicas sdo de fato todas ligadas entre si e, 
por isso, obrigam o pensamento subjetivo qua 
queira pensar uma delas, a pensor tamb6m 
todas as outras, e a mover-se, por isso, de uma 
para outra sern clescanso, mas elas permane- 
cem paradas, como o est6dio sobre o qua1 os 
ginastas correm. 

Parmonecem paradas, mas sbo logos abs- 
trato, que 6 precis0 reconduzir ao pensamento 
real e atual. Que 6 enquanto nbo 6, e nbo est6 
jamais parado, e sempre se move; e de fato 
define, e se espelha no objeto definido, mas 
para voltor a definir de outra forma, sempre 
mais adequadamente 6 necessidade incessante 
em cuja satisfqbo se encontra seu realizar-se. 
0 pensamento 6 dial6tico por este seu devir, 
que 6, ndo pensado unidode de ser e nbo-ser, 
conceito em qua se ensimesma o conceito do 
ser e o conceito oposto do ndo-ser, mas 6 uni- 
clode rsalizoda do proprio ser do pensamento 
com seu real nbo-ser. Nos podemos, de fato, 
definir o conceito da ta  unidade; mas nossa 
defini<bo ndo 6 uma imagem, ou um duplicado 
Iogico de uma realidade transcendente em re- 
la<do ao ato 16gico: b todo um e uma so coisa 
com este 0t0.~ 

Na dial6tica do pensamento encontra-se 
a resposta bs milhares de dirvidas chticas e bs 
milhares da perguntas angustiantes, que sur- 
gem da experi&ncia e dos contrastes do vida: 
contrastes entre o homem e a natureza, a vida 
e a morte, o ideal e a realidade, o prazer e a 
dor, a cikncia e o misttrio, o bem e o ma1 etc. 
Todos os antigos problemas que Foram o tor- 
mento da consci&ncia religiosa e da vida moral 
de todos os homens, as bnsias da teodicbia 
como a cruz do filosofia. R concepq30 atualista 
6 uma concep<bo espiritualista e profundamente 
religiosa, embora sua religiosidade nbo possa 
satisfazer quem est6 habituado a conceber o 
divino como um transcendente abstrato, ou a 
confundir o ato do pensamento com o simples 

fato da experi&ncia. Ora, uma coerente con- 
cep<bo religiosa do mundo deve ser otimista, 
sern negar a dor e o ma1 e o erro; deve ser 
idealista sern suprimir a realidade com todos 
os seus defeitos, deve ser esp~ritualista sern 
fechar os olhos sobra a natureza e sobrs as 
f6rreas leis de seu mecanismo. Mas todas as 
filosofias e todas as raligides, apesar de todo 
esforso idealista e @spiritual, astdo destinadas 
a falir, ou por abandonar-se a um dualismo ab- 
surdo ou por Fechar-se em um abstrato e, por 
isso, insatisfatorio e, portanto, sle proprio um 
monismo absurdo, caso se limitem 6 Iogica da 
identidade, pela qua1 os opostos sa excluem, e 
onde o ser nbo 6 o nbo-ser, e vice-versa. 

Com a Iogica do identidade as antinomias 
da vida moral e da consci&ncia religiosa, do 
mundo e do homem, tornam-se insolheis. 
E nZlo hb f6 no liberdade humana, na razbo 
humona, no potbncia do ideal ou no grqn de 
Deus que possa salvor o homem e, finalmente, 
IevanM-lo em sua vida, toda pervadida, como 
@la 6, pelo pensamento, que 6 pesquisa e du- 
vida, e perpbtua interroga<bo para quem a vida 
6 resposta. Somos ou n6o somos imortais? H6 
uma verdade para nos? E verdadeiramente h6 
lugar no mundo para a virtude? E h6 um Deus 
que governa tudo? E vale a pena esta vida 
que nos custa viver? Estas perguntas voltam 
sempre a surgir e ressurgir do fundo do cora- 
(60 humano, e por isso os homens pensam e 
t&m necessidade da filosofia, a fim de que os 
conforte para viver com uma resposta qualquer. 
Cad0 um que viva procura como pode uma res- 
posta para SI. Mas uma resposta Iogica, firme, 
razo6ve1, ndo b possivel se o pensamento ndo 
se retrai dos objetos que vez por vez pensa e 
soldo sm f6rrea corrente como o sistema de seu 
mundo e nbo se volta sobre si proprio, onde 
toda realidade tem sua raiz e de onde retira, 
por isso, sua vida: onde o ser ainda nbo 6, mas 
vem a ser, ndo sendo a princip~o, imediatamen- 
te: onde saber 6 aprender, e toda vez, mesmo 
qua j6 se saiba, aprender do inicio; onde o 
bem nbo 6 aquilo que foi feito, s j6 exists, mas 
aquilo que nbo se fez e, por isso, se faz; onde 
a alegria nbo 6 a que se gozou, mas aquela 
que brota de seu contr6ri0, e nbo se dst6m. 
caindo na monotonic da n6usea, que estagna 
e gera a morte, mas sa renova e reconquista 
como novo anseio e nova fadiga e, por isso, 
por meio de novas dores; onde, finalmente, o 
espirito arde eternamente, e na combustbo fla- 

3CF. dois escritos meus no vol. R reformo do ddQttco 
h~gei~ana, Principoto. Massinn, I 923e, pp. 1-74 s 209-240. 
[Notn de Gent~le] 
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estrutura material. em sun obra. 

meja e cintila, destruindo toda escoria pesada, 
inerte e morta. Ri, dizer ser 6 dizer ndo-ser: ai, 
saber & ignor8nci0, bem & mal, alegria & dor, 
conquista & fadiga, paz & guerra, e o espir~to 
& natureza que se torna espirito. 

10.0 corpo e a unidade da natureza 

fl natureza, a natureza real primordial, a 
eterna geradora da qua1 falava Bruno, antes de 
ser aquela que nos esquematizamos no aspaso 
e no tempo, e analisamos em todas as suas 
formas por meio da expari&ncia e da constru- 
sbo do ~ntelecto, B aquela natureza profunda 
qua encontramos am nosso corpo e por meio 
de nosso corpo: nbo como aquele conjunto de 
abstra@es, em que para pens6-la a dscomp6e. 
esmiup, pulveriza e torna impalp6vel o pensa- 
mento, sistematizando-a no logos abstrato, mas 
aquela unidade ndo multiplic6vel que 6 a fonte 
inexaurivel infinita de toda realidade mljltipla 
que se desdobra no espaGo e no tempo. €10 
& ,antes de tudo aquele corpo que coda um 
de nos, em sua consci&ncia de si, sente como 
o objeto primairo e irredutivel de sua propria 
consci&ncia: aquele corpo por meio do qua1 
sentimos e acolhemos na consci&ncia todo qua- 
lidada das coisas externas e todo particular que 
& possivel individuar em todo o universo fisico. 
0 qua1 se percebe porque est6 em rela@o com 
nosso corpo, que & objeto imediato e direto de 
nosso sentir; mas est6 nesta rela~do em sun 
totalidade, nada se podendo pensar no mundo 
fisico que ndo seja correlative a todo o resto 
do proprio mundo fisico. Rssim, & evidente que 
nossa cabqa cairia no chbo se nbo estivesse 
sustentada pelo tronco, e este pelas pernas; 
mas tambbm 6 evidente que suprimindo um so 
grdo de areia no fundo do oceano ndo so desa- 
bariam os grbos contiguos por ele sustentados, 
mas na verdade o universo ruiria. Vivemos em 
nosso planeta; mas este planeta faz parte de 
um sistema, fora do qua1 ndo teriamos sobre 
a terra aquela luz e aquele calor com os quais 
nela vivemos. E tudo se mantbm no universo; e 
nosso corpo, como efetivamente o sentimos, 6 
um centro de uma clrcunfer&ncia infinita: 6 um 
elemento vivo de um organismo vivo, o qua1 
est6 presente e age e se faz sentir em cada 
um da seus elementos. Consideror como nosso 
corpo apenas aquela parte do natureza fisica 
que estd dentro de nossa pele C uma abstra~do 
an61oga bquela pela qua[, olhando nossa mdo, 
podemos tamb6m fix6-la, abstraindo de fato do 
brqo ao qua1 ela est6 necessariamente ligada, 
e tirada do qua1 ela, por isso, estaria privada 
ndo so da forp que tem, mas de sua propria 

1 1. Espiritualidade da naturezn 

Dizer "corpo", portanto, 6 dizer todo o 
universo corporeo, em que se nasce e se mor- 
re, do qua1 surgem e no qua1 recaem todos os 
individuos viventes particulares. Mas o qua 6 
este corpo? Onde e como se tem o sentido dele 
e se aprende a conhec&-lo? Eu disse antes: no 
primeiro principio de nosso sentir, quando ainda 
ndo s~ntimos nada de particular, mas sentimos 
porque nos sentimos: e somos o sentido de 
nos mesmos, aquele memo que depois se 
desenvolver6 sempre mais como consci&ncia 
de nos (autoconsci&ncia). Ri,  no primeiro e 
orig~nbrio germe de nossa vida espir~tual, h6 
j6 um principio que sente e alguma coisa que 
& sentida (e o corpo C justamente aquilo que 
& sentido). H6 uma sintese destes dois termos, 
cada um dos quais exists para o outro; e juntos 
realizam o ato do sentir, a sintese fora do qua1 
seria vbo procurar tanto o principio que sente 
como o termo sentido. 

12. R experi9ncia como medida do real 

Esta iman&ncia origin6ria da ess&ncia 
do corpo no nljcleo primit~vo do espirito, esta 
origindria e fundamental espiritualidade e 
idealidade do corpo e, portanto, em geral, da 
natureza, & a razdo pela qua1 o pensamento 
encontra na experi6ncia imediata a medida 
do exist&ncia que & propria da realidade, que 
niio seja abstrata constru~do do pensamento. 
Nbo que o pensamento tenha sua medida fora 
de si proprio, em uma fant6stica realidade 
externa, corn a qua1 ele se ponha em rela<do 
por meio da experi&ncia sensivel. fl medida do 
pensamento est6 no proprio pensamento. Mas 
o pensamento como sujeito, autoconsci&ncia, & 
antes de tudo sentido de si, alma de um corpo, 
isto &, do corpo, da natureza. E tudo aquilo qua 
ndo se liga a este principio do pensamento e, 
por isso, ndo se realiza como desenvolvimento 
deste principio, & como um edificio que se cons- 
trua sem os fundamentos necess6rios e que, por 
isso, se encontre destinado a desmoronar. 

0 pensamento & sempre um circulo, cuja 
linha 1160 se afasta de seu ponto inicial a ndo 
ser para ai voltar e ai se fechar. Onde o Rm nbo 
coincide com o principio, mau pensamento nbo & 
pensamento meu. Ndo me reencontro mais. Isso 
ndo tem valor. Ndo 6 verdade. 0 ponto em que 
o circulo do pensamento se fecha e se firma, & 
o Eu que pensa e se realiza no pensamento; 
de modo que aquele mesmo pensamento que 
ele produz (o conceito) seja a concreta e efe- 
tiva exist&ncia do proprio Eu (autoconceito). R 
personalidads de todo homem est6, portanto, 
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13. R atualidade da hist6ria 
como conscihcia de si 

Ndo so a natureza, quando ndo se olhe a 
partir do exterior e em abstrato, mas a propria 
historia conflui toda e desernboca na atualidade 
do pensarnento que pensa. Tamb&rn a historia 
6 autoconceito. Ela n60 & consci&ncia que o 
homem tenha do opera de espiritos diversos 
daquele que ele atua em sua consci&ncia h~sto- 
rica, ou das a@es de hornens que nbo existern 
mois, ou do passado, que 6 rnera idealidode 
ern que o pensamento distingue o presente 
que exists, e qua so 6 real, e conta, e 6 eter- 
no, daquilo que nd0 existe e nbo conta a por 
isso ndo & presents, e & expulso do mundo do 
eterno (onde esta tudo aquilo que conta do 
ponto de vista do espirito). R historia 6 ,  como 
todo pensamento, consci&ncia de si. E por isso 
foi dito que toda historia & historia contempo- 
rdnea, pois reflets por rneio da representagio 
de eventos e paixdes passadas os problemas, 
os interesses e a rnentalidade do historiador e 
de seu tempo. 

0 s  assim chamados achados e docurnen- 
tos do passado sdo alementos do cultura, ou 
seja, da vida intelectual presente; e se reavlvam 
por causa do Interesse que os faz buscar, criticar, 
interpretar; e falam e se fazem valer por rneio do 
trabalho historiogr6fic0, que & urn pensamento 
atual, que n6o sa explica a ndo ser adquirindo 
sernpre mais aguda e cauta consci&ncia de 
si. 0 s  rnortos estariam bem rnortos e seriarn 
cancelados do quadro da realldade, qua & a 
divina realldads, se ndo existissem os vivos, 
qua falam deles, evocando-os novarnente em 
seu coragtio e ressuscitando-os na atmosfera 
viva de seu proprio espirito. 

14. CrRica do solipsismo. 
0 limite do Eu e a negag60 do limite 

Seria isto sol~psismo? Ndo. 0 Eu do solip- 
sista & um Eu particular e negativo que, por isso, 
pode sentir sua soliddo e a impossibilidade de 
sair dela. Por lsso o solipsisto & egoista. Nega 
o bern, assirn como nega a verdade. Mas seu 
Eu 6 negativo porque & id&ntico a si rnesmo, ou 
seja, coisa, e ndo espirito. Sua negatividade & 
a negatividade do Cltomo, que C sempre o mes- 
mo, incapaz de qualquer mudanca; que pode 
absolutamente excluir de si os outros Cltomos e 
ser reciprocamente por eles @xcluido, justamen- 
te porque ndo tern a for~a de negar a si mesrno 
e mudar. Mas a dial&tica do Eu, assim como 
6 concebida pelo atualismo, & o principio da 
universaliza~do progressiva e infinita do proprio 
Eu, o qua1 em tal sentido & infinito, e nada exclui 
de si. Todo lirnite & superCIvel por esta energia 

intima que & a  propria ess&ncia do pensamento 
que pensa. Uma energia que nega e supera o 
limits, porque o limite & aquele que ela p6e a si 
rnesma b medida que se determina. R comqar 
pelo sentido de si, razdo pela qual, sentindo o 
Eu, se desdobra nos dois termos do sujeito e do 
objeto do sentir, e como sujeito acaba, portanto, 
sendo enfrentado e, por conseguinte, limitado 
pelo objeto, o Eu manifests sua energia infinita, 
pondo e nsgando incessantemente seu limite. 

Tal nega~do nbo 6 destrui<do. 0 lirnite, 
por ser negado, corno & entendido por nos, 
deve ser conservado; mas deve interiorizar-se 
na conscihcia da infinidads do sujeito. Rrnar 
o proximo de rnodo cristdo & negar os outros 
como limite externo de nossa personalidade; 
mas ndo 6, por isso, suprimir a personalidade 
de outrem, mas entend&-la e senti-la corno 
interna em nossa propria personalidade rnais 
profundamente concebida. Tal & o significado do 
conversdo irnanente do logos abstrato no logos 
concreto, de que se trata na logica atualista. 

15. ntualismo e cristianismo 

Finalmente, esta filosofia tdo radicalrnente 
imanentista seria urna FilosoRa at&ia? R acu- 
sacdo rnais lnsistente hoje & feita a ela pelos 
pensadores catolicos e tradicionalistas, que ndo 
conseguem perceber a distin<do que existe na 
unidade do ato espiritual. E sdo ales os verda- 
deiros ateus na sede da filosof~a. Porque, sa 
realmente se tivesse de conceber a separa<do 
absurda entre o ser divino e o hurnano, toda 
rela@o entre os dois termos se tornaria de fato 
irnpossivel. E eu penso firrnernente que esta 
atitude dos pensadores seja atCia, porque 
anticristb. Estou de fato convencido de que o 
cr~stianismo, com seu dogma central do Homem- 
Deus, tern este significado especulativo: que, 
corno fundarnento da distin@o necessClria entre 
Deus e o hornern, se deve p6r uma unidade, qua 
ndo pode ser mais que a unidade do espirito; 
que sera espirito hurnano enquanto espirito 
divino, e serCl espirito divino enquanto tambbrn 
espirito humano. Quem tremer e se arnedron- 
tar ao acolher no espirito esta consci&ncia da 
responsab~lidade infinita em que o hornern se 
agrava, reconhecendo e sentindo Deus em si 
mesmo, n6o C cristtio e - se o cristianisrno ndo 
6 rnais que uma revelagbo, lsto 6 ,  uma cons- 
ci&ncia mais aberta que o hornern adquire de 
sua propria natureza espiritual - ndo C sequer 
homem. Quero dizer homem consciente de sua 
humanidade. E corno podera ele sentir-se livre 
e, por isso, capaz de reconhecer e curnprir urn 
dever, e de aprendar urna verdade, e de entrar 
Finalmente no reino do espirito, se ele no Fundo 
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de seu pr6prio ser ndo sente recolher em si e 
pulsar a hist6ria, o universo, o infinite, tudo? 
Poderia ele corn as For~as limitadas, que em 
qualquer momento de sua exist&ncia ele da fato 
percebe que possui, enfrentar, como ele foz e 
deve fazer, o problema da vida e da morte, que 
se Ihe apresanta terrivel com a pothncia inelut6- 
vel das leis da natureza? Todavia, se ele deve 
viver uma vida espiritual, 6 preciso que triunfe 
desta lei, e tanto no rnodo da arte como no do 
moralidade, com a aq3o a com o pensamento, 
participe da vida das coisas imortais, que sdo 
divinas e eternas. E nisso particips por si, livre- 
mente; pois n6o hb auxilio externo que possa 

socorrer a capacidade espont6nea do espirito, 
que ndo seja um auxilio querido s valorizado 
a, por isso, livremante procurado s atuado. E 
nada, finalments, nos vam do exterior qua aju- 
ds a saljde do alma, o vigor da intelighncia, a 
pothncia do querer. 

Por isso, o atualista ndo nega Deus, mas, 
junto com os misticos s com os aspiritos mais 
religiosos qua existiram no mundo, repsta: Daus 
in nobis at4 

G. Gentile, 
1ntroduc;do a filosofia. 

4"Deus ast6 em nos" 
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"A vida e o criterio para julgar a verdade". 

Miguel de Unamuno 

s "0 homem de ciencia deve continuamente tentar 
duvidar de suas proprias verdades ". 

??Ll Jose Ortega y Gasset m 
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C a p i t ~ l o  oitavo 

mi9 MMO 

e o s e ~ t i m e ~ t o  t vAg i co  da vida 

Miguel de Unamuno (1864-1936) r 
prestigiosa Universidade sera professor 

Em 1902 publica Em torno do castic~ 
que o autor desencadeia seu primeiro assa 
contra os discursos de intelectuais e p 
iddia que estes t4m da Espanha e uma 
urn "fantasma" do  qua1 foge a vida rea 
que se levantam com o sol e v i o  para seus 
sua tarefa obscura e silenciosa, cotidiana 

A batalha contra o intelectualismo ndo para aqui; Unamuno vai mais a fundo 
e na Vida de Dom Quixote e de Sancho (1905) afirma que a vida e inexaurivel para 
a inteligCncia, que "ndo e a inteliggncia, mas a vontade que constrdi o mundo 
para nos". Eis, entao, que da "peste do bom senso" e ~ossivel se 
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vida e as obras 

Miguel de Unamuno nasceu em 29 de 
setembro de 1864 em Bilbao, onde freqiien- 
tou a escola primiria e a secundiria. 0 s  es- 
tudos universitirios naquele tempo duravam 
na Espanha apenas tres anos. E, assim, em 
1884, com vinte anos, Unamuno ji era dou- 
tor em lingua basca. Depois de sete anos de 
ensino privado em Bilbao, em 1891 Unamu- 
no C assumido como professor de grego na 
Universidade de Salamanca. Desta prestigio- 
sa Universidade Unamuno foi eleito reitor 
em 1901.1901 C tambCm o ano em que ele 
passa do ensino do grego para o de literatura 
espanhola. No entanto, em 1902, publica 
sua primeira obra - escrita alguns anos 
antes - E m  torno do  casticismo. A vida de 
D o m  Quixote e de Sancho aparece em 1905. 

De 1910 C Minha religiiio e outros en- 
saios. Segue-se uma longa sCrie de ensaios, 
coletados depois em mais volumes. A obra 
filosofica mais representativa de Unamuno 
- Do sentimento tragic0 da vida - 6 de 
1913. Este livro representa um dos testemu- 
nhos mais lucidos do desmoronamento do 
otimismo filos6fic0 do fim do sCculo, da crise 
da intelectualidade positivista e idealista. 

Em 1914, tendo-se declarado a favor 
dos Aliados, Unamuno C destituido do cargo 
de reitor; todavia, conserva a citedra at6 
1924. Em 1923, com um golpe de Estado, 
sobe ao poder o ditador Primo de Rivera. 
Unamuno, em uma conferhcia em Bilbao, 
critica tanto o rei Afonso XI11 como o di- 
tador. Foi assim que, em fevereiro de 1924, 
ele C preso e levado ao exilio nas Canarias, 
na ilha de Fuerteventura. Dai ele foge. E, na 
Franqa, em Paris, vive os dias mais amargos 
do exilio, e escreve A agonia do cristianismo. 

Miguel de Unamuno 
(1 864- 1936) 
foi urn dos mais origtnais 
pensadores 
dos inicios do  seculo X X ,  
critico agudo das cons t ru~  
intelectualistas e doutriniii 
para ele a vrda 
"niio aceita frjrmulas". 
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De Paris Unamuno se transfere a Hen- 
daye, na costa basca, diante de Bilbao. Em 
Hendaye Unamuno permanece at6 1930, 
isto 6, at6 a queda do ditador Primo de Rive- 
ra. Volta para Salamanca e lhe C devolvida a 
catedra. Em 1931 C proclamada a Republica, 
e Unamuno C nomeado deputado. Em 1936 
explode a guerra civil espanhola: Unamuno 
niio esconde sua escolha franquista. 

A morte o colhe em 31 de dezembro 
do mesmo ano de 1936. Comemorando 
Unamuno, Ortega y Gasset dir6: "Unamuno 
sempre esteve na companhia da morte, sua 
perene amiga-inimiga. Sua vida inteira e 
toda sua filosofia foram [...I urna meditatio 
mortis. A nossos olhos urna inspiragiio desse 
tip0 triunfa em todo lugar, mas, em todo 
caso, devemos dizer que Unamuno foi o seu 
precursor! ". 

Em torno do casticismo C de 1895. Este 
livro sobre a essdncia da Espanha C urna 
decidida e lucida tomada de posiggo contra 
os literatos que representam a "geragiio de 
1898", que, desiludidos pela perda de Cuba, 
falavam a todo instante da "regeneragiio da 
Espanha". Estes discursos de intelectuais e 
politicos, todavia, deixam o povo indiferen- 
te. E isso ocorre - nota Unamuno - porque 
o povo goza de "saiide cristii". Unamuno 
denuncia, com aguda previsiio, os perigos 
do nacionalismo; mas ele niio se deixa se- 
quer fascinar pela idCia que os intelectuais 
e politicos fazem da Espanha: tal idCia C 
urna decoragiio intelectualista da qua1 foge 
a vida real do povo. A Espanha niio C "um 
fantasma" sobre urna tela pintada ou urna 
visiio de origem livresca. A Espanha C a vida 
de milhdes e milhdes de homens e niio aquilo 
que dela contam os jornais ou que dela diz 
a historia: "0s jornais niio dizem nada da 
vida silenciosa de milhdes de homens sem 
hist6ria que, em qualquer hora do dia e em 
todo lugar, em todos os paises do mundo, se 
levantam com o sol e viio para seus campos 
a fim de continuar sua tarefa obscura e si- 
lenciosa, quotidiana e eterna [...I que langa 
as bases sobre as quais se levantam as ondas 
da historia''. 0 mais car0 para Unamuno 
nZo C urna ide'ia da Espanha ou a retomada 
da histdria da Espanha. Para Unamuno 
conta apenas "o destino individual de cada 
homem", urna vez que esta C "a coisa mais 

humana que existe"; e aqueles que falam de 
regeneragiio da Espanha se esquecem jus- 
tamente do destino individual dos homens 
individuais. 

Unamuno olha o povo de carne e osso. 
Esse povo niio C um fantasma intelectua- 
ljsta ou urna reconstruggo historiografica. 
E gente que trabalha, pensa, sofre e canta 
suas cangdes sobre determinado pedago de 
terra,,sob determinado ctu e diante deste 
mar. E gente que vive na tradigiio. E aquilo 
que Unamuno procura C a tradigiio espa- 
nhola eterna: eterna porque humana, mais 
que espanhola. E, entiio, que sentido possui 
tentar regeneri-la, europeizi-la? Um povo 
C atrasado? Pois bem, responde Unamuno, 
"deixemos que os outros corram; tambkm 
eles, antes ou depois, se deteriio". 0 povo 
passa sua vida na ignorincia? Pois bem, o 
povo "sabe tantas coisas que os homens 
publicos ignoram" e "a ignorincia C urna 
ciencia divina: 6 mais que citncia - 6 sa- 
bedoria". E ainda: o camponts de Toboso 
- pergunta-se Unamuno - niio vive e niio 
morre mais feliz que um operario de Nova 
York? "Malditas as vantagens de um pro- 
gresso que obriga-nos a nos dilacerar de afii, 
de trabalho, de cicncia!" 

Em torno do casticismo e o primeiro 
assalto significativo de Unamuno contra o 
intelectualismo, contra imagens que pre- 
tendem passar por realidade, contra idCias 
de Deus que querem substituir os impetos 
misticos dos fitis, contra tantos, para alCm 
das estatisticas e dos grificos econbmicos 
e sociol6gicos, que niio conseguem ver a 
fome e os sofrimentos de multidees de seres 
humanos. 

Para I i be rta r-se 

do"dowinio dos fidalgos 

Na Vida de Dom Quixote e de Sancho 
Unamuno escreve: "Niio C a inteligkcia, 
mas a vontade que constr6i para n6s o mun- 
do e, ao velho aforismo escolastico 'nihil 
volitum quin praecognitum', ou seja, 'nada 
se quer que niio seja antes conhecido', C pre- 
ciso fazer urna corregiio, lendo assim: 'nihil 
cognitum quin praevolitum', ou seja: 'nada 
se conhece que antes niio seja querido' ". 
A vida, afinal de contas, C inexaurivel para a 
inteligkcia. E ha mais: a raziio vem depois 
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da aqiio; a inteligtncia segue a vontade. "E 
a vida - sentencia Unamuno - o critCrio 
para julgar a verdade, e niio a concordh- 
cia logica, que C apenas critkrio de razio. 
Se minha f C  me leva a criar ou a aumentar 
a vida, para que pretender outra prova de 
minha f i ?  Quando as matematicas servem 
apenas para matar, tambim as matematicas 
se tornam mentira. Se, enquanto caminhais 
morrendo de sede, vedes uma miragem que 
vos representa vivamente aquilo que cha- 
mamos de agua, e vos lan~ais a beber e vos 
sentis renascidos porque a sede se aplacou, 
aquela miragem era verdade, e verdade era 
aquela agua. Verdade 6 tudo aquilo que, 
impelindo-nos a agir de um ou de outro 
modo, faz com que o resultado de nossa 
aqio resulte conforme nosso proposito". 

Contra "a peste do bom senso que 
nos mantim a todos sufocados e compri- 
midos", Unamuno sente que dessa peste 
podemos ser curados apenas por "aquela 
auttntica loucura" que, ao contrario, "nos 
esti faltando". Em uma Cpoca dominada 
pelo cientificismo positivista, ele, escreven- 
do a seu "bom amigo" sobre a necessidade 
de libertar o sepulcro de Dom Quixote, 
afirma que C preciso desconfiar da citncia: 
"deve bastar-te a tua fC. Tua f C  seri tua arte; 
tua fC sera tua citncia". E ainda C preciso 
desconfiar das letras "que degeneram em 
literatura, naquela nojenta literatura que C 
a aliada natural de todas as escravid6es e de 
todas as misCriasn. E eis entiio que aparece 
em todo seu esplendor e valor "a santa 
cruzada" que impele a resgatar o sepulcro 
de Dom Quixote "das mios dos sabichijes, 
dos padres e dos barbeiros, dos duques e 
dos eclesiisticos que dele se apoderaram". 
0 sepulcro do "cavaleiro da loucura" deve 
ser, portanto, resgatado "do dominio dos 
fidalgos da raziio". 

Dom Quixote, diz Unamuno, torna- 
se louco "unicamente por maturidade de 
espirito". Ele alimentou sua alma com os 
empreendimentos daqueles valorosos ca- 
valeiros que, "desapegando-se da vida que 
passa, aspiram 2 gl6ria que permanece". Foi 
o desejo de gloria e de imortalidade que os 
impeliu a agir. E, desse modo, ele, perdendo 
seu proprio juizo, nos deixou "um eterno 
exemplo de generosidade espiritual". Per- 
gunta-se Unamuno: "com o juizo no lugar, 
teria ele sido tiio heroico?" A loucura her6i- 
ca contra a misCria do bom senso; os livros 
de cavalaria contra as pretens6es do inte- 
lectualismo cientificista e do racionalismo 
supersimplificador das filosofias: sio estas as 

coisas que poem a vida em risco e, portanto, 
nelas existe a verdade. E, por outro lado, 
aquele cavaleiro de Cristo que foi Inacio de 
Loyola foi tiio diferente de Dom Quixote? 
A aventura de um niio pode ser vista em 
paralelo com a aventura do outro? 

A vida  
"M&O aceita f6rmMIas" 

Nem o humano nem a humanidade 
tern uma existencia real. Para Unamuno, o 
que existe C apenas o homem concreto. E a 
existincia, a vida do homem concreto niio 
encontra justificaqio, "esta alCm de todas as 
raz6esn. Lemos em Do sentimento tragico 
da vida que "tudo aquilo que C vital 6 irra- 
cional, enquanto tudo aquilo que C racional 
C antivital". A vida "nio aceita formulas"; o 
homem concreto "C absolutamente instivel, 
absolutamente individual"; nio C capturivel 
por esta ou por aquela definiqio teorica. Por 
conseguinte, afirma Unamuno, "eu n io  me 
submeto a razio, e me revolt0 contra ela". 
0 que a citncia pode dizer sobre o sentido 
da vida, sobre nossas mais profundas ne- 
cessidades voli~ivas, sobre nossa fome de 
imortalidade? E justamente por isso que, a 
seu ver, "a verdade racional e a vida estio em 
oposiqio". Unamuno, em outras palavras, 
"considera que o pensamento, a razz0 e o 
intelecto fossem demasiado restritos para 
compreender clara, total e seguramente as 
coisas que procuram abraqar. Nem por isso 
renunciou a eles: tornou-os "tragicos" e 
"ag6nicos", ou seja, conforme a etimologia 
grega, "em luta" (R. M. AlbCrgs). A vida, 
a existtncia vai alCm de qualquer tentativa 
da raziio de dar-se conta. Um pensamen- 
to demasiadamente seguro de si constroi 
unicamente dogmas ~ 2 0 s .  Se, ao contrario, 
alguCm esti consciente dos limites da razio, 
de suas presunq6es e de seus erros, do fato 
de que existem realidades que a ultrapassam, 
entio teremos pensadores que, em continua 
vigilincia, se encontrario em luta contra si 
proprios, contra as pretens6es de seu pro- 
prio intelecto. E, portanto, para Unamuno, 
"o verdadeiro intelectual C [...I aquele que ja- 
mais esta satisfeito consigo mesmo, nem com 
os outros. A noqio de 'tragico' se op6e A de 
certeza e de comodidade" (R. M. A1bCri.s). 

Corn tais premissas C ficil compreender 
a desconfianqa de Unamuno em relaq5o aos 
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sistemas filosoficos criados por maniacos 
desejosos de reduzir o todo a matiria ou a 
idCia ou a forqa ou a espirito. A verdade, 
diz Unamuno, C que nossos desejos, nossas 
voliq6es, nossos afetos, nossos sentimentos, 
nossas ang&tias vem antes da intelighcia, 
niio nascem da intelighcia: as doutrinas fi- 
losoficas siio tentativas de justificar depois, a 
posteriori, nossa conduta e os aspectos mais 
importantes da vida. A pr6pria ciincia niio 6 
um valor diante do qual devamos nos ajoe- 
lhar. Por tris da ciincia existe a fe' nu raziio; 
e "a fC na raziio esta destinada a aparecer, 
no plano racional, tZo insustentavel quanto 
qualquer outra ft". E, depois, "a cihcia 
existe unicamente na consciincia pessoal, e 
graqas a elan. Em outras palavras, existem 
filosofos e cientistas que criam, e mudam 
idiias: instrumentos nas urgincias das lutas 
interiores que atormentam as conscitncias 
dos individuos. 

encon t ra  

o "i r.m&oN Kier.kegaard 

0 desprezo que Unamuno nutre em re- 
laqiio as construq6es doutrinarias se lanqa 
tambCm contra o racionalismo teologico 
tomista. Esta filosofia - escreve ainda 
Unamuno em Do sentimento tragico da vida 
- p6de triunfar pelo fato de que "a fC, isto 
C, a vida, niio se sentia mais segura de si". 
A existhcia de Deus niio 6, para Unamuno, 
o resultado de uma prova racional. Para ele 
Deus existe porque ha em nos vontade inex- 
tirpavel de sobrevivtncia: este desejo profun- 

do vale mais que todas as provas racionais. 
E a descoberta da morte, a incapacidade de 
resignar-se a abandonar a vida, C afinal esse 
sentimento tragico da vida, que leva o ho- 
mem "a gerar o Deus vivo". E C justamente a 
insisthcia sobre a imortalidade o traqo pel0 
qual Unamuno mais aprecia o catolicismo, 
apesar do racionalismo da escoliistica: o 
eixo do protestantismo C a justificaqiio; o 
do catolicismo C a esperanqa. 

"NinguCm - escreve Unamuno em 
Minha religiiio e outros ensaios - conse- 
guiu me convencer por meio de argumentos 
racionais a respeito da existencia de Deus, 
nem de sua inexistencia". E os raciocinios 
dos ateus lhe parecem at6 "mais superficiais 
e mais futeis" do que os de seus adversaries. 
0 problema de Deus C inadiavel. N5o C pos- 
sivel voltar-lhe ag costas, como o agnbstico, e 
dizer: "Niio sei. E verdade - afirma Unamu- 
no - que talvez jamais poderei saber, mas 
quero saber. Quero, e isso me basta!". 

Cristiio porque percebia em seu co- 
rag20 "uma forte tend2ncia para o cristia- 
nismo", Unamuno declarava considerar 
crist5o "todo aquele que invocar com res- 
peito e amor o nome de Cristo". 0 Deus 
de Unamuno, portanto, C um Deus que 
fala ao coraqiio; C o Deus de Abraiio, de 
Isaac e de Jaco, 5 n5o o Deus dos fil6sofos 
e dos tedogos. E o Deus vivo de Pascal e 
de Kierkegaard. E, justamente na Agonia do 
cristianismo, Unamuno percebe em si pro- 
prio "um Pascal espanhol"; assim como al- 
guns anos antes havia chamado de "irm20n 
aquele pensador que vivera "em perpCtuo 
desespero interior", que foi Kierkegaard. 
E como vida e luta - e, portanto, agonia 
- Unamuno concebe o cristianismo: este 
niio C pensamento, C vida, C f C  que morre e 
ressuscita sem cessar dentro da conscihcia 
humana. 
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A vido vai a16m do "rar80nn 

Em urna bpoca dominada pelo cientiA 
cismo positivista. Unamuno se rebsla contra 
"a 16gica suja" e a 'peste do born senso que 
nos mant6m a todos sufocados e refreados". 
E tudo isso porque o vida 6 inesgotdvel pora 
a intelig&ncio. "( a vida o cn'tbrio pora julgar 
a verdade; n8o a concorddncia 16gic0, que b 
apenas critbrio de raztio". E, de modo oinda 
mais paradoxal: "Se, enquanto caminhais 
morrendo de sade, vedes umo miragem que 
vos represento ao vivo aquilo qua chamamos 
de dgua, e vos lang~is a beber e vos sentis 
renascidos porque a s d e  se oplocou, oquela 
miragem era verdode, e verdade era aquela 
dgua ". fl "loucura" de que Unamuno tece o 
elogio mois apoixonado significa a abun- 
ddncia transbordante da vida em rela@o a 
uma encolhida e dogmdtica razZjo de estilo 
positivista. 

Tu me perguntas, meu born amigo, se 
conhqo o rnodo de desencadear um delirio, 
uma vertigern, uma loucura qualquer sobre estas 
pobres folhas ordenadas e tranquilas que nas- 
csm, comern, dorrnem, se reproduzern e morrem. 
"Ndo haverb urn meio", me dizes, "de renovar 
a epidemia dos flagelantes ou dos convulsio- 
ndrios?" E me falas depois do fatidico mil&nio. 

Tambbm eu, como tu, experiment0 corn 
frequ&ncia a nostalgia da Idade Mbdia; corno 
tu, tambbm eu gostaria de viver entre os es- 
pasmos do ano mil. Se fosse possivel fazer 
crer que em determinado dia, por exemplo, dia 
2 de rnaio de 1908, no centenario do grito de 
independ&ncia, a Espanha deve acabar para 
sempre, que naquele dia seriarnos divididos 
corno cordeiros, penso que dia 3 de rnaio seria 
o maior de toda a nossa historia, a aurora de 
urna nova vida. 

R qua hoje vivemos b uma misbria, uma 
cornplsta misbria. A ningubrn importa rnais nada 
de nada. E quando algubm procura debater 
isoladamente este ou aquele problems, esta 
ou aquela questdo, logo as pessoas pensarn 
que seja apenas uma questdo de trocados, 
ou certa mania de ostenta(do e desejo de se 
distinguir dos outros. 

Aqui entre nos j6 ndo se compreende mais 
sequer a loucura. At6 do louco dizem que, se 
o for, deve ter uma vantagsm ou rnotivo para 
isso. 0 motivo oculto da loucura & doravante urn 
fato consumado para todos estes rniser6veis. 
Se nosso senhor Dorn Quixota ressuscitasse e 
voltasse a esta sua Espanha, certamente se 
afanariarn em busca de urna secreta inten~do 
para seus nobres desatinos. Se algubm denun- 
cia urn abuso, se psrsegue a injustip, ss a~oita 
a vilania, os ascravos se perguntarn: "0 que ele 
estard procurando? Ro que aspira?". for vezes 
cr&ern a dizem que o faz para que Ihe tapem a 
boca, enchando-a de ouro; outras vezes, que 
6 pelos vis sentimsntos e as baixas paixdes 
de urn invejoso vingativo; outras ainda, qua o 
faz unicarnante para fazer as pessoas falarem 
e andarern na boca de todos, satisfazendo sua 
pr6pria vang16ia; outras ainda, que o faz para 
distrair-se e para passar o tempo, por esporte. 
Pena, porbm, que sejam t60 poucos os que se 
dslaitarn corn tal esporte! 

Olha e observa. Diante de um ato qual- 
quer de qenerosidade, de heroismo, de pura 
loucura, a todos estes sabichdes estljpidos, 
p6rocos e barbeiros de nossos dias, ndo vem 
b mente mais qua urna pargunta: "Por que ele 
fara isso?" E logo que consideram ter desco- 
berto o motivo daquele ato - seja ou ndo o 
motivo qua supdem -, eles se dizem: "Rahl Ele 
fez isso por esta ou por aquela razdo". Pelo 
proprio fato de que urna asdo tern uma razdo 
de ser e eles a conhecam, a coisa pardeu todo 
valor. Para esse objetivo lhes serve a Iogica, a 
16gica suja ... [...I 

"Por que faz isso?" Por acaso Sancho per- 
guntou alguma vez por que dom Quixote fazia 
as coisas que fazia? 

Mas voltemos b questdo, b tua pergun- 
ta, B tua preocupa~do: "Que tipo da loucura 
coletiva poderiamos inculcar nsstas pobres 
multiddes? Que tipo de delirio?" 

Tu prbprio te aproximaste da solu<do, em 
uma das cartas em que me assaltaste com as 
perguntas. Escrevias: "Ndo cr&s que se poderia 
tentar uma nova cruzada?" 

Pois bem, sim. Creio que se possa tentar a 
santa cruzada de ir resgatar o sepulcro de Dorn 
Quixote das mdos dos sabich6es, dos padres e 
dos barbeiros, dos duques e dos c6negos qua 
dele se apossaram. Creio que se possa tentor 
a santa cruzada de ir resgatar o sepulcro dos 
cavaleiros da loucura do dominio dos nobres 
do razdo. 

Defenderdo, se compreende, aquilo que 
usurparam, e procurardo provar corn muitos e 
bem construidos raciocinios que justamente a 
ales tocam a guarda e a defesa daquele sepul- 
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cro. E o guardam, com efeito, mas apenas para 
que o Cavaleiro ndo tenha de ressuscitar. 

A esse tipo de raciocinios 6 precis0 res- 
ponder com insultos, com pedradas, com gritos 
de paixdo, com golpes de lan~a. Ndo & precis0 
p6r-se a discutir com elss. Se tentares racioci- 
nar em conflito com seus raciocinios, estards 
perdido. [. . .I  

A caminho, portanto. E cuide bem para 
que ndo entrem no esquadrdo sagrado cru- 
zados nem sabichdes, nern barbeiros, nern 
padres, nem cenegos, nern duques trovestidos 
como tantos Sanchos. Ndo faqx nada para 
que te pqam ou nBo ilhas; teu dever & de 
expulsd-10s quando vierem te perguntar qua1 
& o itinerdrio da marcha, quando te falarem do 
programa, quando te murmurarem ao ouvido, 
maliciosamente, pedindo-te clue lhes digas 
em que lugar permanece o sepulcro. Segue 
a estrela. E faz como o cavalairo: endireita a 
tortuosidade que encontrares em teu caminho. 
Agora, o que conv&m agora; aqui, aquele que 
se sncontra aqui. 

Colocai-vos em caminho! Tu me perguntas 
para onde andais? A estrala o dir6 a vos: "Para 
o sepulcro!" "(Sue faremos ao Ion90 do caminho, 

enquanto marchamos?" 0 qu&? Lutar! Lutar, e 
com todas as for~as! 

"Como?" Topais com algu6m que desem- 
bucha idiotices, mas que uma imensa multidBo 
ouve de boca aberta? Gritai 6 multiddo: "Es- 
tljpidos!", e em Frente! Em frente, sempre em 
frente! [...I 

E se algubm vier te dizer que sabe construir 
pontes e que talvez haverd ocasido em que con- 
vird racorrsr 6s suas no@es para atrclvassar um 
rio, manda-o embora! Fora com o engenheiro! 
Rtravessareis os rios a vau ou a nado, mesmo 
que metads dos cruzados tiver de restar ai, 
afogada. (Sue o engenheiro v6 fazer pontes 
em outro lugar! Haver6 necessidade disso. Mas 
para ir em busca do sepulcro basta a f& para 
servir de ponte. 

Se tu, meu caro amigo, queres realizar ple- 
namenta a tua missdo, desconfia da cihncia, ou 
palo menos daquelas que se costurnam chamar 
de "arte" e de "cihncia", mas qua ndo sbo mais 
que pdlidas macaquices do arte e da verdadeira 
cihcia. R ti deve bastar a tua f&. Tua f& sera a 
tua arte; tua f& serd a tua cihncia. 

M. ds Unarnuno, 
Vida de Dom Quixote s de Sancho. 





da civilizacho ocidental 

* Jose Ortega y Gasset (1883-1955) e, sem duvida, o mais significativo filosofo 
espanhol do seculo XX. Formando-se na Alemanha, na escola dos neokantianos 
Hermann Cohen e Paul Natorp, Ortega publica em 1914 as Medita~6es sobre o 
Quixote; em 1920, Espanha invertebrada. Em 1923 funda a "Re- 
vista do Ocidente" e publica 0 tema de nosso tempo. Em 1930 A n v ~ z  
sai a obra mais famosa e mais difundida de Ortega, A rebeli50 deadvertencia" 
das massas, obra que - escreve Renato Treves -, foi para a Europa de A rebeliiio 
"uma voz de advert&ncia". De 1933 e o iivro Em torno de Galileu; das massas 
de 1940, Ideias e crengas; de 1941, Histdria como sistema. +§  1 

"Eu sou eu e minha circunst3ncia", escreve Ortega nas Meditag6es sobre 
o Quixote. A circunstiincia e o ambiente fisico e social em que cada um de nos 
6 jogado desde o nascimento. E, partindo justamente dos problemas que a cir- 
cunstfincia Ihe coloca, o homem constroi sua propria exist&cia, tenta realizar o 
projeto que escolheu ser. Em poucas palavras: o homem inventa o 
homem e - por meio da fantasia, uma forsa que torna o homem "EU sou eu 
ser queprojeta - inventa a cuitura e a historia. Em todo caso, n%o e minha 
6 a humanidade que age, s%o apenas os individuos que agem na circunsfhia" 
historia; e os individuos s8o sempre elementos de uma geragao, a -+ 5 2-3 
qua1 incorpora pessoas que, no mesmo espaso e no mesmo tem- 
po, vivem no mesmo horizonte de expectativas, e devem enfrentar dificuldades e 
problemas comuns. E as gerasbes se distinguem em geraqbes cumulativas (isto 6, 
n l o  inovadoras), em gerasbes pol&micas (as contrhrias a tradis%o), e em gerasties 
decisivas (as que efetivamente conseguem dar nova configura@o a sociedade). 

590 os individuos que agem. Sem duvida, o homem e mais do que seu pen- 
samento, uma vez que ele e tambem paix%o, medo, desejo, angustia. Todavia, 
se quisermos resolver os problemas praticos da "circunst3ncia", necessitaremos 
de ideias. E aqui Ortega trasa a distins%o entre ideias-invenq6es 
(as que produzimos, sustentamos e discutimos) e ideias-crengas ldeias 
(ideias herdadas do passado, previsiveis, e que confundimos "que ternos" 
com a pr6pria realidade; por exemplo, andamos pela rua e evi- e ideias 
tamos os edificios, sem que em nossa mente surja a ideia: "as "quesornos" 
paredes s%o impenetrhveis"). As ideias-crensas, todavia, n%o s%o -) 5 4-6 
imunes de duvidas, e o mesmo ocorre com as ideias-invenqbes. 
0 homem cria ideias, imagina possibilidades, inventa hipoteses; e quando estas 
n%o tCm sucesso, ele muda de caminho, aprende dos erros. 0 s  erros cometidos, 
individuados e eliminados constituem para o homem um autkntico tesouro: o 
tesouro dos erros. 

Em A rebeli5o das massas Ortega sustenta a tese de que a civiliza@o ocidental 
esth enferma com a grave doensa que e o homem-massa. 0 homem-massa 4 um 
tipo ideal, um mod0 de ser que permeia todas as classes; o homem-massa 6 um 
homem irrespondvel, um especialista incapaz de enfrentar um problema geral, 
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A vida e as ob~as 

JosC Ortega y Gasset nasceu em Ma- 
dri no dia 9 de maio de 1883. Seu pai era 
diretor do jornal de orientaqio liberal "El 
Imparcial". Estudou com os jesuitas, e em 
1898 inscreve-se no Instituto de Estudos Su- 
periores de Deusto (Bilbao). Sucessivamente 
transferiu-se para Madri, onde se laureou 
em filosofia em 1904. Entrementes, no ano 
anterior, em 1903, conhecera Unamuno. Em 
1905, terminando os estudos universitiirios, 
Ortega foi para a Alemanha, onde, antes 
se inscreveu na Universidade de Leipzig, e 
depois em Berlim. E, sucessivamente, em 
Marburgo segue as aulas dos neokantianos 
Hermann Cohen e Paul Natorp. Voltando 
a Madri - estamos em 1907 -, Ortega 
ensina na Escola Superior de MagistCrio. Em 
1910 C nomeado professor de metafisica na 
Universidade de Madri. As MeditaGBes sobre 
Quixote - "o primeiro grande ponto de 
chegada da reflex20 orteguiana" (L. Infanti- 
no) - aparecem em 1914. Em 1920 Ortega 
publica Espanha invertebrada, e em 1923 
0 tema de nosso tempo. Ainda em 1923 
funda a "Revista de Ocidente". Em 1929 o 
ditador de Rivera manda prender diversos 
estudantes, que haviam se rebelado i s  ten- 
tativas de politizagio da vida universitiiria. 
Ortega, em protesto, renuncia a catedra. 
No entanto, em 1930, sai A rebeliiio das 
massas, obra que obtCm vasta ressoniincia 
internacional. 

Em 1936 explode a guerra civil. 
Ortega vai para o exilio: Paris, Holanda, 
Argentina e depois para Lisboa. Escreve 
ensaios de grande importiincia: A respeito 
de Galileu (1933), Ide'ias e crenGas (1940), 
Histdria como sistema (1941). Em 1946 
Ortega, em meio i consternaqiio de seus 
amigos e discipulos, aceita a permiss20 do 
govern0 franquista para voltar i Espanha. 
Em Madri, junto com seu discipulo Julian 

Marias, funda o Instituto de Humanidades. 
Morre em Madri no dia 17  de outubro de 
1955. 

Albert Camus definiu Ortega como "o 
maior escritor europeu depois de Nietzs- 
che". Renato Treves escreveu, a proposito 
de A rebeliiio das massas, que essa obra foi 
para a Europa "uma voz de adverttncia". 
Do ponto de vista teorico - afirma L. In- 
fantino - "o problema de Ortega foi o da 

l o s d  Ovtrga y Gasset (1 88.3-1 9TT) ~enlizotc, 
nn obra A rebeliiio das massas, 
urn atrnto diagntistic-o do g m l e  ~ O C I Z C L I  

(o  "ho~nem-rmssa ") qtre atingizc 
a c iv i l i zqio  ocidcntal. 



"reforma da filosofia". Ele incansavelmente 
repetiu que "a razio deve ser colocada em 
um lugar diferente daquele que a carolice 
intelectualista lhe havia atribuido". E no 
campo politico - nota L. Pellicani - Or- 
tega foi um pensador que longamente lutou 
"para ver realizada urna democracia de 
tip0 novo, na qual as liberdades individuais 
fossem garantidas e efetivas, a riqueza so- 
cializada, o nivel cultural do homem mtdio 
o mais possivel elevado, as aristocracias 
intelectuais e morais numerosas e diversa- 
mente articuladas". 

O individMo 

e sMa "ci rc~nst&ncia" 

"Eu sou eu e minha circunstincia". 
Nessa f6rmula Ortega - nas Medita~des 
sobre o Quixote - encerra sua concepqiio 
do homem. E a circunst2ncia niio C apenas 
o ambiente fisico; C tambCm o ambiente 
social: "Todas as coisas e os seres do uni- 
verso que nos circunda [...I formam nossa 
circunstincia". Nossa circunstincia C o 
lugar, o tempo, a sociedade em que cada 
um de n6s C lanqado desde o nascimento. 
Ela se imp6e a todo homem como reali- 
dade fisica e social estranha, como fonte 
perene de preocupaq6es e de problemas. 
E, procurando resolver estes problemas, o 
homem t forqado a construir sua pr6pria 
existBncia, a realizar o projeto que escolheu 
ser. 0 homem luta com as dificuldades em 
que tropeqa inventando n i o  s6 idCias e 
instrumentos, mas tambim papiis, estilos 
de vida: partindo de sua "circunst~ncia", o 
homem inventa o homem, e inventa tambCm 
a cultura e a hist6ria. 

E realiza isso por meio da fantasia: urna 
forqa que torna o homem ser que projeta, 
um ser que procura mudar a si mesmo e o 
ambiente circunstante e que, sem trCgua, 
p6e em confront0 os projetos elaborados 
em seu mundo interior com a situaqio do 
mundo externo. E a fantasia, portanto, que 
se encontra na base da liberdade do indi- 
viduo: este inventa sua pr6pria existhcia, 
niio C determinado, C continuamente estivel. 
Viver C sentirmo-nos obrigados "a exercitar 
a liberdade, a decidir aquilo que devemos ser 
neste mundo". E C ainda Ortega que fala: "0 
sentido da vida consiste em cada um aceitar 
sua pr6pria circunstincia inexorivel e, ao 
aceiti-la, converti-la em sua pr6pria voca- 

qiio. 0 homem C o ser condenado a traduzir 
a necessidade em liberdade". 

e gera~Ges decisivas 

0 homem,.porCm, nHo exercita sua 
liberdade no vazio, e ele toma suas decis6es 
dentro de institui~6es com usos aceitos, pa- 
pCis e expectativas estabelecidos, hierarquias 
reconhecidas: usos, paptis, expectativas e 
hierarquias selecionados por "gente" do 
passado e impostos h "gente" do presente. 
Em poucas palavras, o destino do homem C 
a agio: a agio que, informada por creqas e 
ide'ias, transforma a realidade fisica e social, 
sem que por outro lado o homem alcance um 
ponto firme sobre o qual se apoiar. A felici- 
dade jamais poderi ser posse do homem; o 
homem C constitutivamente um ser hist6ri- 
co, cuja natureza C sua histbria, aquilo que 
se tornou operando. Em suma, "o homem 
deve livremente projetar-se e autofabricar-se 
[...I " (A. Savignano). 

Sio sempre e apenas os individuos 
que agem; mas toda vida individual C um 
elemento de urna geraC2o; urna geraqio 
incorpora pessoas que, dentro do mesmo 
espago e do mesmo tempo, condividem o 
mesmo horizonte de expectativas, dificulda- 
des e problemas. E se existem gera~des cu- 
mulativas, ou seja, niio inovadoras, tambCm 
existem gera~6es polBmicas, contririas ao 
legado de quem as precedeu. Sem dhida ,  
lembra Ortega, as mudangas coletivas niio 
t im em geral tempos breves, a ruptura com 
o passado freqiientemente C mais aparente 
que real, e todavia n i o  se exclui a aparigio 
das gera~6es decisivas, de fato revolucioni- 
rias, que subvertem tudo e todos, imprimin- 
do urna configuraqiio nova i coletividade. 
E, dentro de urna geragio, s i o  sempre 
minorias escolhidas, individuos dotados 
de fantasia e de coragem, que imp6em a 
multid6es passivas (massas mime'ticas) suas 
propostas inovadoras. A h id r i a ,  portanto, 
se move. Mas seu desenvolvimento niio 
C enquadrivel nos esquemas determinis- 
ticos de filosofias da hist6ria como as de 
Comte, Hegel e Marx. 0 da hist6ria C um 
desenvolvimento compreensivel a partir 
- quando existe - da aqiio criativa de 
individuos empreendedores, que, sabendo 
interpretar as necessidades e expectativas 
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das massas, conseguem transformar suas 
idtias e costumes. 

f\ diferenca 

en t re  "iditias-invenG6es'' 

0 homem C mais do que seu pensa- 
mento, pois ele C tambem paixiio, medo, 
angustia, desejo. Todavia, escreve Ortega, 
"sem idCias [...I o homem niio poderia 
viver. Quando Goethe disse 'no principio 
era a agiio', dizia uma frase pouco medita- 
da, porque evidentemente uma agiio niio t 
possivel sem que antes exista o projeto, o 
esbogo dessa agiio". 0 homem sem idtias 
n5o existe; as idtias lhe siio necessarias para 
resolver os problemas que continuamente 
surgem da condiqiio humana, para sair do 
abismo das duvidas. 0 homem, em poucas 
palavras, deve conhecer sua circunstrincia, 
se niio quiser viver cegamente. 

E se a filosofia, para Ortega, C anili- 
se e clarificaqiio das propostas Cticas, dos 
mundos de valores e de ideais por meio dos 
quais os homens procuram orientar-se na 
vida e se agarram a tudo o que para eles vale 
a pena ser vivido, a cigncia, por sua vez, C o 
instrumento mais eficaz e mais vilido que 
permite ao homem ser informado sobre o 
mundo e sobre o ambiente em que ele vive 
e deve agir. 

Uma distinqso importante, no campo 
dos pensamentos, C a que Ortega traga 
entre crenGas e ide'ias-inven@es. "Idbias- 
invenpjes, e nelas incluindo as verdades 
mais rigorosas da ciincia, podemos dizer 
que as produzimos, que as sustentamos, as 
discutimos, as propagamos [...I. Siio obra 
nossa e por isso mesmo pressupoem ja nossa 
vida, que se funda mais sobre idCias-crenqas 
niio produzidas por nos, idtias que em geral 
nos sequer formulamos, que obviamente niio 
discutimos, niio propagamos, niio sustenta- 
mos". As crenGas siio idtias fundamentais, 
herdadas do passado e que constituem, por 
assim dizer, um patrim6nio ticito, previsto: 
elas " G o  siio idtias que temos, mas idCias 
que somos"; siio "o conteudo de nossa 
vida"; "nos as confundimos com a propria 
realidade, constituem nosso mundo e nosso 
ser". Ortega escreve isso no ensaio Idbias e 
crenGas, onde acrescenta que nds estamos 
nas creqas, e que, enquanto "pensamos as 
idkias, contamos com as cren~as". Algutm 

de nos esta em casa e decide sair: ele vai pa- 
ra a porta, gira a chave para abrir a porta, 
desce as escadas. Tudo isso tem o carater 
da deliberaqso consciente. Mas a coisa mais 
importante, o pressuposto que lhe permitiu 
decidir interveio sem que ele pensasse nisso: 
trata-se da crenqa que fora da soleira existe 
uma rua. Nos "vivemos, nos movemos e 
existimos" dentro de crenqas do ginero. 
Assim, Ortega exemplifica ainda: "Quando 
caminhamos pela rua niio tentamos passar 
atravts dos edificios: evitamos automatica- 
mente trombar neles, sem que em nossa 
mente surja necessariamente a idtia: 'As pare- 
des siio impenetriveis'. Em todo momento 
nossa vida apoia-se sobre um enorme re- 
pertbrio de crenqas semelhantes". 

0 t e s o ~ r o  d o s  e r ros  

Em todo caso, niio C que as crenqas 
sejam certas, absolutamente seguras e ina- 
balaveis. Elas siio apenas "pensamentos 
consolidados", usados inconscientemente. 
Mas niio 6 raro o caso - nota Ortega - que 
"na area fundamental de nossa crenga se 
abram, aqui e ali, como alqapoes, enormes 
abismos de duvidas". Encontramo-nos sem 
chiio sob os pis, em um "mar de duvidas", 
quando estamos "presos entre duas crengas 
antagonistas que se chocam mutuamente e 
nos fazem balangar de uma para outra". E 
onde uma crenga C infringida ou se enfraque- 
ceu, o homem "se agarra ao intelecto como 
a um salva-vidas" e procura inventar novas 
idtias. As novas idtias, as idtias cientificas, 
siio fantasias que tim sucesso: "o triingulo e 
o amulet0 tim o mesmo pedigree. Siio filhos 
da louca da familia", isto C, da fantasia. 0 
homem - escreve Ortega - "esti condena- 
do a ser um narrador": ele cria suas idtias, 
imagina possibilidades, isto 6, inventa hipo- 
teses e teorias, que depois poe i prova, des- 
cartando as que resultam erradas e contando 
com o fato de que o dos erros cometidos, 
individuados e eliminados, t um verdadeiro 
e proprio tesouro. Tudo aquilo que o homem 
obteve - salienta Ortega - "custou milinios 
e milinios, e o obteve ii forga de erros, ou 
seja, embarcando em fantasias absurdas que 
resultaram em becos sem saida dos quais 
teve de voltar atris machucado [...I. Hoje, 
ao menos, sabe que as figuras do mundo que 
imaginava no passado n2o s2o a realidade. 
A forga de errar, esta delimitando a area do 



Exito possivel. Dai  a importiincia de niio 
esquecer os erros, e isto C hist6ria". 

0 controle sem fim 

das teorias cientificas 

A idtia, na opini8o de Ortega, tem ne- 
cessidade da critica assim como os pulm6es 
tCm necessidade do oxighio. A critica mais 
forte se tem em geral por meio do confront0 
com os fatos. 0 s  fatos da cihcia, porCm, 
n8o s8o fatos nus e crus, mas s8o realidades 
ja elaboradas pelas teorias; "a  realidade niio 
e' dada, niio e' algo de dado, de presenteado, 
mas e' urna constru@o feita pel0 homem 
com o material de que disp6en. Inventamos 
idCias e as provamos sobre fatos que j5 s5o 
interpretag6es ("A verdade suprema C a da 
evidhcia. mas o valor da evidhcia 6. Dor 

2 1 

sua vez, mera teoria, idtia, combinagzo in- 
telectual"); aprendemos a partir de nossos 
erros. E as idCias ou teorias confirmadas n8o 
permanecem fora de dtivida: "0  homem de 
cidncia - escreve Ortega no ensaio A respei- 
to  de Galileu - deve continuamente tentar 
duvidar de suas brdbrias verdades. Estas s5o 
verdades do con'hecimento, apenas 5 medida 
que resistem a toda duvida possivel. Vivem, 
portanto, em um conflito permanente com 
o ceticismo. Tal conflito chama-se brova". 
Esta, em poucas palavras, C a epistemologia 
de Ortega, epistemologia que nzo deve ser 
minimamente confundida com a posi~iio 
pragmatics. Sem duvida, algumas verdades 
podem resultar uteis, e fatores priticos in- 
tervsm na formagiio de diversas convicg6es 
nossas: todavia. a verdade n50   ode "ser 
relativa 5s condig6es de um sujeiio, seja ele 
um individuo ou uma esptcie. Niio existe 
uma verdade para um e a verdade para 
outro". 

e o Capital de Marx foi bara o stculo XIX, 
A rebeliiio das massas de Ortega deveria 
$-lo para o stculo XX". Tal civilizag80 aparece a Ortega doente da 

Com este famoso livro Ortega realiza o grave enfermidade que 0 hornem-massa. 0 
diagn6stico da civiliza@o ocidental na Cpo- crescimento quantitativo da populag80 e um 
ca que segue-se 5 primeira guerra mundial. bem-estar sempre mais largamente difundi- 

Escreveram que "aquilo que o Contra- 
to  social de Rousseau foi Dara o stculo XVIII 
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do - fen6menos por tris dos quais ha, na 
opiniiio de Ortega, o desenvolvimento da 
tCcnica e da industria - siio acompanhados 
pela destruigiio do valor sobre o qual cresceu 
a civilizagiio ocidental: o individualismo. 

Escreve Ortega: "Foi aquilo que se 
define como individualismo que enriqueceu 
o mundo e todos os homens do mundo; e 
foi essa riqueza que tiio fundamentalmente 
multiplicou a planta humana [...Im. Mais 
idCias, mais fCs, mais estilos artisticos e urna 
experimentagiio em todo 2mbito da vida e 
do pensamento construiram urna civilizagiio 
que no individuo contraposto ao coletivo 
viu seu mais alto valor. 0 mundo modern0 
cresceu, em suma, sobre a fC  segundo a 
qual "todo ser humano deve ser livre para 
preencher seu destino individual e niio 
transferivel". Eis, porim, que justamente no 
seio da civilizagiio moderna vem i luz um 
homem-massa, um homem-massa que C tal 
niio tanto porque elemento estandardizado 
de urna massa, e sim "porque inerte como 
a massa". 

0 homem-massa niio designa urna 
classe social; C um ideal-tip0 por meio do 
qual Ortega delineia "um mod0 de ser que 
hoje se encontra em todas as classes". 0 
homem-massa niio percebe que a cultura e 
as instituig6es em que vive siio realidades 
precirias; C, portanto, um irresponsivel; C 
um especialista incapaz de enfrentar um pro- 
blema geral; C decidido em rejeitar a discus- 
siio: "detesta-se toda forma de convivencia 
que por si mesma comporta o respeito de 
normas objetivas [...I. Suprimem-se todos os 
trfmites normativos e se corre diretamente 

para a imposigiio daquilo que se deseja". 0 
homem-massa C um novo birbaro que "niio 
se limita a considerar-se excelente enquanto 
C vulgar, mas pretende impor a vulgaridade 
como direito e o direito A vulgaridade" (L. 
Pellicani). Em poucas palavras, escreve Or- 
tega, nosso tempo pode se orgulhar dessa 
monstruosa novidade: "o direito de niio ter 
raziio, a raziio da niio-raziio". Novidade esta 
tanto mais clara se considerarmos o fato de 
que o homem-massa confiou totalmente sua 
vida ao poder p~blico,  ao Estado. 0 fascis- 
mo e o bolchevismo representam exatamen- 
te movimentos de homens-massa dirigidos 
por homens por vezes rudes e privados de 
qualquer cultura. 0 homem-massa, em ou- 
tros termos, C um homem que "deu as costas 
aos valores da tradigiio liberal e introduziu 
na vida publica um estilo de agio baseado 
sobre a sistemitica agressiio e cancelamento 
do outro, sobre a idolatria do chefe caris- 
matico e sobre o estatismo totalitirio". (L. 
Pellicani). 0 Ocidente pode, em todo caso, 
salvar-se, afirma Ortega. E o caminho da 
salvagiio foi por ele profeticamente indicado 
na formagiio dos Estados Unidos da Euro- 
pa, ou seja, na criagiio de urna Europa com 
urna alma antinacionalista, e fundada sobre 
principios liberais, em grau, de urn lado, de 
contrastar o estatismo, a burocratiza@o e 
o intervencionismo destrutivos da criativi- 
dade e da responsabilidade dos individuos 
e, do outro, de satisfazer as exigencias fun- 
damentais da justiga social, urna vez que a 
liberdade de todos os cidadiios se resolve em 
urna ficgiio hipbcrita, se depois faltam "0s 
meios para exercita-la e assegura-la". 
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Corno distinguir as "cren~as" 

Rs crenps sdo os pressupostos de hmdo 
corn que olharnos o rnundo e vivernos; confia- 
rnos nelas, "estamos ern urna crenga"; corno 
na crenga de que, saindo de casa, encontra- 
rnos ainda o carninho. Rs idtias-inveng6es 
sdo, ao contrdrio, idtias qua v6rn 6, nossa 
rnente ou na rnente de outros, idhias que 
conscientsmente construhos juntos e talvez 
obandonarnos. Ern todo caso. tanto urnas 
corno as outras s60 atacadas pelo dcido 
da ddvida. € quando se abrem as brechas 
do dfivido, eis que intervdm a fantasia para 
~roduzir novas idhias corno tentativas de 
solu~6es; idhias que depois serdo colocadas 
no crivo ou no prova dos Fatos. 

"0 hornern de cihncia - ofirrna Ortega 
- deve continuarnente tentar duvidar de suas 
prdprias verdades. €stas [. . .] vivem em con- 
Hito perrnanente corn o ceticisrno. Tal conflito 
denornina-se de prova". 

Em geral, quando tentamos detsrminar 
as idhias de urn homem ou de uma &poco, 
confundimos duas coisas radicalmente diversas: 
as crenc;as e as idbias-inveng'5es ou "pensamen- 
tos". Em termos rigorosos, apanas estas irltimas 
devem ser chamadas de "id8iasU. 

As crenGas constituem o Fundamento de 
nossa vida, a terreno sobre o qua1 ela se de- 
senvolve, dado que nos colocam diante daquilo 
que para n6s & a pr6pria realidade. Todo o 
nosso comportamanto, inclusive o intelectual, 
depende do sistema particular de nossas cren- 
Gas autQnticas. Nelas "vivemos, nos movemos 
e existimos". E & este o motivo pelo qua1 am 
geral ndo temos consciQncia clara delas, ndo 
as psnsamos, pois intervam em nossa vida de 
mod0 latente, corno implica~des de tudo o qua 
expressamente fazemos ou pensamos. Quando 
cremos de fato em 0190, ndo tsmos a "idQia" 
do coisa em que cremos, mas simplesmente 
"contamos corn" ela. 

As id&ias, isto &, os pensamentos que 
temos, sejam originais ou posti~os, ao contr6- 
rio: ndo t&m valor de rmlidade em nossa vida. 
IntervQm nela enquanto pensamentos e apenas 

como tais. lsso significa que toda a nossa "vida 
intelectual" vem depois da real ou autantico e, 
em rela@o a esta, constitui apenas urna dimen- 
sdo virtual ou imagin6ria. Perguntareis entdo 
qua1 seria o valor da verdade das idbias, das 
teorias. Respondo: a verdade ou a falsidade de 
urna idbia & uma questdo de "politics interior", 
no Bmbito do mundo imaginario de nossas 
idbias. Uma id&ia & verdadeira quando corras- 
ponde 6 id&ia qua temos da realidade. Nossa 
idQia da realidade, por&m, ndo coincide com 
a realidade. Esta & constituida por tudo aquilo 
sobre o que de fato contamos. Pois bem, n60 
ternos a minima id&ia do maior parts das coisas 
corn as quais de fato contamos e, se a temos 
- grqas a urn esfor~o particular de reflexdo so- 
bre n6s mesmos -, ela nos & indiferente porque 
ndo & rmlidade enquanto id&ia, mas, ao cantr6- 
rio, & realidade b medida que, para n6s, ndo & 
apanas idQia, mas crenp infra-intelectual. [...I 

0 homem tern clara consci&ncia do fato de 
qua seu intelecto se exerce apenas sobre mat&- 
rias discutiveis, sue a verdade de suas idbias se 

I 

alimenta de sua'incerteza. Por isso, tal verdade 
& constituida pela prova que pretendernos dar 
delas. A idQia tam necessidade da critica corno 
os pulmdes de oxigQnio, e se sustenta e se afir- 
ma apoiando-se em outras idbias que, por sua 
vez, estdo a cavalo em outras ainda, e todas 
ddo vida a urna totalidade ou sistema. Formam, 
portanto, urn mundo separado do mundo real, 
um mundo composto exclusivamente de idbias 
das quais o homem sabe que & o construtor e 
o respons6vsl. Date rnodo, a solidez do id&ia 
rnais est6vel se reduz consistQncia com que 
ela consegue astar correlacionada com todas as 
outras. Nada menos, mas tamb&m nada mais. 
N60 & entdo possivel verificar urna id&ia como 
urna moeda, rnedindo-a diretamente com a 
realidade e fazendo desta urna pedra da com- 
para~do. A verdade suprema & a da evidQncia, 
mas o valor do evidQncia 6 ,  por sua vez, mera 
teoria, idbia, combina@o intelectual. [. . .] De- 
pois, a partir do momento que a razdo corrige 
sem descanso suas concepr;bes, e a verdade de 
ontem substitui a de hoje, se nossa f6 consistis- 
se em crer diretamente nos idhias, sua mudanca 
comportaria a perda da f& na intelighncia. Pois 
bem, aconteca tudo ao contr6rio. Nossa f& na 
razdo suportou imperturbavelmenta as rnudan- 
Gas mais escandalosas de suas teorias, at& as 
mudansas profundas das teorias sobre aquilo 
que & a raz6o humana. Estas Clltirnas sem dljvida 
influiram sobre a forma daquela f&, mas esta 
continua a agir impavidamente sob diversas 
vestes. [...I 

0 homem, no fundo, 6 cr&dulo, ou melhor, 
o que 6 o rnesmo, a estratificag30 mais prohnda 
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de nossa vida, a que sustenta e suporta todas 
as outras, & constituida por crencas. Estas sbo, 
portonto, a terra firme sobre a qua1 nos afana- 
mos (da passagem, tal metdfora se origina de 
uma das crensas mais elementaras que possui- 
mos, e sem a qua1 talvez nbo poderiamos viver: 
a crenGa sagundo a qua1 a terra estd bem firme, 
apesar dos terremotos que por vezes ocorrem 
em alguns lugares da superficie terrestre. Expe- 
rimentsmos irnaginar que amanhb, por um ou 
outro motivo, falta esta crenGa. Determinar, em 
linha de rnbxima, os traGos do radical mudancp 
que tal desaparecirnento produziria sobre o as- 
pecto do vida hurnana seria um excelente exer- 
cicio introdutorio ad pensamento historico). 

Mas na drea fundamental de nossas cren- 
<as se abrern, c6 e Id, como al~apdes, enorrnes 
abismos de dljvidas. Este Q o momento de dizer 
que a dGvida, a verdadeira, aquela que n6o 
& simplesmente metodica ou intelectual, Q um 
rnodo de ser da crenGa e pertence, na arquitetu- 
ra da vidn, d sua propria estratifica@o. TambBm 
na dljvida ss sxiste. Apenas que neste caso o 
existir tem um aspect0 terrivel. [ .  . .] 

Todas as expressdes cornuns que se re- 
ferem d ddvida nos dizem que nela o homem 
sente-se subrnerso em um elernento n6o solido, 
nbo firme. A dljvida 6 uma realidade liquida 
sobre a qua1 o homem nbo consegue Susten- 
tar-se e mi. Dai o "encontrar-se ern urn mar ds 
duvidas", qua & contraposto ao elernento da 
crenp a terra firme. E, insistindo na rnesma 
imagina~bo, dljvida como fIutuaq30, como vai- 
e-vern de ondas. A poisagern marinha 6 indis- 
cutivelmente o rnundo do duvida e suscita no 
homem pressentimentos de naufrdgio. A dljvida 
descrita como flutuac;Bo, nos faz perceber o fato 
de qua ela & urna crensa. E o & justarnents por 
ser constituida pela redund8ncia do crer. Duvi- 
damos porque nos encontrarnos presos entre 
duos crencps antag6nicas que se entrechocam 
e elas nos fazem balanqx entre uma e outra, 
deixando-nos sem terra sob os pCs. 0 dois, & 
claro, torna-se o du da dljvida. 

0 homern, sentindo-se cair em tais abis- 
rnos, que se abrem no solo firme de suas cren- 
Gas, reage energicamente. Esforpse para "sair 

da dljvida". Mas o que fazer? A caractsristica do 
duvidar & nbo saber o que fozer. 0 que fazer, 
portanto, quando nos aconteca justaments n6o 
saber o que fazer porque o mundo - uma parts 
dele, barn entendido - apresenta-se a nos de 
mod0 ambiguo? Com ele n6o h6 nada a fazer. 
0 homem, porbm, quando se encontra em tal 
situa~6~1,~ealiza. um estranho fazer, que quase 
n6o parece um fa~er: comqa a pensar. Pensar 
em algo 6 o rnenos que pode fozer. Nbo deve 
sequer mover-se. Quando tudo ao redor vai de 
rold60, resta-lhe, todavia, a possibilidade de 
maditar sobre aquilo que vai de rolddo. 0 inte- . 
lecto & o dispositivo mais a m6o com o qua1 o 
homem conta, e estd sempre 2.1 sua disposigio. 
Quando cr& em geral dele n6o se serve, porque 
& um esfor~o fatigante, mas, quando cai na 
dljvida, aferra-se a ele como a um salvo-vidas. 

As brechas de nossas crencas s60, portan- 
to, o lugar vital em que as idhias realizam sua 
interven<60. Graps a elas substituimos sempre 
o mundo instavel e ambiguo da dljvida, por um 
mundo em que a instobilidads desaparece. 
Como se obt&m esse resultado? Fantasiado, 
inventando mundos. A id&ia & imagina~60. Ao 
homem n6o & dado nenhum mundo j6 deter- 
minado. Sbo-lhe dadas apenas as alegrias e 
as dores de sua vida. Guiado por elas, deve 
inventar o mundo. R maior parte do rnundo ele 
a herdou dos mais antigos e ela influi sobre sua 
vida como um sistema de crenGas Fixas. Mas 
cada um deve se haver por sua propria conta 
com aquilo que & duvidoso e problsmdtico. Para 
esse objetivo, ele trap figuras imagin6rias de 
mundos e de seu possivel comportamento ne- 
les. Entre elas, uma Ihq parece idsalmant~ mais 
hmdarnsntada e a chama de verdade. Observe- 
se, porbm: aquilo que & verdadeiro, e tamb&m 
aquilo que & cientificaments verdadeiro, 1-160 C 
mais que urn caso particular do fantdstico. Hd 
fantasias exatas. E mais: so pode ser exato o 
que 6 fantdstico. Nbo ha mod0 de compreender 
bem o homem, a nbo ser constatando que a 
materndtica brota da mesma roiz da poesia, da 
faculdade da imagina@o. 

J. Ortaga y Gasset, 
Rurora da raz6o historica. 



FENOMENOLOGIA 

"Na miseria de nossa vida [. . .] esta ciencia n2o tem 
nada a nos dize~ Ela exclui de princ@io os problemas 
mais candentes para o homem, o qual, em nossos tem- 
pos atormentados, sente-se em poder do destino". 

Edmund Husserl 

"A ultima quest20 [...I e saber se do fundo das 
trevas um ser pode brilhar". 

Karl Jaspers 

"A liberdade consiste na escolha do proprio seK E 
tal escolha e absurda". 

Jean-Paul Sartre 

"A revolu@o e progress0 quando a comparamos 
ao passado, mas desilus2o e aborto quando a 
comparamos ao futuro que ela deixou entrever e 
depois sufocou". 

Maurice Merleau-Ponty 

"0 proprio mundo tende [. . .] a aparecer por vezes 
como simples canteiro de obras de desfrutamento, 
outras como um escravo adormecido". 

Gabriel Marcel 

"Quem quer compreender um texto deve estar 
pronto a deixar que ele diga algo de si". 

Hans Georg Gadamer 

"Sensus non est inferendus, sed efferendus". 

Emilio Betti 
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urn mktodo para 
"voltar As prbprias coisas" 

Escreve Heidegger em Ser e tempo: "A 
express20 'fenomenologia' significa, antes 
de mais nada, um conceit0 de mitodo [...I. 
0 termo expressa um lema que poderia ser 
assim formulado: voltemos as prdprias coi- 
sas! E isso em contraposigiio i s  construqdes 
desfeitas no ar e i s  descobertas casuais. em 
contraposigiio a aceitagio de conceitos s6 
aparentemente justificados e aos problemas 
aparentes que se imp6em de uma geragiio a 
outra como verdadeiros problemas". 

Portanto, a palavra de ordem da feno- 
menologia C a do retorno as proprias coisas, 
indo altm da verbosidade dos filosofos e de 
seus sistemas construidos no ar. Mas como 
se fari  para construir uma filosofia que se 
sustente? Para cumprir essa tarefa, C preciso 
partir de dados indubitheis  para com base 
neles construir depois o edificio filosofico. 
Em suma, procuram-se evidincias estaveis 
para colocar como fundamento da filosofia: 
"sem evidencia nio  h5 citncia". dira Husserl 
nas Pesquisas ldgicas. 0 s  limites da evi- 
dgncia apoditica representam os limites de 
nosso saber. Assim, 6 preciso buscar coisas 
manifestas, fenemenos tiio evidentes que 
n50 possam ser negados. 

Essa, portanto, C a intengiio de fundo da 
fenomenologia, intensgo que os fenomen6- 
logos procuram realizar atravks da descrigiio 
dos "fen6menosn que se anunciam e se apre- 
sentam a conscihcia depois de feita a epo- 
che', isto C, depois de postos entre parhteses 
as nossas persuasdes filos6ficas, os resultados 
das ciencias e as convicgdes engastadas na- 
quela nossa atitude natural que nos imp6e a 
crenca na existencia de um mundo de coisas. 

Em outros termos, 6 preciso suspender 
o juizo sobre tudo o que niio C apoditico 
nem objeto de controvCrsia at6 se conseguir 
encontrar aqueles "dados" que resistem 
aos reiterados assaltos da epoche'. E os 
fenomenologos encontram esse ponto de 

aproxima@o da epoche', o residuo fenome- 
nol6gico - como o chamaria Husserl -, 
na consciencia: a existhcia da conscihcia 
C imediatamente evidente. 

das esshcias eidkticas 

A partir dessa evidencia, os fenome- 
nologos pretendem descrever os modos  
tipicos como as coisas e os fatos se apre- 
sentam a conscihcia. E esses modos tipicos 
siio precisamente as esshcias eide'ticas. A 
fenomenologia niio C cihcia de fatos, e sim 
cihcia de ess&ncias. Para o fenomendogo 
niio interessa a analise desta ou daquela 
norma moral, porCm compreender por que 
esta ou aquela norma siio normas morais e 
nzo, por exemplo, normas juridicas ou re- 
gras de comportamento. Da mesma forma, , 

o fenomendogo niio se interessara (ou, pel0 
menos, niio se interessara principalmente) em 
examinar os ritos e os hinos desta ou daquela 
religiiio; ao contrario, ele se interessar5 por 
compreender o que C a religiosidade, ou seja, 
o que transforma ritos e hinos t io  diferentes 
em ritos e hinos "religiosos". Naturalmente, 
o fenomendogo tambtm produziri analises 
mais especificas sobre o que caracteriza es- 
sencialmente, por exemplo, o pudor, a santi- 
dade, o amor, a justiqa, o remorso ou os tipos 
de sociedade, mas, em todo caso, sua citncia 
C precisamente cisncia de esshcias. 

Tais esstncias se tornam objeto de 
estudo se o pesquisador, estabelecendo-se 
na atitude de espectador desinteressado, 
liberta-se das opini6es preconcebidas e, sem 
se deixar envolver pela banalidade e pel0 6b- 
vio, saiba "very' e consiga intuir (e descrever) 
aquele universal pelo qua1 um fato C aquilo e 
niio outra coisa. Nos distinguimos um texto 
magico de um texto cientifico, mas como 
conseguimos faze-lo sen50 porque utiliza- 
mos discriminantes essenciais, sen50 porque, 
talvez at6 sem termos conscihcia disso, 
sabemos o que C magia e o que C ciincia? 
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Como podemos dizer que este C um ato de 
simpatia, aquele um gesto de ira, este outro 
um comportamento desesperado ou aquele 
outro ainda um comportamento de santida- 
de, se niio houvesse precisamente esssncias, 
ou seja, idCias essenciais, de simpatia, de ira, 
de desespero ou de santidade? 

Eis, portanto, o que a fenomenologia 
pretende ser: ci2ncia fundamentada esta- 
velmente, voltada a analise e a descri@o 
das ess2ncias. Com base nisso, podemos 
compreender como a fenomenologia se dis- 
tingue da an6lise psicolbgica ou da analise 
cientifica. Diferentemente do psic6log0, o 
fenomenologo niio manipula dados de fato, 
mas esstncias; niio estuda fatos particulares, 
sen50 idCias universais; nHo se interessa pel0 
comportamento moral desta ou daquela 
pessoa, mas pretende conhecer a esscncia 
da moralidade e talvez ver se a moral C ou 
niio fruto de ressentimento. 

DiveG&o idealista 
e divec60 vealista 

0 fenomen6log0, em suma, cumpre 
tarefas bem diferentes das dos cientistas. A 
consciencia C "intencional", t sempre cons- 
cihcia de alguma coisa que se apresenta de 
mod0 tipico: a analise desses modos tipicos 
C precisamente a funqiio do fenomen6log0, 
que se pergunta e indaga sobre o que a cons- 
ciincia transcendental entende por amor, 
percepqiio, religiosidade, justiga, comuni- 
dade, simpatia, e assim por diante. 

Nesse ponto, a fenomenologia po- 
dia tomar duas direq6es: a idealista ou a 
realista. 0 s  significados ou esstncias dos 
objetos, das instituig6es e dos valores s2o 
constituidos e postos pela conscihcia, ou 
o olhar do te6rico desinte;essado os intui 
enquanto dados objetivos? E aqui que diver- 
gem, por exemplo, os caminhos de Husserl 
e de Scheler: Husserl, sobretudo o ultimo 
Husserl, tomar6 o caminho do idealismo. 
Assim, o pensador que estabeleceu como 
programa da fenomenologia o do retorno 
i s  pr6prias coisas, no fim se encontrara 
corn a realidade ~ n i c a  que C a consciincia: 
a consciikcia transcendental, que nulla re 
indiget ad existendum e que "constitui" 
os significados das coisas, das aq6es, das 
instituiq6es e o sentido do mundo (atente-se 
para o fato de que, aqui, transcendental quer 

dizer kantianamente o que esta na nossa 
conscihcia enquanto algo independente 
da sensibilidade e, portanto, a priori, mas 
funcionalmente ordenado para a "constitui- 
qiio" da experihcia). Scheler, por seu turno, 
dirigira sua anhlise para os valores objetivos 
hierarquicamente ordenados que se imp6em 
h intuigiio emocional, como a luz para os 
olhos e o som para o ouvido. 

At6 aqui, citamos Husserl e Scheler. 
Mas o movimento fenomenologico C uma 
vasta e articulada corrente de pensamento, 
da qua1 se destacam as concepg6es ontolo- 
gica e Ctica de Nicolai Hartmann, o pensa- 
mento de Heidegger, as analises de Sartre, 
de Merleau-Ponty e de G. Marcel, as idtias 
do materialista dialCtico Tran Duc Tao, alCm 
dos trabalhos dos discipulos ou seguidores 
de Husserl, como E. Conrad-Martius, E. 
Finck, E. Stein, A. Reinach, L. Landgrebe, 
Alexander Pfander, Oscar Becker e Moritz 
Geiger. Deve-se dizer ainda que a influhcia 
dos fenomen6logos sobre a psicologia, a 
antropologia, a psiquiatria, a filosofia moral 
e a filosofia da religiiio foi e continua sendo 
notavel. Por isso, C doravante reconhecido 
que o movimento fenomenol6gico constitui 
um acontecimento decisivo no Bmbito da 
filosofia contemporiinea. 

As ovigens 
da  fenomenologia 

Bolzano e o valor Ibgico-objetivo 

das "proposiG6es" 

A fenomenologia nasce com Husserl 
- e veremos adiante - como pol2mica 
antipsicologista. Uma das idCias funda- 
mentais de Husserl e da fenomenologia C 
a da intencionalidade da conscitncia. Foi 
precisamente em relagiio a esses dois nucleos 
problemiiticos que Husserl se inspirou em 
dois pensadores de nivel noravel, isto 6, 
Bernhard Bolzano e Franz Brentano. 

Bolzano (1781-1 848), matemitico e 
fil6sof0, padre cat6lico e professor de filoso- 
fia da religiiio na Universidade de Praga at6 
1819 (an0 em que foi afastado da citedra 
e suspenso a divinis), nos deixou duas im- 
portantes obras: 0 s  paradoxes do  infinito 
(escritos em 1847-1 848, mas publicados s6 
em 1851), e a Doutrina da ci2ncia (1837). 0 
primeiro trabalho exerceu influEncia nothvel 
sobre a historia do pensamento matematico. 
Ja o segundo elabora a doutrina da "pro- 
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posigiio em si" e da "verdade em si". A 
proposigiio em si C o puro significado 16gico 
de um enunciado, nHo dependendo do fato 
de ele ser express0 ou pensado. Ja a verdade 
em si C dada por qualquer proposigio viilida, 
seja ou nso expressa ou pensada. Assim, a 
validade de um principio 16gic0, como o da 
niio-contradigiio, permanece tal tanto se o 
pensarmos ou nZo, tanto se o expressarmos 
com palavras ou por escrito, como se niio o 
expressarmos. As proposig6es em si podem 
derivar uma da outra e podem entrar em 
contradiqiio: elas siio parte de um mundo 
16gico-objetivo e siio independentes das 
condig6es subjetivas do conhecer. 

B r e n t a n o  

e a i n t e n c i o n a l i d a d e  da c o n s c i g n c i a  

Brentano (1838-1917), tambCm padre 
cat6lico que depois abandonou a Igreja, foi 

professor na Universidade de Viena, viveu 
longamente em Florenga e morreu em Zuri- 
que. Escreveu muito sobre Aristoteles ( A  psi- 
cologia de Aristdteles, 1867; 0 cristianismo 
de Aristdteles, 18 82; Aristoteles e sua visdo 
do mundo, 191 1; A doutrina de Aristdteles 
sobre a origem do  espirito humano, 1911); 
todavia, sua obra de maior sucesso foi A psi- 
qologia d o  ponto de vista empirico (1874). 
E nesta ultima obra que Bretano afirma o 
cara'ter intentional da consci8ncia. Na es- 
colistica, intentio significava o conceit0 en- 
quanto indica algo diferente de si. Segundo 
Brentano, precisamente, a intencionalidade 
C o que tipifica os fenbmenos psiquicos, 
que sempre se referem a algo diferente de si 
pr6prio. Eles se distinguem em trcs classes 
fundamentais,, que sio a representagiio, o 
juizo e o sentimento. Na representa@o, o 
objeto C puramente presente; no juizo, ele 
C afirmado ou negado; no sentimento, ele C 
amado ou odiado. 

Franz Bventano (1  8.38-1 91 7). 
Seu ensinamento influenciou 

Edmund Husserl. 
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II. Edrnund tlusserl 

Edmund Husserl(1859-1938) primeiro estudou matem6tica 
em Berlim, e depois seguiu as aulas de Brentano em Viena. Foi Husserl: 

professor de filosofia em Gottingen e sucessivamente em Friburgo, iz?': a 
onde - sendo judeu - foi-lhe proibido pelos nazistas de continuar fenomenologia 
em sua atividade didbtica. 

Husserl e o criador da fenomenologia. Entre suas obras e -+§ 1 

preciso lembrar: Pesguisas logicas (1901); Filosofia como ciencia 
rigorosa (191 1); ldeias para urna fenomenologia pura e urna filosofia fenomeno- 
Idgica (1 91 3); Meditag6es cartesianas (1 931); pbstuma, em 1950, apareceu A crise 
das ciencias europ4ias e a fenomenologia transcendental. Entre os discipulos de 
Husserl devemos citar Heidegger e Edith Stein. 

Husserl esta persuadido de que o conhecimento comeqa com a experihcia de 
coisas concretas existentes, de fatos, de fatos contingentes, que se nos apresentam 
aqui e agora. Mas quando um fato se apresenta a consciCncia, nos no fato capta- 
mos sempre uma esshcia. Vemos esta cor, que e um caso particular da essCncia 
cor; ouvimos este som, que e um caso particular da essencia som. 
As essencias slo or modos tipicos do aparecer dos fen6menos a A intuic20 
conscihcia. E essCncias que nao se obt6m por abstraqlo - como ,idCtica .. 
sustentariam os "epiristas -; elas slo muito mais resultados da , 2-4 
intui~ao eiddtica ou intuiqao da esdncia. 0 s  fatos particulares, 
em suma, slo casos de essgncias eideticas: nao abstraimos a ideia 
ou esssncia de triilngulo da comparaqlo de mais tridngulos; mas este, aquele e 
aquele outro slo todos triBngulos porque casos particulares da ideia de trisngulo. 
As esssncias eidCticas slo, portanto, universais, conceitos que a conscihcia intui 
quando os fen6menos a ela se apresentam; e s%o exatamente estes universais ou 
objetos ideais que permitem o reconhecimento, a classificaqdo e a distinqao dos 
fatos particulares. E nisso consiste a redugao eidetica, na intuiqlo das esshcias, 
quando na descriqlo dos fendmenos que aparecem a conscihcia conseguimos 
colher seu aspect0 invariavel entre as diversas variaqdes das propriedades. 

Devemos notar que o fenomen6logo n%o trabalha apenas sobre fatos per- 
ceptivos (cores, sons, rumores) ou sobre fen6menos como a simpatia, o pudor, o 
ressentimento ou o amor; o fenomenologo explora e descreve tambem as que 
Husserl chama de ontologias regionais, como o Bmbito da moralidade ou da reli- 
giao. Assim, Max Scheler trar6 contribuiqbes para a fenomenologia dos valores; e 
Rudolf Otto, por sua vez, procurar6 captar aquilo que tipifica a experigncia religiosa 
ou experihcia do sagrado. 

A fenornenologia 6, portanto, ci6ncia das ess@ncias, dos modos tbicos do 
aparecimento e da manifestaqao dos fen6menos a consciCncia, cuja caracteristica 
fundamental 4 a intencionalidade. lsto quer dizer que nossos atos psiquicos se 
referem sempre a um objeto. Mas o que a conscihcia nos oferece de indubita- 
velmente evidente e sobre o qua1 construir um edificio esthvel 
de teoria filos6fica? aqui que Husserl dispara a epoche: p6e A epoche 
entre parhteses as convicqdes cientificas ou filosoficas e as do fenomenol@ica 
senso comum (como a tranqiiila crensa de que exista um mundo - 3  
exterior 8 consci?ncia) que nao resistem a duvida, aos assaltos da 
epoche, que nao exibem a marca de uma indubitavel certeza. 0 fenomenologo 
p6e entre parCnteses estas crenqas, e isso no sentido de que como filosofo n lo  
pode partir delas; n lo  pode partir nem das doutrinas filosoficas, nem das teorias 
cientificas, nem das crenqas mais consolidadas do senso comum; ele ndo pode p8r 
essas idbias, teorias e crenqas como base de uma filosofia rigorosa, porque seriam 
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Vida e obras 

Husserl nasceu em Prossnitz (na Mo- 
rivia), em 1859. Estudou mawm6tica em 
Berlim, onde seguiu os cursos de Algebra de 
Weierstrass. Laureou-se em 1883 com uma 
tese sobre o cAlculo das variaq6es. Em Vie- 
na, seguiu as aulas de Brentano. Em 1891, 
publicou a Filosofia da aritme'tica. 

Livre-docente em Halles em 1887, foi 
nomeado professor de filosofia em Got- 
tingen em 1901. Neste ano apareceram as 
Pesquisas ldgicas. E de 191 1 A filosofia 
como citncia rigorosa; e Idbias para uma 
fenomenologia pura e urna filosofia feno- 
menoldgica C de 1913. 

Em 1916 passou a ensinar em Friburgo, 
onde permaneceu at6 1928, ano em que foi 
posto de licenqa. Como emCrito, niio p6de 
prosseguir sua atividade didhtica porque, 
sendo judeu, foi obstaculizado pel0 regime 
nazista. A Mgica formal e a ldgica transcen- 
dental C de 1929. Em 1931 foram publicadas 
suas conferencias parisienses, sob o titulo de 
Medita~Bes cartesianas. 

Morreu em 1938. Ao morrer, Husserl 
deixou grande quantidade de iniditos (cerca 
de quarenta e cinco mil pAginas esteno- 
grafadas), que, salvas com grande esforqo 
durante a guerra pelo padre belga Hermann 
van Breda, constituem agora o "Arquivo 
Husserl" de Louvain. 

Dessa grande massa de manuscritos 
foram extraidos vArios livros, o mais co- 
nhecido e importante dos quais C A crise 

Edmund Husserl(l859-1938) 
foi o fundador da fenomenologia, 
ulna das correntes de pensamento 
que teve maior difusiio em nossa Bpocu. 
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das cidncias europe'ias e a fenomenologia 
transcendental, publicado em 1950, mas 
escrito em 1935-1936. 

As proposiq6es universais e necesshrias 
s5o condiq6es que tornam possivel uma 
teoria, sendo diferentes das proposiq8es 
obtidas indutivamente da expericncia. Na 
base desses dois tipos de proposiq6es, Hus- 
serl distingue entre intuiqiio de u m  dado de 
fato e intuiq5o de uma essdncia. 

Husserl est6 persuadido de que nosso 
conhecimento comeqa corn a experitncia, 
ou seja, com a experihcia de coisas exis- 
tentes, de fatos. A experiencia nos oferece 
continuamente dados de fato. os dados de , > 

fato com os quais nos vemos 5s voltas na 
vida cotidiana, e dos quais a ciincia tambCm 
se ocupa. Um fato C o que acontece aqui e 
agora; um fato C contingente, podendo ser 
ou niio ser. Este som de violino poderia at6 
n5o existir, por exemplo. 

Mas, quando um fato (este som, esta 
cor etc.) se nos apresenta 5 consciCncia, 
juntamente com o fato captamos urna 
essincia ( o  som, a cor etc.). Nas ocasi6es 
mais dispares, podemos ouvir os sops mais 
diversos (clarim, violino, piano etc.), mas 
neles reconhecemos algo de comum, urna 
essdncia comum. No fato sempre se capta 
urna esstncia. 0 individual se anuncia Dara 
a conscitncia atravCs do universal. Quando 
a conscihcia capta u m  fato aqui e agora, 
ela capta tambCm a essincia, o quid desse 
fato particular e contingente que C caso 
particular: esta cor t caso particular da es- 
scncia "cor", este som C caso particular da 
esscncia "sorn", este ruido C caso particular 
da esshcia "ruido" etc. 

As esstncias, portanto, s5o os modos 
tipicos do aparecer dos fen6menos. E n5o C 
que n6s abstraiamos as esshcias da compa- 
rag50 de coisas semelhantes, como queriam 
os empiristas, urna vez que a semelhanqa 
jh C esstncia. N5o abstraimos a idCia ou 
esstncia de "tri~ngulo" da comparaqiio de 
muitos trihgulos: o que ocorre C que este, 
esse e aquele s5o trihgulos porque s5o 
casos particulares da idCia de triiingulo. 
Este triiingulo isosceles desenhado no qua- 
dro-negro existe aqui e agora, com estas 
dimens6es e niio outras. Esse t um dado 
de fato particular. Mas nele captamos urna 
esstncia. 

E o conhecimento das esshcias niio C 
conhecimento mediato, obtido, como se re- 
pete, por meio da abstraqiio ou comparaqiio 
de vhrios fatos: para comparar va'rios fatos, 
e' precis0 ja ter captado uma essdncia, isto &, 
u m  aspect0 pel0 qua1 eles siio semelhantes. 

0 cophecimento das esstncias C urna 
intui@o. E urna intuiqiio diferente daquela 
que nqs permite captar os fatos particu- 
lares. E a ela que Husserl chama intui@o 
eide'tica ou intuiq5o da esscncia (Wesen, 
eidos). Trata-se de conhecimento distinto do 
conhecimento do fato. 0 s  fatos particulares 
siio casos de esshcias eiditicas. 

Essas ess?ncias eiditicas, portanto, niio 
550 objetos misteriosos ou evanescentes. 
E verdade que s6 os fatos particulares siio 
reais, e que os universais n5o s5o reais como 
os fatos particulares. 0 s  universais, isto C, 
as esstncias, sso conceitos, ou seja, objetos 
ideais que, pore'm, permitem classificar, re- 
conhecer e distinguir os fatos particulares, 
dos quais a consci@ncia, quando eles se lhe 
apresentam, reconhece o hic et nunc, mas 
tambCm o quid. 

A fenomenologia pretende ser ciEncia 
de essdncias e niio de dados de fato. Ela C 
fen6meno-logia, ou seja, " c i k i a  dos fen6- 
menos", mas seu objetivo t o de descrever 
os modos tipicos com os quais os fenbme- 
nos se apresentam a consci&ncia. E essas 
modalidades tipicas (pelas quais este som 
C um som e n5o urna cor ou um ruido, ou 
pelas quais este desenho C de um trisngulo 
e niio de outra coisa) siio precisamente as 
esshcias. 

A fenomenologia, portanto, 6 cihcia de 
experiencia, n50, porCm, de dados de fato. 
0 s  objetos da fenomenologia siio as essk- 
cias dos dados de fato, s io  os universais que 
a conscihcia intui quando os fen6menos a 
ela se apresentam. E nisso consiste a redu- 
@O eide'tica, isto 6, a intuiqiio das essincias, 
quando, na descriqiio do fen6meno que se 
apresenta a conscihcia, sabemos prescindir 
dos aspectos empiricos e das preocupaq6es 
que nos ligam a eles. 

Nesse sentido, as esstncias s5o inva- 
ri6veis. E siio obtidas atravCs do que, nos 
escritos p6stumos de Husserl, denomina-se 
"mCtodo da variaqgo eidktica". Toma-se 
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determinado exemplo de um conceito que 
se quer explicar e depois, pouco a pouco, 
se introduzem variag6es nas propriedades, 
as quais siio submetidas a variag6es at6 se 
chegar a um ponto em que niio se pode 
mais variar, caso contrario ja niio se estaria 
tratando do mesmo conceito. 

E 6bvio que essas esstncias niio existem 
somente no interior do mundo perceptivo: 
fatos como recordagGes, esperangas ou dese- 
jos tambCm ttm sua esstncia, isto C, se apre- 
sentam h conscitncia de mod0 tipico. AlCm 
disso, a distingiio entre o fato (que 6 um isto) 
e uma essincia (que C um quid) permite a 
Husserl justificar a 16gica e a matematica. As 
proposig6es logicas e matematicas siio juizos 
universais e necess5rios porque siio relag6es 
entre esstncias. E sendo relaq6es entre esstn- 
cias, as proposig6es logicas e matematicas 
niio recorrem a experitncia como fundamen- 
to de sua validade. H i  mais, porCm. 0 fato 
de a conscitncia poder efetivamente referir- 
se a esstncias ideais niio legitima somente 
uma analise dos modos tipicos em que se 
apresentam os fenbmenos perceptivos, nem 
apenas a distingiio das proposig6es 16gicas e 
matematicas das propriedades das ciincias 
empiricas; o fato da refertncia as esstncias 
ideais abre fenomenologia a exploragiio e 
a descrigiio do que Husserl chama de "on- 
tologias regionais". 

Nesse sentido, "regi6esn siio a natu- 
reza, a sociedade, a moral e a religi2o. 0 
estudo dessas ontologias regionais se prop6e 
captar e descrever as esstncias, isto 6, as 
modalidades tipicas com que aparecem A 
conscitncia os fenbmenos morais, por exem- 
plo, ou os fenbmenos religiosos. Nessa linha, 
Max Scheler dara contribuiq6es importantes 
a fenomenologia dos valores, e Rudolf Otto 
procurara captar o que tipifica a experitncia 
religiosa ou experitncia do sagrado. A essas 
ontologias regionais, Husserl contrap6e a 
ontologia formal, que depois identifica com 
a 16gica. 

A fenomenologia, portanto, C citncia 
das essincias, isto C, dos modos tipicos do 
aparecer e do manifestar-se dos fenbmenos a 
conscihcia, cuja caracteristica fundamental 
C a da intencionalidade. 

A conscitncia, com efeito, C sempre 
conscitncia de alguma coisa. Quando eu 
percebo, imagino, penso ou recordo, eu 
percebo, imagino, penso ou recordo algu- 
ma  coisa. Por isso se pode ver, diz Husserl, 
que a distingiio entre sujeito e objeto dh-se 
imediatamente: o sujeito 6 um eu capaz de 
atos de conscitncia como perceber, julgar, 
imaginar e recordar; o objeto, ao contrario, 
6 o que se manifesta nesses atos, ou seja, 
corpos percebidos, imagens, pensamentos, 
recordag6es. 

Por isso, devemos distinguir ainda o 
aparecer de um objeto do objeto que apa- 
rece. E se C verdade que conhecemos o que 
aparece, para Husserl tambCm C verdade 
que vivemos o aparecer do que aparece. 
Husserl chama de noese o ter conscitncia, 
e noema aquilo de que se tem conscitncia. 
E entre os diversos noemas, como sabemos, 
Husserl distingue claramente os fatos das 
essincias. 

A conscitncia, portanto, C intencional. 
Como escreve Husserl, "a intencionalidade 
C o aue caracteriza a conscitncia de mod0 
signikcativon. Nossos atos psiquicos ttm 
a caracteristica de se referirem sempre a 
um objeto, pois sempre fazem aparecer 
obietos. 

Entretanto, deve-se notar que, em Hus- 
serl, o carater intencional da conscihcia, em 
si mesmo, niio implica concepgiio realista. 
Em outros termos: a conscitncia refere-se a 
outra coisa; isto, porCm, niio significa que 
essa outra intencionalidade da conscitncia 
deixa ~endente a controvCrsia entre realism0 
e ideaiismo. 

0 que importa, no entanto, 6 descrever 
o que efetivamente se d5 a conscitncia, o 
que nela se manifesta e nos limites em que 
se manifesta. E o que se manifesta e aparece 
6 o fen6men0, em que por "fenbmeno" niio 
devemos entender a "apartncia" contrapos- 
ta A "coisa em si": eu n2o ougo a apartncia 
de uma musica, eu escuto a musica; eu niio 
sinto a apartncia de um perfume, eu sinto - 
o perfume; nem tenho a apartincia de uma 
recordagiio, eu tenho uma recordagiio. 
Conseqiientemente, o "principio de todos 
os principios", enunciado por Husserl, C 
o seguinte: "Toda intuigiio que apresenta 
originariamente alguma coisa C, por direito, 
fonte de conhecimento; tudo aquilo que se 
apresenta a n6s originariamente na intuigiio 
(que, por assim dizer, se nos oferece em carne 
e osso) deve ser assumido assim como se 
apresenta, mas tambCm apenas nos limites 
em que se apresenta". 1 



Mediante o principio acima menciona- 
do, Husserl pensava fundamentar a fenome- 
nologia como cicncia rigorosa, como ciincia 
voltada para as coisas, para as proprias 
coisas; uma cizncia que esti voltada para ver 
como s5o as coisas. Zu den Sachen selbst! 
("vamos as coisas!") torna-se o lema da 
fenomenologia. E 6 precisamente a fim de ir 
as coisas, as coisas em carne e osso, ou seja, 
a fim de encontrar pontos s6lidos e dados 
indubitiveis, coisas tiio manifestas a ponto 
de niio poderem ser postas em duvida e so- 
bre as quais poder fundar uma concepqiio 
filos6fica consistente, que Husserl prop6e a 
epoche' ou redug80 fenomenol6gica, como 
mCtodo da filosofia. Epoch6 (que C a transli- 
teraqiio do termo usado pelos cCticos gregos 
para indicar a suspensiio do juizo) significa 

justamente suspender o juizo em primeiro 
lugar sobre tudo aquilo que nos dizem 
as doutrinas filos6ficas com seus debates 
metafisicos, depois igualmente sobre tudo 
o que nos dizem as cihcias, sobre aquilo 
que cada um de n6s afirma e pressup6e na 
vida quotidiana, isto C, sobre as crenqas 
que comp6em aquilo que Husserl chama de 
atitude natural. 

A atitude natural do homem C feita de 
persuasoes variadas, uteis e necessirias a 
vida cotidiana. E a primeira dessas persua- 
s6es C a de que vivemos em um mundo de 
coisas existentes. Essas oersuas6es. oorCm. > L 

niio possuem evidincia constritiva e, conse- 
qiientemente, devem ser postas entre parin- 
teses. Niio C que o fil6sofo duvide delas: ele 
muito mais as p6e fora de uso, niio as uti- 
lizando como fundamento de sua filosofia, 
uma vez que, se a filosofia quer ser ciincia 
rigorosa, deve p6r como seu fundamento 
aDenas o aue 6 indubitavelmente evidente. 
~ b r  consehinte, da minha persuasiio de que 
o mundo existe, eu niio devo deduzir nenhu- 
ma proposiqiio filosofica, pel0 motivo de que 
a existhcia do mundo, fora da consciincia 
que a percebe, niio C de mod0 nenhum in- 
dubitavel. Como homem, o fil6sofo cri? na 
existincia do mundo e. ainda como homem. 
niio pode deixar de tier em muitas outras 
coisas na vida pratica, mas, como fil6sof0, 
ele n8o pode partir delas. E niio pode partir 
tampouco dos resultados da pesquisa cien- 
tifica, em virtude do fato de que, embora 
procedendo critica e rigorosamente no seu 
iimbito, as cizncias interpretam, aceitando- 
os "ingenuamente", os dados da experiencia 
comum, sem se perguntar se eles resistem 2 
press50 da epoche', ou seja, se siio realidades 
indubitziveis. 

Portanto. nem as doutrinas filos6ficas. 
nem os resultados da ciincia, nem as cren- 
gas da atitude natural, at6 as mais 6bvias, 
podem constituir pontos de partida indubi- 
tiveis, que siio precisamente aquilo de que 
necessita a filosofia concebida como ciincia 
rigorosa. Todas essas crengas, pois, devem 
ser postas entre parhzteses. 

Mas existe alguma coisa da qual n5o se 
possa duvidar e que n8o se deixa p6r entre 
parcnteses? Se existe, o que C isso que pode 
resistir a epochk? Pois bem, para Husserl, o 
que resiste aos ataques da epoche', ou seja, 
o que n5o se pode p6r entre parhteses, C 
a consciincia ou subjetividade. Aquilo cuja 
existincia 6 absolutamente evidente C o 
cogito com seus cogitata, a consciincia a 
qual se manifesta tudo aquilo que aparece. 
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A conscihcia, portanto, C o residuo feno- 
menol6gico que resiste aos continuados 
assaltos da epoche'. 

Mas a conscihcia, prossegue Husserl, 
niio C apenas a realidade mais evidente, e 
sim tambCm realidade absoluta, C o funda- 
mento de toda realidade, C aquela realida- 
de que nulla re indiget ad existendum. 0 
mundo, diz Husserl, C "constituido" pela 
consciincia. 

A crise 

das cisncias europkias 

e oNlnundo da vida" 

Em 1954, apareceu postumamente A 
crise das cidncias europe'ias e a fenomeno- 
logia transcendental. Esta C a ultima obra 
de fBlego de Husserl, na qual trabalhou atC 
pr6ximo da morte. 

A crise das cihcias, obviamente, n io  
C a crise de sua cientificidade, e sim crise do 
que elas, as ciencias em geral, t2m significado 
e podem significar para a existhcia humana. 
Escreve Husserl: "A exclusividade com que, 
na segunda metade do stculo XIX, a visio de 
conjunto do mundo do homem modern0 se 
deixou determinar pelas cicncias positivas, 
e com que se deixou deslumbrar pela 'pros- 
perity' que dai derivava, significou o afas- 
tamento dos problemas decisivos para uma 
authtica humanidade. As meras ciencias de 
fatos criam meros homens de fato". 

0 objeto da critica de Husserl siio o mtu- 
ralismo e o objetiuismo, a pretensiio pela qual 
a verdade cientifica C a unica verdade valida, 
e a idtia a ela ligada de que o mundo descrito 
pelas ciincias seria a verdadeira realidade. 

E Husserl traga a hist6ria dessa preten- 
siio e dessa idCia, a comeqar por Galileu e 
Descartes. Mas, escreve ele, "na miskria de 
nossa vida [.. .] tal cicncia n io  tem nada a 
nos dizer. Em principio, ela exclui aqueles 
problemas que siio os mais candentes para 
o homem, o qual, em nossos tempos ator- 
mentados, sente-se 5 merc6 do destino; os 
problemas do sentido e do niio-sentido da 
existincia humana em seu conjunto". Na 
opiniiio de Husserl, em sua generalidade e 
em sua necessidade, esses problemas exigem 
soluqiio racionalmente fundada. Eles "con- 
cernem ao homem em seu comportamento 
diante do mundo circundante, humano e 
extra-humano, o homem que deve escolher 
livremente, o homem livre de plasmar-se a si 
mesmo e ao mundo que o circunda". Entiio 
Husserl pergunta: "0 que tal cicncia tem 
a dizer sobre a raziio e sobre a nio-raziio, 
o que tem ela a dizer sobre n6s, homens, 
enquanto sujeitos dessa liberdade? Obvia- 
mente, a mera cihcia de fatos n io  tem nada 
a nos dizer a esse respeito: ela, precisamente, 
abstrai de qualquer sujeito". 

0 drama da Cpoca moderna C o drama 
que comeqou com Galileu: ele recortou do 
mundo-da-vida a dimensiio fisico-mate- 
matica, que depois passou a ser consi- 
derada como vida concreta. "Galileu vive 
na ingenuidade da evidf ncia apoditica" . 
Naturalmente, a filosofia reconhece a fun- 
qio  da citncia e da tCcnica, mas, como 
escreve Enzo Paci, a funqiio da filosofia "6 
a de libertar a hist6ria da fetichizaqiio da 
cihcia e da dcnica". Vista desse modo, "a 
fenomenologia 6 filosofia primeira que se 
liberta da clausura do mundo, anulando-o, 
para descobrir na humanidade a liberdade 
de se transcender em direqiio a novos ho- 
rizontes" . 
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III. M a x  Scheler 

Autor de obras ricas de ideias estimulantes ( 0  ressentimento na edificaqa'o 
das morais, 1912; 0 eterno n o  homem, 1921; As formas do saber e a sociedade, 
1926; Essgncia e formas da simpatia, 1923), Max Scheler (1875- 
1928), em sua obra mais conhecida 0 formalismo na etica e a Ctica TambPm 
materialdos valores (aparecida entre 1913 e 1916 no  "Jahrbuch" a Pfica de Kant 

- "Anubrio" - de Husserl), propde urna concepqlo da etica decisi- nasce 

vamente contraria a de Kant. A etica de Kant diz "Tu deves porque y::timentO 
deves", mas a ordem n%o e justificada: a etica imperativa de Kant 
e arbitraria; 6 tambem urna etica do ressentimento, onde, em 
nome do  dever, se esteriliza e se bloqueia a plenitude e a alegria da vida. Scheler 
afirma que o conceit0 fundamental da etica nao 4 o dever, e sim o valor. 

Kant, em sua opiniao, nao teria feito a distinqao entre bens e valores; bem, 
por exemplo, 4 urna maquina, valor e sua utilidade; bem 4 urna lei, valor sua us- 

necesshrias e universais - referem-se, de fato, a esdncias -, mas 
I tiqa. 0s  bens sao fatos; os valores s%o essgncias. As proposiqdes eticas s%o de ato 

n%o formais; elas d o  materiais, e as materias sobre as quais ver- A 4tjca 
sam tais essencias sao constituidas por valores: valores religiosos material 
(sacro-profano), valores esteticos (belo-feio), valores especulativos dos valores 
(verdadeiro-falso),valores juridicos (justo-injusto) etc. Valores que + § 2 
o homem n%o deve produzir, mas apenas reconhecer e descobrir. E 
os descobre por meio de urna intuiqao emotiva. Diz Scheler que 4 um preconceito 
negar a intencionalidade do  sentimento, sua capacidade de ver essencias e captar 
valores. Ha, em suma, urna ordre de coeur, como pensava Pascal. 

Sobre a base desses pressupostos Scheler constroi urna antropologia per- 
sonalista, da qua1 emerge um sujeito como ser espiritual e como pessoa. Ser es- 
piritual, porque capaz "de se desvincular do poder e da ligaqao 
com a vida"; e pessoa, porque centro de atos intencionais. E a A npessoan 
pessoa entra em relaqao com o "eu do outro" de varias formas, nas varias 
que s%o: a massa (que nasce do contagio emotivo), a sociedade formas 
(que surge do  contrato), a comunidade vital o u  naqa'o, a comu- das rela~Bes 
nidade juridico-cultural (Estado, escola, circu lo), e a Igreja, que e interpessoais 
comunidade de amor. a simpatia o fundamento autsntico das - 3  3-4 
relaqbes interpessoais; e os limites da simpatia - devidos ao fato 
de que se experimenta simpatia por aquele que pertence a minha naqio, a mi- 
nha familia etc. - d o  superados, afirma Scheler em Essgncia e forma da simpatia, 
apenas pelo amor. 

A respeito da relaqiio do  homem com Deus, Scheler afirma que o sagrado 6 
imediatamente percebido no  sentimento de criaturalidade tipico da experiencia 
religiosa: a revelaq%o do  sagrado e graqa, a qua1 o homem responde corn a fk. 
N%o devemos pensar que o saber cientifico possa negar o saber 
religioso ou  saber-de-salvaq%o. Uma religiao - e esta e urna tese Ndo ha 
sustentada na Sociologia do saber (1 926) - pode entrar em conflito contraste 
com outra religiao ou  com urna metafisica, mas nao com a ciencia. erne s ~ ~ b e r  
E devemos salientar que o monoteismo criacionista judaicotrist~o, cientifico 

e saber- tendo dessacralizado o mundo, tornou-o pronto para a pesquisa de -sa l va~~o  
cientifica: "quem considera as estrelas como divindades visiveis + 

ainda n%o estS maduro para urna astronomia cientifica". 



lg6 Terceira parte - F e n o m m ~ l o ~ i a ,  txisief ic~nlismo, +lermen&u+~ca 

Cont ra  o fovwmli~mo 

Max Scheler (1 875-1928) era um "ge- 
nio" vulc2nico. Duas coisas o ligaram fe- 
nomenologia: "a avers50 pelas construg6es 
abstratas e a capacidade de captar intuiti- 
vamente a verdade da esstncia". Scheler t 
autor de obras cheias de idCias interessantes 
e novas (0 ressentimento na edificagiio das 
morais, 1912; Crise dos valores, 1919; 0 
eterno n o  homem, 1921; A posigiio d o  ho- 
m e m  n o  cosmo, 1928; As formas do  saber e 
a sociedade, 1926; Essincia e formas da sim- 
patia, 1923). Mas sua obra mais conhecida C 
0 formalismo na e'tica e a e'tica material dos 
valores, que apareceu pela primeira vez no 
"Jahrbuch" de Husserl entre 1913 e 1916. 
Nesse trabalho, Scheler estende a aplicag5o 
do mitodo fenomenologico ao campo da 
atividade moral. 

Scheler C adversirio decidido da con- 
cepg5o Ctica kantiana. Kant pusera a quest50 
Ctica na alternativa entre dever e prazer. Ou 
seja, quer-se alguma coisa porque o exige a 
lei moral ou porque essa coisa causa prazer. 
Mas, se aceitarmos este ultimo caso, ent5o 
passa a nos faltar qualquer base de avaliag5o 

objetiva. Conseqiientemente, a fim de justifi- 
car as avaliag6es morais, C preciso definir o 
bem em relag50 a lei moral, que s6 C tal se for 
universalizivel. Essa e'tica imperativa, para 
Scheler, C arbitriria. Ela diz "tu deves por- 
que deves", mas a ordem n5o C justificada. 
E urna Ctica do ressentimento (e o ressenti- 
mento C a "tens50 entre o desejo e a impo- 
tencia"), que, em nome do dever, esteriliza 
e bloqueia a plenitude e a alegria da vida. 

Para Scheler, porCm, niio C o dever 
que constitui o conceit0 fundamental da 
Ctica, e sim o valor. E Kant niio distinguiu 
os bens dos valores. 0 s  bens s5o coisas que 
tem valor. E os valores, por seu turno, s5o 
essincias no sentido husserliano, isto C, s5o 
aquelas qualidades pelas quais S ~ O  bens as 
coisas boas: por exemplo, urna mhquina 
t um bem, e seu valor C a utilidade; urna 
pintura C um bem, mas o C pelo valor da 
beleza; um gesto 6 um bem, pel0 valor de 
sua nobreza; urna lei C um bem, mas pel0 
valor da justiqa. Substancialmente, os bens 
siio fatos e os valores siio essincias. 

Scheler est5 pronto a reconhecer os mi- 
ritos de Kant, que seriam: a recusa a derivar 
o critCrio da conduta moral atravCs de urna 
indug50 a partir de fatos empiricos; o fato 
de ter procurado construir urna lei moral 
a priori universal; a negag5o da Ctica do 

Max Scheler (1875-1 928). 
gbmo filosofico aut?ntrco, 
pensador ligudo 
ao inourmento fenomenologm~, 
fundador da sociolog~a do coizheclmento, 
surtentou, contra Kant, 
qzre niio d o "detwr" 
que const~tui o tonce~to firndamentcxl 
da etica, e s2m o "valor". 



sucesso, e o fato de recorrer a interioridade 
da lei moral. 

Todavia, na opiniio de Scheler, todos 
esses mkritos se anulam pela fundamental e 
errada equaqiio com qual Kant identifica 
a priori com formal. E precisamente contra 
essa identidade que se volta o pensamento de 
Scheler, o qual se mantCm fie1 ao apriorismo 
e a universalidade da norma moral, definin- 
do, porim, materialmente, isto 6, concreta- 
mente, a esfera dos valores. 0 que Scheler 
sustenta C a existtncia de proposipjes a 
priori (ou seja, necessarias e universais) e, 
no entanto, materiais, ja que as matCrias 
sobre as quais elas versam niio siio fatos, e 
sim esstncias, isto C, os valores. Desse modo, 
Scheler pretende chegar a fundaqio de uma 
Ctica a priori, n i o  formal, mas material 
(aqui, "material" se op6e a "formal"): Ctica 
material dos valores e n io  dos bens. 

Valoves "mateviais" 

e sua hierarquia 

0 homem se encontra, portanto, cir- 
cundado por um cosmo de valores que ele 
n io  deve produzir, mas apenas reconhecer 
e descobrir. E os valores n io  s io  objeto de 
atividade teorica, e sim de uma intui~iio 
emocional. 

Scheler diz que pretender captar os va- 
lores com o intelecto equivaleria A pretensio 
de ver um som. N i o  passa de preconceito 
negar a intencionalidade do sentimento, sua 
capacidade de "ver" esstncias e captar va- 
lores; trata-se de preconceito que deriva de 
outro preconceito, segundo o qual apenas o 
intelecto da origem a atividades intelectuais. 
Para Scheler, porCm, ha "uma eterna e abso- 
luta legitimidade dos sentimentos, absoluta 

como a 16gica pura; nio, porCm, redutivel 
de mod0 algum a legitimidade tipica da 
atividade intelectual". 

Aquilo que o sentimento v i  s5o as 
esstncias como valores. 

Para tornar as coisas mais compreen- 
siveis, podemos dizer que possuimos um 
instrumento inato, a intui~iio sentimental, 
que capta os valores objetivos pelos quais 
as coisas s5o bens, e que capta e reconhece 
a hierarquia existente entre esses valores. 
Esses valores, cada um dos quais se encontra 
encarnado em uma pessoa ou modelo-tipo, 
szo enunciados e propostos por Scheler na 
sucessio hierarquica apresentada no quadro 
abaixo. 

Esse cosmo de valores e sua hierarquia 
(pela qual se vai dos valores religiosos aos 
sensoriais, em ordem de prefertncia) s io  
captados ou reconhecidos pela intuiqio ou 
visio emocional, que nos p6e imediatamente 
em contato com o valor, independentemente 
da vontade e do dever, condicionados e basea- 
dos precisamente na intuiqio do valor. 

N i o  C verdade, por conseguinte, que 
aquilo que n io  C racional seja sensivel: ha 
uma atividade espiritual extra-teorica, a 
intuiqio emocional. Em suma, existe o que 
Pascal chama l'ordre du coeur. 

Essas idCias sobre os valores e sua hie- 
rarquia permitem a Scheler, por um lado, 
refinadas anilises criticas do subjetivismo 
Ctico no mundo modern0 e delineamento 
agudo da antropologia do "burguts" (isto C, 
do homem ressentido e desconfiado, fanati- 
zado pel0 valor do util e insensivel ao valor 
do tragico), e, por outro lado, permitem-lhe 

1. valores sensoriais (alegria-tristeza, prazer-dor) 
2. valores da civilizaqio (util-danoso) 
3. valores vitais (nobre-vulgar) 
4. valores culturais ou espirituais 

a) esttticos (belo-feio) 
b) ttico-juridicos (justo-injusto) 
C) especulativos (verdadeiro-falso) 

5. valores religiosos (sagrado-profano) 

gozador 
tkcnico 
heroi 
g t nio 
artista 
legislador 
sibio 
santo 
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a construgiio de urna antropologia persona- 
lista, da qual emerge um sujeito como ser 
espiritual e como pessoa. 

0 homem C capaz de se perguntar o 
que e' urna coisa em si mesma, C capaz de 
captar ess2ncias, prescindindo do interesse 
vital que as coisas possam ter para mim ou 
para ti. 

0 homem, portanto, escreve Scheler em 
A posi@o d o  homem n o  cosmo, C capaz "de 
desvincular-se do poder, da pressiio, do lago 
com a 'vida7 e do que lhe pertence". E, nesse 
sentido, ele C um ser espiritual, niio mais 
ligado "aos impulsos e ao ambiente", tor- 
nando-se assim "aberto ao mundo" - aliis, 
C assim que ele "tem um mundo". 

Enquanto sujeito espiritual, o homem C 
pessoa, ou seja, centro de atos intencionais. A 
pessoa niio C o eu transcendental, mas indivi- 
duo concreto, C a unidade orghica de sujei- 
to espiritual que se serve do corpo como de 
um instrumento para realizar esses valores. 

Para Scheler, a pessoa niio C sujeito 
que considera a natureza pragmaticamente 
apenas como objeto a dominar; quase fran- 
ciscanamente, a pessoa sabe se colocar na 
atitude extiitica de abertura para as coisas. 
AlCm disso, a pessoa esti originariamente 
em relag50 com o "eu-do-outro". A forma 
mais baixa de sociabilidade C a massa, que 
nasce do contigio emotivo; depois, vem a 
sociedade, que nasce do contrato social; a 
ela, segue-se a comunidade vital ou nagiio; 
depois, temos a comunidade juridico-cul- 
tural (Estado, escola, circulo) e, por fim, a 
comunidade de amor, a Igreja. 

sidade do outro. 0 amor se dirige para o 
aue o outro tem de valido. Volta-se Dara a 
Latureza, para a pessoa humana e para Deus, 
para o que eles t im de outro em relagiio 
Bquele que ama. 

Sobre a relagiio com Deus Scheler 
escreveu um dos mais significativos livros 
de fenomenologia da religiiio: 0 eterno no  
homem. 

Diz ele aue a ~rimeira evidtncia filo- 
sofica C a de que existe algo, ou seja, de que 
niio existe o nada. E C da consciincia de que 
existe algo que nasce a estupefa@o diante do  
ser: "Quem niio olhou no abismo do Nada 
absoluto niio se dari  conta da eminente 
positividade do conteudo da intuigiio de que 
existe aleo e niio o nada". 

~oduavia, depois dessa primeira evidtn- 
cia, apresenta-se a evidincia imediata de que 
existe u m  ser absoluto, caracterizado pela 
asseidade, pela onipotincia e pela sacralida- 
de. Tais caracteristicas siio intuidas por um 
ato de percepgiio imediata, a que correspon- 
de um sentimento de "criaturalidade". 

Na experiincia religiosa, temos a re- 
velagiio do sagrado. E a ela, que C graga, o 
homem responde com a fC. 

0 homem s6 pode saber de Deus ape- 
nas em Deus. 0 Deus da religiiio e o Salvador 
da pessoa, conseqiientemente, tambCm C 
pessoa. Por tudo isso, a teologia negativa C 
mais profunda e autintica do que a teologia 
positiva. 

Sociologia do saber 

Em Esse^ncia e formas da simpatia, 
Scheler considera a simpatia como o unico 
fundamento auttntico da relagiio interpes- 
soal. A simpatia, portm, tem limites. Com 
efeito, ela C urna forma de compreensiio 
que se tern no interior e nos limites daque- 
las relag6es que nos ligam com as outras 
pessoas: experiment0 simpatia por outra 
pessoa enquanto e nos limites em que ela 
pertence B minha nacionalidade, B minha 
familia, ao meu circulo de amigos, B minha 
coletividade, e assim por diante. 

S6 o amor, afirma Scheler, pode superar 
os limites com que a simpatia se defronta e 
instaurar urna relagiio de profundidade. 

Entretanto, mais ainda do que a sim- 
patia, o amor exalta a autonomia e a diver- 

Em 1923, a ontologia personalista e 
teista de Scheler sofreu urna reviravolta, no 
sentido de que ele orientou suas pesquisas 
(que ficaram incompletas por sua morte 
prematura) na diregiio de um panteismo 
evolucionista. 

A intengiio de Scheler era a de construir 
urna imponente "antropologia filosofica", 
da qual restam, como documentagiio, breves 
e agudos escritos. Aqui, C possivel apenas 
acenar para a contribuigiio dada por Scheler 
a sociologia do conhecimento, isto 6, Bquele 
imbito de pesquisas relativas B influincia 
dos fatores sociais sobre as produg6es men- 
tais (filosofia, moral, direito etc.). 

Contra o espiritualismo abstrato, Sche- 
ler volta sua atengiio para a impottncia de 
realizagiio dos fatores espirituais e, contra 
o determinism0 naturalista, reivindica a 
autonomia e a influincia do espirito. Como 
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quer que seja, o condicionamento social do 
saber diz respeito, em primeiro lugar, as 
formas d o  saber, que siio modos de entrar 
em contato com a realidade fisica, psiquica 
e espiritual. 

Scheler remete-se a "lei dos trts es- 
t6gios" de Comte e distingue trts formas 
de saber, que, no entanto, niio se sucedem 
uma h outra, como queria Comte, mas siio 
co-possiveis em toda tpoca. Tais formas de 
saber siio as seguintes: 

a) 0 saber religiose, que diz respeito 
a salvaqiio definitiva da pessoa,por meio da 
relagiio com o Ser supremo. E o saber-de- 
salvaciio. 

&) 0 saber metafisico, que p6e o ho- 
mem em relaqiio com a verdade e os valores. 
E o saber "formativo'~. 

c) 0 saber te'cnico, que permite ao ho- 
mem a utilizaqiio da natureza e o dominio 
sobre ela. 

Emcada Cpoca, diz Scheler, ocorre que 
uma forma de saber ~revalece sobre as ou- 
tras, mas niio as exclii. Para ele, o relevante 
6 a relaqiio interfuncional que se estabelece 
entre cada uma dessas formas de saber e 
certas estruturas sociais, como, por exem- 
plo, entre o realism0 filos6fico e a sociedade 
feudal, entre o nominalismo e a crise do 
feudalismo, entre o triunfo da burguesia e o 
racionalismo mecanicista, entre capitalismo 
e positivismo, e assim por diante. 

Mas o estudo do condicionamento so- 
cial do saber niio im~ede  Scheler de analisar 
os lagos interfuncionais entre as diversas 
formas de saber: teologico, metafisico e 
cientifico. E certamente C de grande inte- 
resse o estudo que Scheler realiza sobre a 
relagiio entre o monoteismo judaico-cristiio 
e a ciincia. 

A religiiio niio tem nada a temer da 
ciincia. Uma religiiio s6 pode entrar em 
contraste com outra religiiio ou com uma 
metafisica, mas nHo com a ciincia. 

Entretanto, os Bmbitos do conhecimen- 
to humano devem perder seu carater sacral 

para poder ser investigados cientificamente. 
Escreve Scheler em Sociologia d o  saber: 
"Enquanto, para um dado grupo, a natureza 
esti cheia de forqas pessoais e voluntiirias, 
divinas e demoniacas, ela C [. . .] exatamente 
ainda um 'tabu' para a citncia [...I. Quem 
considera as estrelas como divindades visi- 
veis ainda niio esta maduro para a astrono- 
mia cientifica". 

Pois bem, "o monoteismo criacionista 
judaico-cristiio e sua vitoria sobre a religiiio 
e a metafisica do mundo antigo foram, sem 
duvida, a primeira possibilidade funda- 
mental para libertar a pesquisa sistematica 
da natureza. Significou libertar a natureza 
para a cicncia de uma ordem de grandeza 
que talvez ultrapasse tudo o que, at6 hoje, j6 
ocorreu no Ocidente. 0 Deus espiritual de 
vontade e de trabalho, o Criador, que niio 
foi conhecido por nenhum grego e nenhum 
romano, por nenhum Platiio e nenhum 
Aristoteles, foi [. . .] a maior santifica~20 
da ide'ia d o  trabalho e do dominio sobre as 
coisas infra-humanas; e, ao mesmo tempo, 
operou o maior desBnimo, mortificaqiio, 
distanciamento e racionalizagiio da natureza 
que jamais ocorreu em relagiio i s  culturas 
asihticas e a antiguidade". 

A idtia de que o criacionismo judaico- 
cristiio tenha mortificado, isto C, tornado 
morta a natureza, preparando-a assim para 
a investigaqiio cientifica, C hoje concepgiio 
consolidada. 

Como tambCm esti consolidada outra 
idCia de Scheler, segundo a qua1 o marxismo, 
que tanto lutou contra o pensamento ideo- 
logic~, tambtm C ideologia. Se a classe bur- 
guesa tem seus "modos de pensar formais 
determinados por sua posigiio de classe", o 
mesmo vale para a classe dos proletiirios. 
Onde quer que exista interesse de classe, 16 
tambim havera ideologia. Sem duvida, o so- 
ciologo do conhecimento "niio pode deixar 
de se dizer marxista". Mas isso niio implica 
que se devam aceitar tambCm os elementos 
miticos do marxismo. 
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Reafista no campo gnosiol6gico (Principios de uma metafisica do conheci- 
mento, 1921)' n l o  reducionista no campo ontol6gico enquanto o plano "espiritual" 
n%o se reduz ao "psiquico" nem este ao "org~nico", que n%o se reduz ao "fisico" 

(-4 construgao do mundo real, l94O), Nicolai Hartmann (1 882-1950) 
Hartmann: em sua gtica (1926) sustentou uma posi@o muito pr6xima 8 de 
valores 
obje tivos 

Scheler: o sujeito, o homem, nao cria nem estabelece os valores; 
e urna ele os pode apenas manifestar; eles, com efeito, possuem um ser 
on tologia ideal em si, da mesma forma que os entes matem6ticos ou das 
n8o essencias (sao universais). 
reducionista As p6ginas mais vivas e significativas de Hartmarnn silo 
+ §  1 aquelas em que ele faz a an6lise fenomenol6gica das virtudes e 

das paixees. 

Otto A obra 0 sagrado (1 91 7) de Rudolf Otto (1 869- 1937) 4 hoje 
e o sentimento um cl6ssico da fenomenologia da experir13ncia religiosa. ' 

de ser criatura A experi6ncia religiosa ou experiencia do numinoso (de 
coma trago numen) ou do sagrado tem, segundo Otto, um traqo caracterfs- 
tipico tico, ou seja, o sentimento de dependencia, o sentimento de ser 
da experiCncia criatura. 
religiosa O homem religioso 6 cheio de "maravilha atbnita" diante 
+§2 do mist4rio religiose, que ele experimenta como "totalmente 

Outro". 

Edith Stein (1891-1942), de origem hebraica, foi discipula de Husserl. Tor- 
nando-se irma carmelita depois de ter recebido o batismo em 1922, foi docente 

primeiro de germanismo em Spira, e sucessivamente de pedagogia 
Stein: em Munster. Foi morta pelos nazistas no campo de concentraqao 
a empa tia de Auschwitz dia 9 de agosto de 1942. Em 1987, no dia 1" de maio, 
corn0 o papa Joao Paulo I I  proclamou Edith Stein "serva de Deus"; e no 
conhecimento dia 11 de outubro de 1998 declarou-a "santa". 
da experiCncia Em 0 problema da empatia (1916) Stein estuda a empatia 
de outrem como conhecimento da experiencia de outrem; e eis, em suas 
+ § 3  prbprias palavras, a essCncia do processo emphtico: "Em minha 

experiencia vivida nao-originhria, eu me sinto acompanhada por 
uma experiCncia vivida originhria, a qua1 n%o foi vivida por mim, embora se anuncie 
em mim, manifestando-se em minha experihcia vivida nao-origindria". 

Preocupada com as relaqbes entre pesquisa filosofica e experisncia religiosa, 
entre razao e f6, em Ser finito e ser eterno (obra postuma, 1959), Stein delineia a 
tarefa do que, em sua opiniao, deve ser a filosofia crista. 

Nossa razZio nao est6 em grau de nos oferecer a verdade 
A filosofia ultima, total e definitiva; e "a tarefa mais elevada" de uma filo- 
cris ta sofia crista e exatamente "a de preparar o caminho para a f6". 
prepara Foi isso que santo Tom& de Aquino fez, segundo Stein, de mod0 
o caminho excelente. 
da fe Uma envolvente descriqao da experikncia mistica e a que 
+ § 3  nos foi deixada por Stein em sua ultima obra, A cir13ncia da cruz 

(p6stuma, 1950). 



A dCcada de 1912-1921 remonta a 
reflex50 de Nicolai Hartmann (1 882-1950) 
sobre a fenomenologia husserliana, que 
o ajudou a libertar-se do pressuposto do 
primado da doutrina da conscihcia e de 
toda forma de subjetivismo imanentista e 
idealista, encaminhando-o para os caminhos 
da ontologia. 

Embora possa ser enquadrado no inte- 
rior do movimento fenomenologico, Hart- 
mann n5o pode ser "engaiolado" nele, uma 
vez que ele se subtrai a qualquer classificagzo 
demasiado rigida. Para ele, com efeito, a 
analise fenomenologica esti voltada para 
o ser como tal e n5o para a pura relag50 
intencional e, de todo modo, C somente o 
momento inicial, o da constatas50 daquilo 
que se da primeiramente na consciincia, 
de um filosofar que se desenvolve atravCs 
da identificaqzo dos problemas (momento 
apore'tico), para se concluir com a solug50 
dos proprios problemas (momento te6rico 
propriamente dito). A essa proposig50 Hart- 
mann chegou com os Principios de uma me- 
tafisica do conhecimento (1921), nos quais 
reconquista uma concepq50 gnosiologica 
claramente realista, que depois sera apro- 
fundada nos dois volumes, respectivamente 
de 1923 e de 1929, dedicados a A filosofia 
do idealism0 alemiio. 

A concep@o da Ct ica  

Em 1926 sai a ~ t i c a ,  em que Hartmann, 
seguindo explicitamente Scheler, critica o 
subjetivismo Ctico, repropondo uma e'tica 
material dos valores, que szo inteiramente 
objetivos e se revelam ao homem por meio 
de um sentimento especifico. 

Substancialmente, a interveng50 da 
subjetividade nHo estabelece os valores, mas 
tem apenas a funs50 de manifestd-los, ja que 
eles possuem um ser ideal em si, como os 
entes matemiiticos e as essincias em geral (e 
s50, como eles, universais). 

A tarefa da Ctica, portanto, C a de des- 
crever e analisar os valores morais, antes 
mesmo de, coerente e conseqiientemente, 
deles fazer brotar normas precisas de 
conduta. Usando amplamente o mttodo 

fenomenologico, e com olhar sempre 
atento para a historia da Ctica, sobretudo 
da ttica grega clissica, Hartmann escreve 
paginas muito interessantes e vivas sobre 
as virtudes e as paixoes, que est5o entre as 
paginas mais significativas, nao apenas do 
autor, mas tambCm de toda a filosofia moral 
contemporinea. 

Hartmann aprofundou tambCm a pro- 
blematica ontologica entre 1935 e 1950. 
Sua obra em certo sentido mais significati- 
va nesse campo k A construg20 do mundo 
real (1940), que apresenta ampla analise, 
por vezes muito aguda, do complexo en- 
trelagamento das categorias do ente real, 
apresentado como hierarquicamente es- 
truturado em quatro "planos": 1) o fisico, 
2 )  o orghico ou vital, 3) o psicol6gico,4) o 
espiritual. 

0 plano inferior C condig50 imprescin- 
dive1 da constituigiio do plano superior, no 
qua1 reaparecem as categorias fundamentais 
(altm das categorias modais, tambCm as 
" bipolares", como forma-matiria, quali- 
dade-quantidade, unidade-multiplicidade, 
e assim por diante), embora mudando de 
significado em fung5o do novo 2mbito a 
que pertencem. Nessa manifestagiio de 
novidades no plano superior em relaqzo ao 
inferior, constata-se a "dist2ncia" entre os 
dois, isto C, uma contingincia no process0 
de desenvolvimento, entendida como verda- 
deira liberdade, que emerge em cada nivel 
do ser, ainda que parcialmente condicionada 
pelo nivel precedente. 

Rudolf ,- Otto 

Se Max Scheler foi quem aplicou me- 
lhor que ningukm a fenomenologia ao iim- 
bit0 dos valores, o trabalho de Rudolf Otto 
(1869-1937), intitulado 0 sagrado (1917), 
C hoje um classico da fenomenologia da 
experiBncia religiosa. 

Ora, o que se manifesta na experiin- 
cia religiosa? 0 que tipifica ou caracteriza 
essencialmente o que Otto chama de expe- 
riincia do numinoso (numinoso derivado de 
numen) ou do sagrado? 
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Pois bem, um aspect0 notivel de tal ex- 
peritncia, Otto (seguindo Schleiermacher) o 
vs no sentimento da "dependtncia", ou seja, 
no "sentimento de ser criatura". Esse senti- 
mento de criaturalidade, porCm, diz Otto, C o 
efeito de outro momento da experitncia reli- 
giosa, que "se refere primeira e diretamente a 
um sujeito fora do  eu". Em outros termos, "o 
sentimento de 'minha absoluta dependsncia' 
tem como pressuposto um sentimento criatu- 
ral de 'sua' inacessibilidade". 0 homem que 
tem experitncia religiosa percebe o sagrado 
como mysterium tremendum. Mysterium 
nada mais indica alCm do oculto, do niio- 
manifesto. do extraordidrio e do incomum. 
0 mysterium esta ligado ao mirum ou ad- 
miravel. 0 homem religioso C homem cheio 
de "maravilhamento estupefato" diante do 
mistirio religioso, que ele experiencia como 
"totalmente Outro": "o estrangeiro estranho 
C o que enche de estupefagiio, aquilo que 
esti alCm da esfera do usual, do compreen- 
sivel, do falivel e, por essa raziio, 'oculto', 
absolutamente fora do ordinario e em con- 
traste com o ordinario, enchendo, portan- 
to, o espirito de surpresa desmesurada". 

Cdith Stein: 

o problems da  empatia 

e a tarefa 

de uma filosofia mist6 

QI A vida e as obras 

Edith Stein nasceu na Breslavia, de ge- 
nitores judeus, dia 12 de outubro de 1891. 
Terminando o liceu em 191 1;-de 191 1 a 
1913 frequenta durante quatro semestres 
os cursos de psicologia e germanismo na 
Universidade da Breslivia. De 1913 a 1916 
frequenta os cursos de fenomenologia dados 
por Edmund Husserl na Universidade de 
Gottingen. Entretanto, em 1915, Edith Stein 
fizera os exames estatais para o ensino de 
propedsutica filosofica, historia e alemiio. 
Ainda em 1915 presta servigo voluntario na 
cruz-vermelha, no leprosirio de Marisch- 
Weisskirchen. 

1916 C o ano em que Husserl passa 
a ensinar de Gottingen para Friburgo na 
Brisgovia. Edith segue o mestre, de quem se 
torna assistente. Em agosto, ainda em 1916, 
Stein discute sua dissertagiio para o douto- 
rado sobre 0 problema da empatia. 

Durante o veriio de 1921 Edith Stein 
tem ocasiiio de ler, na casa de campo do casal 
Conrad-Martius (ambos seus amigos e am- 
bos discipulos de Husserl), em Bergzabern, 
o Livro da vida de santa Teresa de Avila. 
Dia 1" de janeiro de 1922 Edith recebe o 
batismo na igreja paroquial de Bergzabern; 
Edwig Conrad-Martius foi sua madrinha. 
De 1922 a 1930 foi docente de germanismo 
no Instituto "Santa Madalena", de Spira. 
Em 1932 C chamada para ensinar no Institu- 
to universitario alemiio para a pedagogia de 
Miinster. Ai permanece pouco tempo, pois 
em 1933 os nazistas a proibem de ensinar. 

Este foi o fato que acelerou sua decisiio 
de tornar-se religiosa enclausurada. Foi aco- 
lhida no Carmelo de ColGnia em outubro de 
1933. A vestigiio religiosa teve lugar dia 15 
de abril de 1934: Edith Stein recebe entiio o 
nome de Theresia Benedicta a Cruce. Em um 
estupendo artigo publicado na "Kolnische 
Volkszeitung", Peter Wust, entre outras coi- 
sas, escrevia: "Domingo, dia 15 de abril de 
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1934, um grupo de pessoas avidas das coisas 
do espirito se encontrava reunido na modesta 
capela do Carmelo de ColBnia para assistir a 
urna festa singular [...I. Edith Stein, a jovem 
e brilhante fil6sofa, assistente de Husserl e 
nossa amiga, torna-se urna nossa humilde 
irmii, e doravante se chama: Teresa Benedita 
da Cruz". Husserl teve a noticia da vestiqiio 
religiosa de sua ex-assistente por urna outra 
discipula, a beneditina irmi Aldegonda Jae- 
gerschmid. E justamente A irmii Aldegonda 
ele disse: "E extraordinario ver Edith que, 
como do alto de urna montanha, descobre 
a clareza e a amplidso do horizonte, com 
maravilhosa agilidade e transparincia; ao 
mesmo tempo sabe voltar-se para o interior e 
conservar a perspectiva do pr6prio eu. Nela, 
tudo C autintico [.. .I3'. 

Em 1936 Edith Stein terminou seu 
livro mais importante: Ser finito e ser eter- 
no. Para uma eleva@o ao sentido do ser. 
Entrementes, em 1934, havia publicado a 
Vida de santa Teresa de Avila e a Vida de 
santa Teresa Margarida Redi. 

Dia 21  de abril de 1938 Stein faz 
sua profissiio religiosa solene. Dia 27 do 
mesmo mcs morre seu "venerado mestre" 
Edmund Husserl. No fim de 1938, irmii 
Teresa Benedita da Cruz deixa, na calada 
da noite, por causa das perseguiq6es contra 
os judeus, o Carmelo de Col6nia e vai para 
a Holanda, ao Carmelo de Echt. Em 1941 
e 1942 trabalha na Kreuzeswissenschaft (A 
cigncia da Cruz).  Na tarde de 2 de agosto de 
1942, enquanto esta em oragiio na capela do 
Carmelo, Edith Stein C presa por dois oficiais 
da Gestapo. Confinada primeiro no campo 
de concentraqiio holand2s de Drente-Wester- 
bork, dia 7 de agosto C deportada, junto com 
irmii Rosa, para o lager de Auschwitz. Aqui 
as duas irmiis morrem em urna ciimara de 
gas, dois dias depois, 9 de agosto de 1942. 
Do campo de concentral50 de Westerbork, 
irmP Teresa Benedita conseguiu enviar 
urna mensagem a superiora do Carmelo de 
Echt, onde, entre outras coisas, se 12: "Cara 
Madre, [...I pode-se adquirir urna "scientia 
crucis" apenas quando se comeqa a sofrer 
verdadeiramente o peso da cruz. Tive a 
intima convicqiio disso desde o primeiro 
instante, e do fundo do coraqiio eu disse: 
Ave crux, spes unica. A Vossa Reverincia, 
a filha agradecida. IrmP B.". 

0 papa Joiio Paulo I1 proclamou Edith 
Stein "serva de Deus" em 1987, no dia 1" de 
maio. E no dia 11 de outubro de 1998 foi 
canonizada, isto 6, declarada santa, tambCm 
pel0 papa Joiio Paulo 11. 

G o r i a  f e n ~ m e n o l b ~ i c a  

da e m p a t i a  

Em 0 problema da empatia Edith 
Stein, com o fit0 de fazer compreender a 
essincia do ato emphtico, aduz este exemplo: 
"Um amigo vem a mim e me diz ter perdido 
um irmiio e eu percebo sua dor". Pois bem: 
o que C este perceber? Eis, entiio, aquilo que 
para Stein C o problema da empatia; niio se 
trata de conhecer a maneira pela qua1 venho 
a saber da dor de meu amigo: "talvez chego 
a sabi-lo por meio da percepqiio de sua face 
palida e sofredora, de sua voz submissa ou 
quase afBnica, talvez ainda por meio das 
palavras com que ele se exprime". 0 que, 
ao contrario, se quer saber C: "o que tal 
perceber C em si, e niio por meio de quais 
caminhos seja possivel chegar at6 ele". 

Pois bem, podemos perceber a vivin- 
cia de outra pessoa justamente por meio 
do processo cognoscitivo que C a empatia 
(Einfiihlung), que atua em tris graus: o 
primeiro grau verifica-se quando o vivido 
por outro "emerge improvisamente diante 
de mim" - quando sei, por exemplo, que 
meu amigo perdeu seu irmiio -; o segundo 
grau se tem quando alguCm C envolvido no 
estado de espirito do outro - quando, por 
exemplo, sinto-me envolvido na dor vivida 
por meu amigo -; no terceiro grau se tem "a 
objetivaqiio compreensiva do vivido expli- 
citado", isto 6, o vivido apresenta-se diante 
de mim nHo como envolvimento de espirito, 
mas muito mais como objeto de conscihcia. 

Devemos notar o fato de que na empa- 
tia, vista como conhecimento da experihcia 
de outrem, nPo se tem - como no caso da 
lembranqa, da expectativa ou da fantasia 
- a identidade do sujeito empatizante. 
Escreve Stein: "Enquanto vivo a alegria que 
C experimentada por outro, niio percebo 
nenhuma alegria originaria: ela ngo brota de 
mod0 vivo de meu Eu, nem tem o carher de 
ter estado viva anteriormente como a alegria 
lembrada, muito menos como meramente 
fantasiada, isto C, privada de vida real, mas 
6 precisamente o outro Sujeito aquele que 
experimenta de maneira viva a originarieda- 
de, embora eu niio viva tal originariedade; 
sua alegria que brota dele C originaria, em- 
bora eu nPo a viva como originiria". Eis, 
portanto, a essincia do processo empatico: 
"Em minha experiincia vivida niio-origi- 
naria, eu me sinto acompanhado por urna 
experiincia vivida originaria, que niio foi 
vivida por mim, mas se anuncia em mim, 
manifestando-se em minha experiincia vi- 



194 Terceira parte - Fenomen~lo~ia ,  Existencialismo, +lermen&utica 

vida niio-originaria. De tal mod0 chegamos 
por meio da empatia a uma espe'cie de atos 
experienciais "sui generis ". 

Stein j i  havia enfrentado o tema da re- 
lagiio entre pesquisa filosofica e experiencia 
de f C  no ensaio A fenomenologia de Husserl 
e a filosofia de santo Tomas de Aquino. Aqui 
a autora distingue entre o conhecimento 
divino, que C conhecimento da "verdade em 
sua totalidade", e o conhecimento humano, 
ao qual p8em-se "limites estabelecidos". Em 
sua grande obra Ser finito e ser eterno, Stein 
afirma que com a express50 filosofia cristii 
procura designar "o ideal de um perfectum 
opus rationis, que tenha conseguido recolher 
em unidade tudo aquilo que se nos tornou 
acessivel pela raziio natural e pela Revela- 
@on. Neste sentido niio se di ,  na opiniiio 
de Stein, urna "filosofia pura" e, todavia, ela 
n5o C teologia: C filosofia "em primeiro lugar 
aberta A teologia e pode ser integrada por 
esta". Por mais que impulsionemos adiante 
nossa raziio, ela niio nos pode dar a verdade 
total e absoluta. lnquietum est cor nostrum, 
e "a tarefa mais elevada de urna filosofia 
cristii C justamente a de preparar o caminho 
para a fC". Isso foi feito de mod0 excelente 
por santo Tomas de Aquino. 

Stein assume a definiqiio de fe' do Ca- 
techismus catholicus: "A f C  6 urna virtude 
sobrenatural pela qual, com a inspiragiio e 
com a assisthcia da gaga divina, conside- 
ramos como verdadeiro aquilo que Deus re- 
velou e ensinou por meio da Igreja, niio pela 
verdade objetiva intrinseca, que poderemos 
conhecer mediante a raziio natural, mas pela 
autoridade do proprio Deus que revela, que 

niio pode se enganar nem enganar". Nos, 
portanto, acolhemos a verdade de fC com 
base no testemunho de Deus, e abragamos 
assim "conhecimentos que niio possuem 
evidhcia intelectiva". Esta C a raziio pela 
qual a f C  C chamada de "luz escura". A fC  
- afirma Edith Stein - "quer mais do que 
as verdades particulares sobre Deus, quer 
ele proprio, que C a Verdade, Deus, inteiro, e 
o acolhe sem ver, 'mesmo se C noite' ". Esta 
- comenta Stein - "C a mais profunda 
escuridiio da fC, contraposta 5 eterna luz, a 
qual ela tende". E aqui a filosofa carmelita 
se refere a siio Joiio da Cruz, que escreve: 
"[ ...I o progress0 do intelecto consiste em 
estabelecer-se mais fortemente na fC, ou seja, 
em p6r-se sempre mais no escuro, urna vez 
que a f C  C trevas para o intelecto". A f C  C 
trevas para o intelecto e, todavia, ela C um 
progredir, para alCm dos conhecimentos 
racionais, na diregso da unica Verdade: "a 
fC  esta mais proxima da Sabedoria divina 
do que toda citncia filosofica e tambCm 
teologica.". Deus da ao espirito criado 
a visiio beatifica quando o une a si. No 
decorrer da vida terrena, escreve Stein, "a 
aproximagiio maxima desta meta altissima 
C a visiio mistica". 

E sobre a possibilidade ou niio de urna 
descrigiio da experihcia mistica versa ,a 
ultima obra de Stein: Kreuzeswissenschaft. 
Studie iiber Johannes a Cruce ( A  ci2ncia 
da Cruz. Estudo sobre siio Joiio da Cruz). 
De fenomen6loga rigorosa, Stein mira a 
esscncia da experisncia mistica. Esta C a 
"terra impraticivel", cujo mapa ngo pode 
ser oferecido pelos conceitos da raz5o natu- 
ral; apenas a poesia e os simbolos (como a 
"cruz" e a "noite") estiio em grau de aludir 
experihcia mistica, que C urna prefiguragiio 
da visiio beatifica. 
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A intenciondidnde 
30 conhecimento 

"R rsfsr6ncio intsncional [. . .] rsprssanto 
poro n6s o dstsrrnino@o ssssnciol dos fs- 
nbrnsnos psiquicos". 

< momento agora da dsfinir a natureza 
do classificas60 brsntaniana e, portanto, a do 
conceito de consciancia, entendida como oto 
psiquico. 

Guiado pelo interesse classificatorio a0 
qua1 acenamos, o proprio Brentano conduz sua 
pesquisa psssoal distinguindo as duos classes 
de "FenBmenos" - os fisicos e os psiquicos -, 
que ole assume como fundamentais. Ele obtQm 
assim seis defini<des, das quais apsnas duas 
sdo interessantes para nos, snquanto, em todas 
as outras, certos equivocos enganadores exer- 
cem uma funs60 deletQria, tornando insustent6- 
veis os conceitos de FenBmeno, particularmente 
de fen6meno fisico e, portanto, tambBm de 
parcep<Bo interna s extarno. 

Das duas defini~des por nos privilegia- 
das, a primeira indica diretamente a esshncia 
dos atos ou dos fen6menos psiquicos. €la se 
impde ds mod0 inconfundivel consid ando r exemplos quaisquer. Na percep@o B pe csbida 
alguma coisa, no repressnta<do imaginativa 
alguma coisa 6 representada em imagem, na 
enunciasdo alguma coisa Q enunciada, no amor 
alguma coisa & amada, no odio alguma coisa 
6 odiada, no desejo alguma coisa 6 desejada 
etc. Brentano pensa o que se pode reunir de 
comum nesses exemplos, quando diz: "Todo 
fanbmeno psiquico caracteriza-se por aquilo 
que os EscolClsticos da ldade MQdia chama- 
ram de inexisthcia intencional (ou tambhm 
mental) de um objeto a que chamaremos, ndo 
sem alguma ambiguidade, referancia a um 
conteirdo, direc;do para um objeto (a isso n60 
quer dizer que se trots de uma realidade) ou 
ant60 objetualidade imanents. Todo FenBmeno 
psiquico contbm em si alguma coisa como obje- 
to, embora nem semprs de igual modo". Essa 
"modalidade de refer6ncia da consci&ncia a um 
conteirdo" (como Brentano frequentgmsnts se 
exprime em outros lugares) Q justamente, no 

representa(60, a modalidade do representar, 
no juizo, a modalidads do julgar etc. Como se 
sabe, a tentativa brsntaniana de classificar os 
FenBmenos psiquicos em representa@es, juizos 
s movimento afetivos ("fenbmsnos do amor e 
do odio") bassia-se sobre essa modalidade de 
referhcia, que Brentano distingus justamente 
em tr&s tipos fundamentalmente diversos (por 
sua vez posteriormente especific6veis). 

0 fato da que se considers a classifica@o 
brentaniana dos "FenBmsnos psiquicos" mais ou 
menos adsquado, ou entdo que ss chegue a 
r~conhecer que ela tem para toda a psicologia 
a importbncia Fundamental que seu autor genial 
pensava que deveria Ihe ser atribuida, nBo Q 
aqui muito relevante. Rpenas uma coisa deve 
ser salisntada psla importbncia qua ela detbm 
para nos: h6 diversas modalidades ~sspecificas 
essenciais da refer&ncia intencional ou, em 
poucas palavras, do inten@o (qua represents 
o carater descritivo genQrico do "ato"). fl mo- 
dalidade em que "mera representas60" de um 
astado de coisas "entende" este seu objeto Q 
diferente do modalidade do juizo que assume 
este estado de coisas como verdadeiro ou falso. 
E diferente de ambas & tambbm a modalidade 
da presun<do e da dirvida, da esperansa ou 
do temor, da satisfaq30 ou da insatisfa<do, 
do desejo ou da repugnbncia; da decisdo de 
uma dirvida teorica (decisdo judicativa) ou ds 
uma dirvida prdtica (decisdo volitiva no caso 
de uma escolha cujos termos ss squivalem); 
da confirma<do de uma opini6o te6rica (rsali- 
zag30 de uma intens60 judicativa) ou de uma 
intens60 volitiva (realizasdo da intensdo voli- 
tiva), e assim por diante. Sem dljvida, se ndo 
todos, ao menos a maior parte destes atos sdo 
complexes vividos, e muito frequsntsmente as 
proprigs intsnsdes sBo mrjltiplas. As intensdss 
afetivds baseiam-se sobre inten@ss repre- 
sentackmais ou judicativas etc. Mas nd0 h6 
dirvida de que, dissolvendo esses complsxos, 
chegamos sempre a caractaristicas intsncionais 
primitivas que, em sua ess&ncia descritiva, n6o 
podem ssr reduzidas a vivancias psiquicas de 
outro g&nero; s, alQm disso, ndo h6 dirvida de 
qua a unidade do g&naro descritivo "inten<do" 
("caracteristica do ato") sxibe diversidades 
espacificas que se fundam na sss&ncia pura 
desse g&nero, precsdsndo, assim, como um o 
priori, a factualidade empirico-psicol6gica. H6 
espQcies e subesp&cies de inten~des assan- 
cialmente diferentes. Em particular, 6 impossivel 
reduzir todas as diferensas entre os atos ds um 
tecido de representa<bo e ds juizos, recorrendo 
simplesmente a elementos que n60 pertencem 
ao g&nero "inten<do". Por exemplo, a aprova(80 
ou a desaprovasdo estbtica 6 modalidade de 
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refer&ncia intencional qua se demonstra com 
evidancia e por essencia peculiar em rela@o b 
mera rspresentqdo do objeto estbtico ou ao 
juizo tsorico a ela dirigido. Sem duvida, a apro- 
vqdo est&tica a o prsdicado ssthtico podem ser 
enunciados, e o enunciado 6 um juizo e, como 
tat, inclui certas representa~des. Mas entbo 
a intensdo sstbtica, assim como seu objetivo 
(Objekt), Q objeto (Gsgenstond) de repre- 
santag3es a de juizos; ela mesma permanece 
essencialmsnte diversa desses atos teoricos. 
Atribuir validade a um juizo, nobraza a uma 
coisa afstiva vivida etc., pressupde certamente 
intenc$es andlogas e afins, mas nd0 id&nticas 
do ponto de vista especifico. Rssim tambhm no 
confronto entre dacisdes judicativas e decisdes 
volitivas etc. 

A refer&ncia intencional, entendido em 
sade puramante descritiva como peculiaridode 
interna de certas viv&ncias, represents para 
nos a determina~do sssencial dos "fencimenos 
psiquicos" ou dos "atos", de modo que consi- 
deramos a definis8o de Brentano, segundo a 
qua1 elas sdo "fen6menos qus t&m em si inten- 
cionalmsnte um objeto", como uma defini~do 
esssncial, cuja "rsalidade" (no sentido antigo) 
& naturalmante assegurada pelos exemplos. 
Em outros tarmos, simultaneamsnts em uma 
formulaQ50 purornente fenomenologica: a idea- 
$50 efetuada sobre casos particulares exem- 
plificativos de tais viv&ncias - e efetuada de 
modo tat a excluir qualquer posisdo existential 
s qualqusr interpreta~do smpirico-psicologica. 
Ievando em conta apenas o estatuto fenome- 
noldgico real dsssas viv8ncias - nos apresenta 
a idQia genbrica, puramente fenomenot6gica, 
de viv&ncio intencional ou oto, e tambbm suas 
espscifica~des puras. 

E. Husserl, 
P~squisas logicas, vol. II. 

N. 

Corn a epoch& fenomenologico "colo- 
carnos fora ds a@o a tese gerol inerente 6 
ess&ncia do cornportamento natural, pomos 
entre por&ntesss tudo o que elo abraga sob 
o aspecto dntico: portanto, todo o mundo 
natural, qus sstd constanternente "oqui pora 
nos", "a rntjo", e que continuora a perrnonacer 
corno "realidads" para a consci&ncia, rnes- 
rno qua tsnhornos vontade de p8-lo entrs 
par&ntsses ". 

Encontro constantemente 6 mdo, diante 
de mim, a realidade espqo-temporal, b qua1 
eu proprio pertenso e 6 qua1 pertencem todos 
os outros homens, que nela se encontram e 
a ela se referem do mesmo mod0 que eu. R 
realidads - e a propr~a palavra o diz - eu a 
encontro enquanto permane<o dentro de uma 
experi6ncia homog6nea e nunca interrompida, 
encontro-a como existente s o assurno existen- 
te, assim como ela se oferece a mim. Qualquer 
dirvida nossa ou repudio de dodos do mundo 
natural ndo rnodifica ern nado a tese gsrol do 
comportamento natural. 0 mundo como reali- 
dade est6 sempre ali: pods revelar-se c6 ou 
16 "diferente" de como eu o presumia, este ou 
aquele elemento deve ser cancelado por ate 
como "apar&ncia", "alucina$do" e semelhantes; 
porQm, no sentido do tese geral, ele Q sempre 
mundo existents. Conhec6-lo mais compreen- 
sivamente, fielmente e em todo aspecto mais 
perfeitamente de quanto o saiba fazer a mera 
sapi6ncia empirica, resolver todos os problemas 
de conhacimento cientifico que se aprasentam 
sobre o terreno deste, tat & o escopo das 
cihncias do comportamento natural. 580 as 

Retrato fotografico de Edmund Husserl. 
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cihncias habitualmente "positivas", as ci&ncias 
da positividade natural. 

Ro inv6s ds psrrnonscer nssss cornpor- 
tornsnto, nos quersrnos rnudd-lo rodicolrnants. 
Trata-se agora de persuadir-se da possibilidade 
de principio da ta  mudancp. 

Fl tese geral, pela qua1 o mundo circundan- 
te real C reconhecido ndo so conceitualmente, 
mas como "rsalidade" existente, ndo & consti- 
tuida evidentements por um so ato sspscifico, 
corno, por exemplo, um juizo predicativo expli- 
c i t ~  sobre a exist&ncia do mundo. Ou melhor, 
ela & 0190 que dura estavelmsnte por toda a 
dura<do do comportamanto, ou seja, por toda 
a nossa vida natural no estado de vigilia. Tudo 
o que coda vez percebemos e clara ou obscu- 
ramente nos representamos do mundo natural, 
em poucas palavras, quanto sabemos experi- 
mentalmente antes de todo pensar, apresenta 
em sua totalidade, e em toda parts articulada 
que dele se retirar, a caracteristica de estar 
"aqui", "d rn6o": uma caracteristica sobre a qua1 
& essencialmente possivel fundamentar um juizo 
(predicativo) explicito de exist&ncia intimamente 
ligado a ale. Exprimindo este juizo estamos, 
por&m, conscientes de ter tematizado e apre- 
endido predicativamente aquilo qua, justamente 
como caracteristica de "6 mdo", se encontrava 
j6, ndo tematicamente nem cogitativamente nem 
predicativamente no sxperimentar original ou no 
ter experimentado. 

Ora, podemos proceder em rela<do a esta 
tsse potancial e ndo expressa exatamante como 
para a judicativamente explicita. Um procediman- 
to semelhante e sempre possivel 6, por exem- 
plo, a tentativa ds duvida universal que Des- 
cartes empreendeu para um objetivo totalmsnte 
diferente do nosso, ou seja, em vista do fixa@o 
de uma esfera do ser absolutamente isenta de 
duvida. Procedemos a partir daqui - daclaramos 
logo - enquanto a tentativa de dljvida univer- 
sal nos serve opanos corno opoio rnatodico 
para salientar em virtude dela certos pontos 
que estdo implicitos em sua propria ess&ncia. 

Fl tentativa de duvida universal entra no 
campo de nossa libardclds cornpleto: podemos 
tentar duvidar de tudo e de qualquer coisa, mes- 
mo que estejamos firmemente certos em base a 
uma evid&ncia plenamente adequada. [.  . .] 

h tentativa cartesiana de uma dljvida uni- 
versal poderemos agora substituir a universal 
epoch6 em nosso novo e bem determinado 
sentido. Mas, por razdo evidente, limitamos 
a universalidads dessa spochh. Pois, se Ihe 
concedermos toda a amplituds qua pods tar, 
ndo permaneceria mais nenhum campo para 
juizos ndo modificados e muito menos para 
uma ci&ncia: com sfeito, toda tese e todo juizo 

poderiam ser modificados com plena libsrdade 
e todo objeto de juizo poderia ser posto entre 
par&nteses. Mas visamos 6 descobsrta de um 
novo territorio cientifico, e queremos conquist6- 
lo justamente corn o m6todo da coloca<do entra 
par&nteses, por&m limitado de certo modo. 
Dsvemos indicar sssa limita<do. 

Colocamos fora da a<do a tese geral ineren- 
te B ess&ncia do comportamento natural, coloca- 
mos 1090 entre par&ntases tudo o que sla abra- 
<a sob o aspscto 8ntico: portanto, todo o mundo 
natural, qua estd constantemente "aqui para 
nos", "B mdo", e qua continuara a permanecar 
como "rsalidade" para a consci&ncia, mesmo qus 
sejamos tentados a colocb-lo entre par&nteses. 

Fazendo isso, conForme est6 em minha 
plena liberdade faz&-lo, eu ndo nego este 
mundo, como se fosse um sofista, n8o duvido 
de seu existir ai, como se fosss um cbtico; mas 
exer<o em sentido proprio a spocht fenomeno- 
logica, ou seja, ndo assumo o mundo que me 
& constantemente j6 dado enquanto existente, 
como Fqo, diretamente, na vida pr6tico-natural 
e tambhm nos ci&ncias positivas, como um mun- 
do preliminarmente existents e, em definitive, 
como urn mundo que ndo 6 um terreno universal 
de ser para um conhecimento que procede por 
meio da experi&ncia e do pensamento. Eu nSIo 
atuo mais nenhuma experiQncia do real am um 
ssntido ing&nuo e direto. 

Eu ndo assumo aquilo que ela me propde 
enquanto existante simpliciter, enquanto pre- 
sumidamente ou provavelmente existents. 0 s  
modos de validada operantes no sxperimentar 
ing&nuo, cuja realiza<do hg&nua 6 constituida 
pelo "estar sobre o terreno da experi&ncia" 
(sem qua por outro lado, jamais ss ponha, por 
meio de uma iniciativa particular e por meio de 
uma decisdo particular, sobre aquele terreno), 
no 6mbito dsssa experi&ncia, eu os coloco fora 
de validads, proibo-me esse terreno. lsso n60 
invests as experi&ncias do mundano em sua 
singularidads apenas. J6 toda sxperi&ncia par- 
ticular tern, por ess&ncia, "o prdprio" horizonte 
universal de experi&ncia, o qual, embora ndo 
explicito, comporta a constante convalida<do da 
totalidade aberta e infinita do mundo existente. 
Justamente este valer preliminarmente, que me 
sustenta atual e habitualmente na vida natural 
e qua fundarnento toda a minha vida prdtica e 
teorica, justamente esse preliminar existir-para- 
mim "do" mundo, eu me proibo; tiro-lhe aquala 
foqa que at& agora me propunha o tsrreno do 
mundo da sxperi&ncia continua como antes, ex- 
ceto o fato de que essa experi&ncia, modificada 
por meio dasse novo comportamento, ndo me 
fornece mais o "terrsno" sobrs o qua1 eu estava 
at& este momento. 
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Flssim realizo a spochh fenomenologica, 
a qual, portanto, so ipso, me proibe tambhm a 
realiza<do ds qualquer juizo, de qualqusr toma- 
do de posig3o predicativa ern relasdo ao ser e 
ao ser-assim a a todas as modalidades de ser 
da sxistisncia espa~o-temporal do "real". 

Assim eu neutralize todas as cigncias que 
se referem ao mundo natural e, por mais que me 
paresam s6lidas, por mais que as admire, por 
pouco q u ~  eu pens@ em acusd-las ds alguma 
coisa, delas n6o face absolutamente nenhum 
uso. N60 me aproprio de sequsr urna de suas 
posi@ss, mesmo que sejam de psrfeita widan- 
cia, ndo assumo nenhuma delas s da nenhuma 
debs extraio algum fundamento - bem entan- 
dido, b medida que elas sdo concebidas, como 
acontece justamsnte nessas ci&ncias, como 
verdades referentes b realidade deste mundo. 
Posso assumi-las apenas depois de lhas ter 
aplicado os por&nteses, como consequisncia 
do fato de qua eu j6 submeti b modificagio da 
coloca<do sntre par&nteses qualqusr experi&n- 
cia natural, b qua1 definitivamsnte remete toda 
fundamentasdo cientifica, como a urna experi&n- 
cia que manifests a exist&ncia. 0 mesmo que 
dizer: apenas na modificqdo de consci&ncia da 
coloca~do entre par&nteses do juizo a, portanto, 
ndo corno as proposi@es que estdo no ci&ncia, 
onde reclamo uma validads que de resto eu 
mesmo reconhe<o e utilizo. 

Ndo se deve confundir a spochd ora em 
questdo com a requerida pelo positivismo (con- 
tra a qual, como devemos estar persuadidos, 
choca-se o positivisrno do proprio Comte). Para 
n6s ndo se trata da nautraliza<do de todos os 
preconceitos que perturbam a pura efetualidads 
da pesquisa, nem da constitui~do ds uma ci&ncia 
"livre de teorias'I, "livre do metafisica", fazendo 
retroceder toda fundamenta@o as datidades 
imediatas da experi&ncia objetiva, s sequer do 
meio para alcancp tais fins, de cujo valor ndo se 
faz questdo. Aquilo que buscamos est6 em dire- 
@o completaments diferente. Para nos o mundo 
inteiro, assim como se pde no comportamento 
natural, ou como efetivamente se nos oferece to- 
talrnente "livre de juizo" e claramente ss anuncia 
b liga~do das experiisncias urna prbvia elimina- 
q3o das apar&ncias, deve ser agora posto fora 
da validade: ndo provado, mas tambhm ndo 
contestado, ele deve ser colocado antre parisn- 
teses. Igualmente todas as teorias e as ciencias, 
por boas que sejarn, fundamentadas positiva- 
mente ou de outra forma, enquanto se referem 
a este rnundo, subjazem ao mssmo destino. 

E. Husssrl, 
Idbias para uma F~nomenologia pura 
s para urna Filosofio F~nom~nolog~ca, 

vol. I. 

"As meros ci6ncios de ktos 
criam simplesmente 
homens de fato" 

"No rnishrio ds nossa vido [. . .] esto ci&n- 
cia ndo tern nada a dizsr-nos. €10 exclui de 
princ@io justoments oqusles problemas qus 
so0 os rnais prernantss do hornern, o quol, 
srn nossos tempos atorrnsntodos, sente-se 
entrsgue ao sabor do dsstino: os problemas 
do ssntido ou do ndo-ssntido do exist&ncio 
hurnano srn seu conjunto". 

Podemos seriamante falar de uma crise 
' 

de nossas ci&ncias em geral? Essa discurso, 
hoje comum, ndo constitui talvez um exagero? 
A crise de uma ci&ncia comporta nada menos 
que sua peculiar cientificidade e o modo em que 
se prop& suas torsfas a, por isso, em que ela- 
borou seu proprio mQtodo, tenham se tornado 
duvidosos. lsso poder6 valer para a filosofia, 
que atualmente @st6 ameapda de sucumbir 
b dlhida, ao irracionalismo, ao misticismo. En- 
quanto a psicologia adianta ainda pretsnsdes 
filos6ficas a ndo quer ser mera ci&ncia positiva 
entre as outras, isso poder6 valar tambdm para 
ela. Mas, como 6 possivel falar ern geral e se- 
riamente de uma crise das ci&ncias e, portanto, 
tambhm das ci&ncias positivas, da matem6tica 
purn, das ci&ncias naturais exatas, qus jamais 
deixaremos de admirar como exernplos de uma 
cientificidade rigorosa e destinada a continuos 
sucessos? Sem duvida, elas, no estilo cornple- 
xivo de sua teoria sistem6tica e de seu mhto- 
do, se demonstraram passiveis de avolu~do. 
Elas conseguiram recentemente despeda~ar, 
justamente a partir deste ponto de vista, um 
enrijecimento que, sob o titulo de fisica cldssica, 
as amsa<ava, enquanto presumida realiza~do 
classica de um estilo qua durava h6 sdculos. [...I 

Tanto ss a fisico seja representada por um 
Newton ou por um Planck ou por um Einstein ou 
por qualqusr outro cientista do futuro, ela sempre 
foi e continuar6 a ser uma ci&ncia exata. E assim 
psrmanecer6 mesmo que tenham razdo os qua 
consideram que ndo seja possivd ssparar nem 
perseguir uma forma irltima do estilo segundo o 
qucll a teoria foi ss construindo em seu conjunto. 

Algo ds an6logo vale evidenternente 
tombism para outros grandas grupos de ci&ncias 
que costumamos snurnerar sntrs as ciisncias 
positivas, ou seja, para as ciisncias concretas do 
espirito - seja qua1 for o nosso comportamento 
diante de sua controversa ado@o do ideal de 
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exatiddo das ciancias naturais -, uma problema- 
ticidade qua de resto invests tamb6m a relagio 
que exists entre as disciplinas biofisicas ("con- 
cretamente" cientificas) e as das ci&ncias naturais 
matem6ticas exatas. 0 rigor cientifico de todas 
estas disciplinas, a evid&ncia de suas operaq3es 
teoricas e de seus sucessos, que doravante se 
impuseram de modo vinculador e para sempre. 
permanece fora de discussdo. Apenas em rela- 
560 6 psicologia, que tambbm prstands ssr a 
cihcia Fundamental, abstrata, definitivamente 
explicativa am relqdo 6s ci8ncias concretas do 
espirito, ndo estaremos, talvez, tdo seguros. 
Mas, considerando que o evidante ofastamento 
no m6todo e nos operaq3es deriva de um desen- 
volvimento por natureza rnais Iento, estaremos 
geralmente dispostos a rwonhacsr tamb6m a ela 
sua validade. De qualquer modo, o contraste en- 
tre a "cientificidade" deste grupo de ci&ncias s a 
"ndo-cientificidads" da filosofio 0 indiscutivel. [...I 

Todavia, pode ocorrer que, procedendo 
a partir de uma outra ordem de considera<des, 
isto 6, das lamenta<des difusas sobre a crise de 
nossa cultura e sobre o papel qua nessa crise & 
atribuido bs ciencias, venham ao nosso encontro 
motivos que nos induzarn a submeter a uma crkica 
sdria e por outro lado extremamente nacessdrio 
a cientificidade de todas as cihcias, sem contu- 
do renunciar ao primeiro sentido de sua cientifi- 
cidade, aquele sentido que 6 inatac6veL dado 
a legitimidade de suas opera@es metodicas. 

Nos nos propomos, corn efeito, de nos 
colocar no caminho daqusla mudanca, a qua j6 
aludimos, de todas as nossas considsrqdes. 
Realizando sssa mudancp parceberamos logo 
qua b problernaticidade que & propria da 
psicologia, ndo s6 em nossos dias, mas h6 
s&culos, 2.1 "crise" que Ihe 6 peculiar, 6 precis0 
reconhecsr um significado central; ela revela 
as enigm6ticas e, a prirneira vista, inextricdveis 
obscuridades das cihcias modernas, at6 das 
matem6ticas; ela revela um enigma do mundo 
de urn g&nero qua era completamente estranho 
bs 6pocas passadas. Todos ssses enigmas 
remetern oo enigma da subjetividade s estdo, 
portanto, inseparavelmante ligados ao enigma 
da tandtica e do mbtodo do psicologia. Tudo 
isso ndo constitui mais que uma primeira indi- 
ca@o no sentido profundo daquilo que estas 
conferisncias se propdem. Adotamos corno 
ponto de partida a mudan~a, verificada no fim 
do sisculo XIX, na avalia@o geral das ci&ncias. 
Ele ndo investe sua cientificidade e sim aquilo 
que elas, as cihcias ern geral, tam significado 
e podem significar p r a  a existhcia hurnana. 
A exclusividade corn que, no segunda metode 
do s6culo XIX, a visdo do murido cornplexiva 
do homem modern0 aceitou ser determinada 

pelas cihncias positivas e com as quais ss dei- 
xou fascinar pela "prosperity" que dai derivava, 
significou um afastarnsnto daquslss problemas 
que sdo decisivos para urna hurnanidade au- 
t&ntica. As meras cigncias de fatos criarn meros 
homens de fato. A revolur;do do comportamento 
geral do pOblico foi inevitdvel, especialmente 
depois da guerra, e sabernos que na gera~do 
mais recente ela.se transformou at0 ern urn 
estado de espirito hostil. Na rnisbria ds nossa 
vida - ouve-se dizer - esta cikncia nada tern a 
dizar-nos. €la exclui ds principio justaments os 
problemas que sdo os rnais perturbadores do 
homem, o qual, em nossos tempos atormanta- 
dos, sente-se entregue ao sabor do destino: 
os problemas do sentido e do ndo-sentido 
do existisncia humana ern ssu conjunto. Esses 
problemas, em sua generalidads e em sua 
necessidads, ndo exigern talvez, para todos os 
homens, tamb6rn considero@es gerais e urna 
solu~do racionalmente fundamentada? Eles, 
definitivamente, referern-sa ao homem em seu 
comportamento diante do mundo circundante, 
humano e extra-humano, ao homem que deve 
escolher livremente, ao homem que 0 livre para 
plasmar racionalmente a si rnesmo e o mundo 
que o circunda. 0 qua tern a dizer esta cihcia 
sobre a razdo e sobre a ndo-razdo? o que tem a 
dizer sobre nos, hornsns; enquanto sujeitos dm- 
so liberdade? Obviamente, a mera ci8ncia de 
fatos ndo tam nada a nos dizer a este respeito: 
ela abstrai exatamente de qualquer sujsito. No 
qua se refere, por outro lado, ds cihncias do es- 
pirito, que tambhrn, em todas as suas disciplinas 
particulares s gerais, consideram o homem em 
sua exist&ncia espiritual, isto 6, no horizonte de 
sua historicidads, sua rigorosa cientificidade, se 
diz, axige que o estudioso evite acuradamente 
qualquer tomada de posi~do valorativa, todos 
os problemas referentas b razdo ou b ndo-razdo 
da humanidade ternatizada e de suas forma- 
<des culturais. A verdade cientifica objetiva 8 
exclusivamente uma constata@o daquilo que o 
rnundo, tanto o rnundo psiquico como o rnundo 
espiritual, da Fato 0. Todavia, no realidads, o 
rnundo s a existancia humana podern ter um 
sentido se as ci&ncias admitem corno v6lido s 
como verdadeiro apenas aquilo que 6 obje- 
tivarnente constatdvel, se a historia 1180 tern 
outra coisa a ensinar a ndo ser qus todas as 
formas do mundo espiritual, todos os vinculos 
de vida, os ideais, as normas qua vez por outra 
fornecerarn uma dirqdo 00s hornens, se formam 
e depois ss dissolv~m como ondas fugidias, 
que sempre foi assirn e sempre ser6, qua a 
razdo @st6 destinada a sa transformar sempre 
de novo em ndo-sentido, os atos prudentes 
em flagelos? Podamos contentar-nos com isso, 
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podemos vivar nests mundo em que o devir 
historic0 ndo & rnais que uma cadeia incessante 
de irnpulsos ilusorios e amargas dasilusdes? 

E. Husserl, 
R crise do ci&ncio europdia 

e o fenomsnologio tronscendentol, 
vol. 1 .  

Quondo urn0 idtia religiosa 
torna possivel a ci6ncia 

Sobrs a rsloq3o ci&ncia-f6: a cihncio, 
enquanto perrnanscs ci&ncia, n2io pods 
torcer urn s6 cabslo da rsligido. Por outro 
lado, o monotsisrno criacionista hsbraico- 
cristdo, dsssacralizondo o rnundo, constituiu 
"a primeira possibilidade fundomanta1 ds 
abrir livrsrnants carninho no Ocidsnts para 
a pssquiso sistarnbtico do notursza". 

Em prirneiro lugar, & prsciso acabar com 
o erro, bastante difundido, de qua a ci&ncia 
positiva, e sau rnovimento progressive, tmho 
podido e possa - enquanto permanecer dentro 
de SBUS limites essenciais - torcer um so cabelo 
da religido. Esta tese & sempre e igualmente 
Falsa, tanto se 6 sustentada por crentas ou por 
ndo crentes. Como as religides ndo sdo Formas 
prelirninclrss nern raprodu@zs da metafisica 
e da cihcia, mas em seu n6cleo possuern 
uma evolucdo de fato authorno, e urna vez 
qua, por outro lado, uma religido positiva 
qualquer j6 preenche o espirito das almas e 
dos grupos quando aparece uma metafisica 
ou urna cihcia, por isso, se para a pesquisa 
rnetafisica e cientifica, no sentido sociologico 
da um fencimeno geral, deve tornar "livre" urn 
campo de exist&ncia e de objetos, a religido 
deve, ao contrdrio, estar sernpre submetida a 
urna rnodifica@o espont6nea produzida pela 
sua proprio energia. Aquilo que Faz trerner urna 
religido dominante nunca & a cihcia, mas o 
rsssecamsnto e a rnorts de sua propria F&, de 
seu sthos vivo, isto 6, o Fato de que no lugar 
do F& "viva" e do ethos "vivo" insinue-se uma F& 
"morta", urn sthos "morto", e sobretudo que a F& 
se torne rsprirnida por nova Forma germinal de 

consci&ncia raligiosa, e eventualmente tambbrn 
por nova metafisica conquistadors das rnassas. 
0 s  tabus cunhados pelas religides em varios 
campos do conhecirnento hurnano, declarando 
"sogradas" e "objetos de F&" as CO~SOS a eles 
relacionadas, em razdo de seus motivos ss- 
pscificarnsnts religiosos ou metaFisicos devem 
parder essa caracteristica de tabu e se tornar 
objeto da ci&ncia. Apenas onde, por exemplo, 
um livro considerado "sagrado" perdeu para 
vastos circulos seu carater sacral devido a 
rnotivos religiosos ou rnatafisicos, ale pode 
ser estudado "cientificamente" como uma fonts 
historica qualquer. Ou ainda: enquanto para o 
grupo a natureza estiver cheia de Forps divinas 
e demoniacas dotadas de personalidads e de 
vontade, 2.1 madida que o for, a propria natureza 
ainda & "tabu" para a cihcia. npsnas o impulso 
religioso para uma id&ia espiritual de Deus, urna 
idhia menos biomorfica, e enquanto tal essen- 
cialmente tambbrn mais ou menos rnonoteista 
- como aparece pela primeira vez no 6mbito 
das vastas rnonorquias politicas do Orisnte, 
intimamente ligada no sentido corn essa or- 
denasdo monClrquica da socieda@e -, Faz corn 
que a religido se elsve acirna dos vinculos das 
cornunidades consanguineas e tribais; apenas 
assirn se espiritualiza e se desvitaliza a id&ia 
de Deus, tornando, portanto, sempre mais livrs 
para o pesquiso cisntifica a natureza ssfriada, 
por assim dizer, na religido e tornada relativa- 
rnente objetiva e "morta", ou aquela parte do 
natureza que Foi esfriada pela religido. Qusrn 
considera as estrelas como divindades visiveis, 
ainda ndo esta maduro para urna astronomia 
cisntifica. 

0 rnonoteismo criacionista hebraico- 
cristdo e sua vit6ria sobre a religido e sobre 
a metafisica do rnundo antigo foi sern duvida 
a pr~rnaira possibilidade fundamental de 
abrir livremente caminho no Ocidente para 
a pesquisa sistem6tica da natureza. Foi um 
tornar livre a natureza para a ci&ncia, e isso 
em uma ordem de grandeza que ultrapassa 
provavelmente tudo aquilo que no Ocidente 
aconteceu at& hoje. 0 Deus espiritual, dotado 
de vontade, trabalhadore criador, que o grego 
e o romano n60 conheceram, foi, indepen- 
dentemente da vardade ou Falsidade de sua 
hipotese, a mdxima sontificaq60 ch idCio do 
trabalho e do dorninio sobre as coisas infra- 
hurnanas; e ao rnesrno tempo operou a maior 
dssonirnagdo, rnortiFica@o, distanciomento 
e racionalizaq50 do natureza que jamais sa 
verificou, vista sm relaq5o 2.1s culturas asidticas 
e b antiguidade. 

M. Schslsr, 
Sociologio do sober. 



CapitMlo dkcimo primeiro 



202 Terceira parte - Fen~rnenolo~ia,  Existencialismo, tlermenZutica 

"0 ser-para-a-morte e essencialmente angustia". A angustia e experiCncia 
~evefadora do nada, p6e o homem diante do  nada, ao nada de sentido, o u  seja, 
ao n%o-sentido de  todos os projetos humanos e da prbpria exist6ncia. A angustia 

p6e o homem diante do nada. E viver autenticamente implica 
A experigncia a coragem de olhar para a possibilidade do  proprio n(?o ser; el 
"reveladora" com efeito, "a existdncia ancinima e banat na"o tem a coragem da 
da angustia angusfia diante da morte". Para a existiincia autentica o futuro 
+ 5 7-8 4 u m  viver-para-a-morte, que nao permite que o homem seja 

arrastado nas possibilidades mundanas. 

A an6lise do Ser-ai, feita em Sere temDo, nao revela o sentido do  ser, mas 
o nada da existencia. Na realidade, sustenta ~e idegge r  na Introdu@o a metaflsi- 
ca (1953), a metafisica cldssica, de Aristoteles ate Hegel e Nietzsche, tentou uma 
impossibilidade; procurou o sentido do  ser indagando os entes. A metafisica tra- 
dicional identificou o ser com a objetividade, com a simples-presensa dos entes; e 
metafisica que, na realidade, e "fisica"; fisica absorvida pelas coisas, que esqueceu 
o ser, e que esth na origem da "tCcnica", a qual, tornando a realidade - incluindo 

o homem - puro objeto a ser dominado e manipulado, torna o 
homem uma coisa entre coisas. 

A "reviravolta " 
no pensamento 

A tecnica n%o 6 um evento acidental do  Ocidente, mas 

de Heidegger: muito mais o produto resultante da reviravolta dada por Plat20 
hornem deve ao conceit0 de verdade. Nos primeiros filosofos (Anaximandro, 

ser pastor ParmCnides, Heraclito) a verdade era a-Mtheia, o des-velar-se do 
do ser ser. Platao, ao contrario, inverteu a rela@o entre ser e verdade 
+ s g - 1 1  n o  sentido de que a verdade estaria 'no pensamento que julga 

e que estabelece relasdes entre realidades, e nao no  ser que se 
desvela ao pensamento. E, entao, como recuperar a verdade do 

ser, o seu des-velamento? Para falar da realidade nos usamos nossa linguagem 
(palavras, regras gramaticais, sintaticas etc.). Mas esta linguagem pode falar dos 
entes, das coisas, e n%o do ser. Este desvelamento pode ocorrer apenas por inicia- 
tiva do proprio ser. 0 homem deve ser o pastor do ser, u m  pastor que deve "ser 
guardiao de sua verdade". E o ser se desvela - mas n%o na linguagem da ciencia 
ou  na tagarelice inautentica -; ele se desvela na linguagem aut6ntica da poesia: 
"a linguagem 6 a casa do ser. Nesta moradia habita o homem. 0s  pensadores e 
os poetas s%o os guardides dessa moradia": 0 des-velar-se do ser nao 6 obra do 
homem; 6 u m  dom do  ser. 

Vida e obms 

0 expoente principal da filosofia da 
existcncia C Martin Heidegger. Nascido 
em Messkirch em 1889, estudou teologia 
e filosofia. Aluno de H. Rickert, laureou-se 
em filosofia em 1914 com uma tese sobre 
A doutrina d o  juizo n o  psicologismo. Em 
1916, como tese de habilitaszo ao ensino 
universitirio, publicou A doutrina das ca- 
tegorias e d o  significado e m  Duns Escoto. 
Professor por alguns anos na Universidade 
de Marburgo, em 1929 Heidegger sucedeu 
a Husserl na citedra de filosofia em Fribur- 
go, dando sua aula inaugural sobre 0 que 
e' a metafisica? Do mesmo ano C o ensaio 
Sobre a essdncia d o  fundamento (escrito 

para o volume misceliineo publicado em 
comemoraqZo dos setenta anos de Husserl), 
bem como o livro Kant e o problema da 
metafisica. Nesse entretempo, em 1927, 
saira o trabalho fundamental de Heidegger, 
Ser e tempo. 

Em 1933, Heidegger, que aderira ao 
nazismo, torna-se reitor da Universidade 
de Friburgo, pronunciando o discurso A 
auto-afirmagio da universidade alemi. Mas 
pouco depois se demitiu do cargo de reitor. 
Seus escritos posteriores a esse period0 s5o: 
Holderlin e a essdncia da poesia (1937), A 
doutrina de Plat20 sobre a verdade (1942), 
republicado em 1947, juntamente com a 
Carta sobre o humanismo; A essincia da 
verdade (1943); Caminhos interrompidos 
(1950); Introdugio a metafisica (1953); 0 
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que e a filosofia? (1956), A caminho rumo 
a linguagem (1959); Nietzsche (1961), em 
dois volumes. Heidegger morreu em 1976. 

Da fenomenologia 

a o  existencialismo 

prescinde da existhcia, que se torna uma 
determinagiio niio essential do ser. Escreve 
ele: "A hist6ria do ser rege e determina toda 
condigiio e situaqiio humana" . 

0 objetivo declarado de Ser e tempo 
C o de uma ontologia capaz de determinar 
adequadamente o sentido d o  ser. Mas, para 
alcangar esse objetivo, C precis0 analisar 
quem C que se prop6e a pergunta sobre o 
sentido do ser. Enquanto Ser e tempo se 
resume em uma analitica existencial sobre 
aquele ente (o  homem) que se prop6e a 
pergunta sobre o sentido do ser, os escritos 
de 1930 em diante abandonam a proposi- 
qiio originaria: nZo se trata mais de analisar 
aquele ente que procura caminhos de acesso 
ao ser, mas sim o pr6prio ser e sua auto- 
revelag50. E aqui, precisamente, reside a 
"reviravolta" do pensamento de Heidegger, 
que, no segundo period0 de sua filosofia, 

A intenqiio da obra Ser e tempo, diz 
Heidegger, C "a elaboragiio concreta do 
problema do sentido do 'ser' ". Entretanto, 
o problema do sentido do ser propBe ime- 
diatamente a interrogaqiio: "A respeito de 
qua1 ente deve ser compreendido o sentido 
do ser?" 

Pois bem, prossegue Heidegger, "se o 
problema do ser deve ser proposto explici- 
tamente em toda a sua transparhcia, entiio 
[. . .] torna-se necessario evidenciar as manei- 
ras de penetragiio no ser, de compreensiio 
e de posse conceitual de seu sentido, bem 
como a solug50 da possibilidade de escolha 
correta do ente exemplar e a indicaqiio do 
caminho auttntico de acesso a esse ente. 

Martin Heidegger (1 889- 
sucessor de Husserl 
na Universidade de Fribu 
e' a figura mais representa 
da filosofia da exzsthcia. 
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Penetraqio, compreensio, solugiio, escolha, 
acesso - s io  momentos constitutivos da 
busca e, ao mesmo tempo, modos de ser 
de determinado ente, mais precisamente 
daquele ente que, nos que o buscamos, i d  
somos". 

Por tudo isso, "elaboraqio do proble- 
ma do ser significa, portanto, o tornar-se 
transparente de um ente, p6r aquele que 
busca em seu ser". E nisso consiste a anali- 
tica existential. 

0 homem, portanto, C o ente que se 
prop6e a pergunta sobre o sentido do ser. 
Por isso, a proposiqiio correta do problema 
do sentido do ser requer urna explicita@o 
preliminar daquele ente que se prop6e a 
pergunta sobre o sentido do ser: e "esse ente, 
que nos mesmos ja somos sempre, e que 
tem, entre as outras possibilidades de ser, 
a de buscar, nos o indicamos com o termo 
Ser-ai (Dasein)" . 

Considerado em seu mod0 de ser, o ho- 
mem C precisamente Da-sein, ou seja, ser-ai. 
E o "da" (ai) indica o fato de que o homem 

esta sempre em urna situa@o, lanqado nela 
e em relaqio ativa com ela. 

0 Ser-ai, isto 6, o homem, n io  C so- 
mente aquele ente que propBe a pergunta 
sobre o sentido do ser, mas C tambCm aquele 
ente que n io  se deixa reduzir A noqiio de ser 
aceita pela filosofia ocidental, que identifica 
o ser com a objetividade, ou seja, como diz 
Heidegger, com a simples-presen~a. As coi- 
sas s io  certamente diversas urna da outra, 
mas todas siio objetos (ob-jecta) colocados 
diante de mim: e nesse seu estar presente a 
filosofia ocidental viu o ser. 

Mas o homem nio  pode se reduzir a 
objeto puro e simples no mundo; o Ser-ai 
jamais C urna simples-presenqa, urna vez que 
ele C precisamente aquele ente para o qua1 
as coisas estiio presentes. 

0 mod0 de ser do Ser-ai C a existhcia: 
"A 'natureza', a 'essincia' do Ser-ai consiste 
em sua existincia". A esshcia da existhcia 
C dada pela possibilidade, que niio C possibi- 
lidade logica vazia nem simples contingtncia 
empirica. 0 ser do homem C sempre urna 

Sein und Zeit 

Frontispicio da terceira edi@o 
de Sein und Zeit (Ser e te rn~o) .  
A primeira edi@o e' a que fkpubl icada e m  Halle, 
e m  192 7. 
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possibilidade a atuar e, conseqiientemente, 
o homem pode escolher-se, isto C, pode 
conquistar-se ou perder-se. 

Neste sentido, o Ser-ai (ou homem) C "o 
ente que depende de seu ser" e "a existencia 
C decidida, no sentido da posse ou da ruina, 
somente por cada Ser-ai individual". 

0 homem C aquele ente que se inter- 
roga sobre o sentido do ser. 0 homem ngo 
pode reduzir-se a simples objeto, isto C, a 
simples estar-presente. 0 mod0 de ser do 
homem C a existhcia. A existhcia C poder- 
ser. Mas poder ser significa projetar. Por isso, 
a existencia C essencialmente transcend8ncia, 
identificada por Heidegger com a ultrapassa- 
gem. Desse modo, para ele, a transcendincia 
niio C um entre os muitos possiveis compor- 
tamentos do homem, e sim sua constituiqgo 
fundamental: o homem C projeto e as coisas 
do "mundo" s io  originariamente utensilios 
em funqgo do projetar humano. 

Tudo isso nos introduz 6 trataqiio da 
caracteristica fundamental do homem que 
Heidegger chama de ser-no-mundo. 0 ho- 
mem esta-no-mundo. Mas, como o homem 
C constitutivamente projeto, o mundo - di- 
ferentemente do que pensava Husserl - ngo 
C originariamente uma realidade a contem- 
plar, e sim muito mais um conjunto de ins- 
t r u m e n t ~ ~  "para" o homem, um conjunto 
de utensilios, ou seja, de coisas a utilizar, a 
miio, e 1-60 de coisas a contemplar como 
presentes. A existcncia C poder-ser, projeto, 
transcendhcia em relaqiio ao mundo: estar- 
no-mundo, portanto, significa originaria- 
mente fazer do mundo o projeto das aqdes 
e dos comportamentos possiaeis do homem. 

A transcendincia institui o projeto 
ou esboqo de um mundo: ela C um ato 
de liberdade - alias, para Heidegger, C a 
pr6pria liberdade. Entretanto, se 6 verdade 
que qualquer projeto radica-se em um ato 
de liberdade, tambCm C verdade que todo 
projeto limita imediatamente o homem que 
se encontra dependente das necessidades e 
limitado pel0 conjunto daqueles utensilios 
que C o mundo. Estar-no-mundo, pois, 
significa para o homem cuidar das coisas 
necessarias a seus projetos, e ter a ver com 
uma realidade-utensilio, meio para sua vida 
e para suas aqdes. 

Sendo o Ser-ai constitutivamente proje- 
to, o mundo existe como conjunto de coisas 

utilizaveis: o mundo vem a ser graqas a seu 
ser utilizivel. 0 ser das coisas equivale ao 
seu ser utilizadas pel0 homem. 0 homem, 
portanto, ngo C um espectador do grande 
teatro do mundo: o homem esti no mun- 
do, envolvido nele, em suas vicissitudes. 
E transformando o mundo, ele forma e se 
transforma a si mesmo. A atitude te6rica e 
contemplativa do espectador desinteressado 
(na qual Husserl tanto insistira, bem como a 
tradigHo filos6fica ocidental em geral) C so- 
mente um aspect0 da mais ampla e geral uti- 
lizabilidade das coisas. As coisas G o  sempre 
instrumentos: se for conveniente, podergo 
ser vistas como instrumentos que satisfazem 
um prazer estCtico; mas, se o consideramos 
util, podergo ser vistas "objetivamente", 
isto C, cientificamente, tendo como fundo 
um projeto total. 0 homem compreende 
uma coisa quando sabe o que fazer dela, do 
mesmo mod0 como compreende a si mesmo 
quando sabe o que pode fazer consigo, isto 
6, quando sabe o que pode ser. 

Se o ser-no-mundo ( in  der- Welt-sein) C 
um existencial, tambCm o ser-com-0s-outros 
(Mit-sein) C um existencial. N5o ha "um 
sujeito sem mundo" e, ao mesmo tempo, 
niio existe "um eu isolado sem os outros": 
os outros n5o siio inferidos como outros 
"eus"; eles s5o dados, ao invCs, como outros 
"eus", desde a origem. Sendo a existcncia 
constitutivamente abertura, desde a origem 
os outros "eus", como tais, participam do 
mesmo mundo no qual eu vivo. 



206 Terceira parte - F e n o m e n ~ l o ~ i a ,  Cxts tencia l i smo,  +lewnen&uttca 

Por outro lado, assim como o ser-no- 
mundo do homem se expressa pelo cuidar 
das coisas, do mesmo mod0 o seu ser-com- 
0s-outros se expressa pel0 cuidar dos outros, 
coisa que constitui a estrutura basilar de 
toda possivel relaq5o entre os homens. E o 
cuidar dos outros pode tomar duas direqees: 
na primeira, procura-se subtrair os outros de 
seus cuidados; na segunda, procura-se aju- 
da-10s a conquistar a liberdade de assumir 
seus pr6prios cuidados. No primeiro caso, 
temos um simples "estar junto" e estamos 
diante de urna forma inautbntica de coexis- 
tincia; no segundo caso, ao contrario, temos 
um autBntico "coexistir". 

0 ser-para-a-morte, 

e~istgncia ina~tgntica 

0 Ser-ai e' e tem de ser; isto C, o homem 
se encontra sempre em urna situaq5o e en- 
frenta essa situaq5o graqas a seu projetar. 
Mas, quando volta seus "cuidados" para 
o plan0 "6ntico" ou "existentivo", isto C, 
ao plano dos entes em sua factualidade, o 
homem permanece na existbncia inautbntica. 
Nesta, o homem manipula as coisas, utiliza- 
as e estabelece relaqees sociais com outros 
homens. Todos esses projetos, porCm, em 
urna espCcie de vertigem, atiram o homem 
para o nivel dos fatos. A utilizagio das coisas 
se transforma em fim em si mesma. A lin- 
guagem se transforma ent5o no palavrdrio 
da existincia anhima subjacente ao axioma 
"as coisas s5o assim porque assim se diz". 

Essa existtncia antmima procura en- 
cher o vazio que a caracteriza, recorrendo 
continuamente ao novo: ela se afoga na 
curiosidade. E, por fim, alCm do palavr6rio 
e da curiosidade, a terceira caracteristica da 
existincia inautintica C o equivoco: a indivi- 
dualidade das situagees, em urna existincia 
devorada pel0 palavrorio e pela curiosidade, 
desvanece na neblina do equivoco. A exis- 
tincia inautintica C existincia an6nima: t a 
existincia do "se diz" e do "se faz". 

A analise existencial revela que a exis- 
tincia an6nima C um poder ser constitutivo 
do homem. E, segundo Heidegger, o que se 
encontra na base desse poder-ser C a deje@o, 
ou seja, a queda do homem no plano das 
coisas do mundo. Entretanto, existe a voz da 
consci8ncia, que chama a edsttncia, quando 
ent5o nos colocamos n io  mais no plano 

"6ntico" ou "existentivo", e sim no plano 
"ontol6gico" ou "existencial", procurando 
o sentido do ser dos entes, isto 6, o sentido 
do seu existir. 

A voz da consciincia traz de novo 
o homem envolvido pelos cuidados para 
diante de si mesmo, remetendo-o a quest50 
do que ele C no mais profundo do seu ser 
e que n5o pode ocultar. Como ja sabemos, 
a existtncia C poder-ser; e C nesse poder-ser 
que se baseia o projetar ou transcender do 
homem. Mas todo projetar leva o homem 
ao nivel das coisas e do mundo. 

Tudo isso quer dizer que os projetos e 
as escolhas do homem, no fundo, s5o todos 
equivalentes: posso dedicar minha vida ao 
trabalho, ao estudo, a riqueza ou a qualquer 
outra coisa, mas posso ser homem seja esco- 
lhendo pma possibilidade, seja escolhendo 
outra. E por essa raz5o que, considerando 
como ultima e decisiva urna dessas escolhas 
ou possibilidades, o homem se decide por e 
se dispersa em  urna existincia inautintica. 

Entretanto, entre as vhrias possibilida- 
des, ha urna diferente das outras, A qua1 o 
homem n50 pode escapar: trata-se da morte. 
Com efeito, posso decidir dedicar minha vida 
a um objetivo ou a outro, posso escolher urna 
profiss5o ou outra, mas n io  posso deixar de 
morrer. E entio, quando a morte torna-se 
realidade, n5o h i  mais existincia. Isso nos 
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faz entender que, enquanto ha o existente, 
a morte C possibilidade permanente, e essa t 
a possibilidade de que todas as outras possi- 
bilidades se tornem impossiveis. Diz Heide- 
gger: "Enquanto possibilidade, a morte niio 
d6 ao hornern nada a realizar". Ela C a pos- 
sibilidade da impossibilidade de todo projeto 
e, com isso, de toda existincia: com efeito, 
com a morte, niio h i  outras possibilidades 
a escolher nem novos projetos a realizar. 

A voz da consciincia, por conseguinte, 
nos remete ao sentido da morte e revela a 
nulidade de todo projeto: na perspectiva 
da morte, todas as situas6es singulares 
aparecem como possibilidades que podem 
se tornar impossiveis. Desse modo, a rnorte 
impede que alguem se fixe em uma situaqiio, 
mostra a nulidade de todo projeto e funda 
a historicidade da existincia. 

A existincia autintica, portanto, C um 
ser-para-a-morte. Sornente compreendendo 
a impossibilidade da morte como possibili- 
dade da existincia, e somente assumindo 
essa possibilidade com decis5o antecipada, o 
homem encontra seu ser autintico. 

fi coragew diante 
da angLstia 

0 "viver para a morte" constitui, por- 
tanto, o sentido autintico da existincia. 0 
"viver-para-a-morte" nos afasta do estar 
subrnerso nos fatos e nas circunstihcias. 

A antecipagiio da morte (que niio signi- 
fica de mod0 algum realiza-la pel0 suicidio) 
da sentido ao ser dos entes, mediante a 
experiincia do seu nada possivel. 

Essa experiincia, no entanto, niio se 
tem por obra de ato intelectivo, e sim, mui- 
to rnais, por meio do sentimento especifico 
que C a angustia: "0 ser-para-a-morte C 
essencialrnente angustia". A angustia p6e o 
homem diante do nada, do nada de sentido, 
isto C, do n5o-sentido dos projetos humanos 
e da propria existincia. 

Existir autenticamente implica ter a 
coragem de olhar de frente a possibilidade 
do proprio niio-ser, de sentir a angustia do 
ser-para-a-morte. A existincia autintica, por 
conseguinte, significa a aceita@o da propria 
finitude. E C a essa aceitas50 que nos con- 
clama a voz da consciincia: a aceita~iio da 
nossa prdpria finitude e negatividade. 

A existincia inautintica e an6nima, ao 
contrario, tem medo da angustia diante da 

morte, de mod0 que, para escapar a angus- 
tia, a existincia an6nima ocupa-se muito 
corn as coisas e afunda no reino do se (man):  
"a exist2ncia an6nima e banal d o  tern a 
coragem da angustia diante da morte". E 
isso pode ser visto no fato de que a existhcia 
an6nima banaliza a angustia no rnedo: "o 
medo C uma angustia que decaiu ao nivel do 
mundo, inautintica e oculta para si rnesma 
como angustia". Sernpre se tem medo de 
alguma coisa; ao passo que nos angustiamos 
por nada: na angustia esta presente o nada, 
com seu poder de aniquilagiio. 

0 tempo 

Dado que a existincia C possibilida- 
de e projeto, escreve Heidegger em Ser e 
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tempo, entre as determinagdes do tempo 
(passado, presente e futuro) a fundamental 
C o futuro: "0 projetar-se-adiante para o 
'em-vista-de-si-mesmo', projetar-se que se 
baseia no futuro, C caracteristica essential 
da existencialidade. Seu sentido primhrio e 
o futuro". 

Entretanto, o cuidado, que antecipa as 
possibilidades, surge do passado e o implica. 
E entre passado e futuro estii o ocupar-se 
com as coisas que C o presente. Essas tris 
determinagdes do tempo encontram seu 
significado em seu ser "fora de si": o futuro 
C um protender-se, o presente i estar preso 
as coisas e o passado C retornar h situaqiio 
de fato para aceitii-la. 

Essa C a raziio pela qual Heidegger 
chama os tris momentos do tempo de 2x- 
tase, entendido em seu sentido etimol6gico 
de "estar fora". 

Em todo caso, as tris determinagdes 
do tempo mudam com base no fato de se 
tratar de tempo autgntico ou de tempo 
inaut8ntic0, sendo o tempo autintico o da 
existincia autintica e o tempo inautcntico 
tipificado pela preocupagiio com o sucesso, 
C a aten@o para com o ixito; ao passo que 
na existincia autintica, que assume a morte 
como possibilidade que qualifica a existin- 
cia, o futuro C um viver para a morte que 
niio permite ao homem ser envolvido pelas 
possibilidades mundanas. 

E se o passado autintico C o niio aceitar 
passivamente a tradiqiio, mas confiar nas 
possibilidades que a tradigiio nos oferece e 
reviver a possibilidade do homem que j6 foi, 
o presente autintico C o instante, em que o 
homem repudia o presente inauttntico (onde 
o homem C absorvido sem descanso pelas 
coisas a fazer) e decide seu destino. 

Dessa analise do tempo, entre outras 
coisas, derivam algumas conseqiiincias im- 
portantes no pensamento de Heidegger: 

1) 0 s  significados do tempo usados 
no pensamento comum e na ciincia (a da- 
tabilidade e a medida cientifica do tempo) 
constituem tempo inautintico, j5 que re- 
metem A existincia langada entre as coisas 
do mundo. 

2) A existincia autintica C a existincia 
angustiada, que vC a insignificincia de todos 
os projetos e fins do homem. Essa insignifi- 
cincia torna todos os projetos equivalentes. 
Pondo o homem diante da equivalente nu- 
lidade dos fins, a anghtia da ao individuo 
a possibilidade de aceitar o pr6prio tempo 
e a ele permanecer fiel, ou seja, assumir 
como pr6prio o destino da comunidade 

humana a qual pertence, em uma espCcie 
de amor fati. 

Em outros termos, o homem que vive 
autenticamente continua a viver a vida, por 
assim dizer, banal de seu tempo e de seu 
povo, mas a vive com todo aquele afasta- 
mento pr6prio de quem, com a experiincia 
antecipadora da morte, teve a revelaqiio do 
nada dos projetos humanos e da existincia 
humana. 

A wetafisica ocidental 

cowo " e ~ ~ u e c i w e ~ t o  do sev" 

A tarefa declarada de Ser e tempo C a 
de determinar o sentido do ser. Entretanto, 
essa interrogagiio - que se desdobrou na 
analitica existencial, ou seja, na analise das 
estruturas da existincia - teve como resul- 
tad0 o de que o sentido do ser niio pode ser 
obtido pela interrogagso de um ente. A a d -  
lise da existtncia mostra que a existincia au- 
tintica C o nada de todo projeto e o nada da 
pr6pria existincia. A anilise do Ser-ai, isto 
C, daquele ente privilegiado que se prop6e a 
pergunta sobre o sentido do ser, niio revela 
o sentido do ser, e sim o nada da existincia. 

Essas consideragdes siio explicitadas 
por Heidegger em sua Introdu@o a meta- 
fisica (1953), que se apresenta como critica 
radical da metafisica cl6ssica. De Arist6teles 
a Hegel e ao pr6prio Nietzsche, a metafisi- 
ca classica fez o que a analitica existencial 
mostrou ser impossivel: procurou o sentido 
do ser indagando os entes. A metafisica 
identificou o ser com a objetividade, isto 
C, com a simples presenqa dos entes. Desse 
modo, ela niio 6 metafisica, seniio "fisica" 
absorvida pelas coisas, que esqueceu o ser 
e que, alias, leva ao esquecimento desse 
esquecimento. Heidegger diz que Platiio foi 
o primeiro responsive1 pela degradaqiio da 
metafisica a fisica. 0 s  primeiros fil6sofos 
(Anaximandro, Parminides, Herhclito) con- 
ceberam a verdade como um desvelar-se do 
ser, como provaria o sentido etimol6gico de 
ale'theia, onde lanthhno (velar) C precedido 
do alfa privativo. Entretanto, Plat50 rejei- 
tou a verdade como "niio-ocultamento" do 
ser e subverteu a relagiio entre ser e verdade, 
baseando o ser na verdade, no sentido de 
que a verdade estaria no pensamento que 
julga e estabelece relagdes entre os pr6prios 
"conteljdosY' ou "idCiasYy, e niio no ser que 
se desvela ao pensamento. Desse modo, o 
ser deveria se finalizar e relativizar para 
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a mente humana, alias, para a linguagem 
dela. 

A linguagem da  poesia 
, . 

como l i nguagem do ser 

Entretanto, o patrimGnio de palavras, 
de regras logicas, gramaticais e sintaticas, 
que C a linguagem, estabelece limites intrans- 
poniveis ao que podemos dizer. A linguagem 
do homem pode falar dos entes, mas nao do 
ser. Por isso, a revelagZo do ser nao pode 
ser obra de um ente, ainda que privilegiado 
como o Ser-ai, mas s6 pode se dar atravis 
da iniciativa do pr6prio ser. Ai reside a "re- 
viravolta" do pensamento de Heidegger. 0 
homem niio pode desvelar o sentido do ser. 
Ele deve ser o pastor d o  ser e n5o o senhor 
do ente. E sua dignidade "consiste em ser 
chamado pel0 pr6prio ser para ser o guarda 
de sua verdade". Por isso, C precis0 elevar 

WAS HEISST DENKEN: 

VON 

MART1 N HElDEGGBR 

a filosofia de sua deforma~io "humanista" 
at6 o "mistirio" do ser, a seu desvelar-se 
originario. Mas onde ocorre esse desvelar-se 
do ser? Diz Heidegger que o ser se desvela 
na linguagem, niio na linguagem cientifica 
pr6pria dos entes, ou na linguagem inau- 
tintica do palavrorio, e sim na linguagem 
autintica da poesia. Escreve ele na Carta 
sobre o humanismo: " A  linguagem i a casa 
do ser. E nessa morada habita o homem. 0 s  
pensadores s5o os guardiHes dessa morada". 
Na forma auroral da poesia, a palavra tinha 
cariter "sacral": lingua originaria, a poesia 
deu nomes i s  coisas e fundou o ser. 

Essa fundagiio do ser, porCm, espe- 
cificada por Heidegger em Holderlin e a 
essgncia da poesia (1937), niio C obra do 
homem, e sim dom do ser. Na linguagem 
do poeta, nso C o homem que fala, e sim a 
pr6pria linguagem - e, nela, o ser. Conse- 
qiientemente, a justa atitude do homem em 
relagso ao ser C a do silincio para ouvi-lo; 
o abandono (Gelassenheit) ao ser C o iinico 
comportamento correto. 0 homem deve, 

Frontqxzo  de W ~ F  Hewt  Denken? 
(0 que slgmfica pensar?), 
de Martzn He~degger (1  9 74). 
A esta pergunta Hezdegger 
asszm respondza: 
"Denken 1st danken " 
("pensar e' agrade~er "). 
Em uma reflexdo, 
o hzbllsta G.  Ravas~ 
comentava a respezto: 
''0 louuor, o agradec~mento 
sdo a proprza alma do pensanfento. 
0 homem racronal 
e' um homem orante". 
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portanto, tornar-se livre para a verdade, 
concebida como desvelamento do ser. E, 
assim, liberdade e verdade se identificam. 
E, como a verdade, tambCm a liberdade C 
dom do ser ao homem, uma iniciativa do ser. 

Siio, portanto, os "pensadores essen- 
ciais" (como Anaximandro, Parmhides, 
Heraclito e Holderlin) as testemunhas ou 
os ouvintes da voz do ser, e niio a metafisica 
ocidental. 0 senhor do ente niio C o pastor 
do ser. 

Mas o homem ocidental, precisamente 
por forqa daquela "fisica" que pretendia 

ser "metafisica", transformou-se em senhor 
do ente. 

A reviravolta operada por Platiio no 
conceit0 de verdade e, com isso, no destino 
da metafisica, explica o destino do Ocidente 
e o primado da tCcnica no mundo moderno. 

A tCcnica niio C instrumento neutro 
nas miios do homem, que pode USA-la para 
o bem ou para o mal, nem constitui acon- 
tecimento acidental no Ocidente. 

Para Heidegger, a realidade C que a tic- 
nica C o resultado natural daquele desenvolvi- 
mento pelo qual, esquecendo o Ser, o homem 
se deixou arrastar pelas coisas, tornando a 
realidade puro objeto a dominar e a desfrutar. 

E esse comportamento, que niio se de- 
tera sequer quando chega, como acontece 
hoje, a ameaqar as bases da pr6pria vida, 
C comportamento que se tornou onivoro; 
trata-se de uma fC, a f C  na tCcnica como do- 
minio sobre tudo. 
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A rnorte B ""ma iminhcicr 

'B morte d para o ssr-ai a possibilidads 
de n6o-podsr-mois ser-ai [.. .]. R morte d a 
possibilidade da pura s simples impossibi- 
lidade do sar-a;. Rssim, a morte se revela 
como a possibilidads rnais propria, incondi - 
cionada e insupsr6vel". 

A morte ameaca o ser-ai. A rnorte ndo 8 
de Fato urna simple; presenGa que ainda ndo 
Foi atuada, ndo 6 um Faltar ljltirno reduzido ad 
minimum, mas 6, antes de tudo, uma irningncia 
que amsop. 

Mas ao ser-ai, como ser-no-mundo, mui- 
tas coisas ameaqm. 0 car6ter de irnin&ncia 
amaa<adora ndo 6 exclusive da rnorte. Urna 
intsrpreta<do do g&nsro poderia Fazsr crer qua a 
morte seria um evento que se encontra no rnun- 
do, ameapdor em sua irninhcia. Um temporal 
pode ameasar como iminente. A reparasdo de 
uma casa, a chegada de urn arnigo, podem ser 
irninentes; coisas estas que sbo simples-presen- 
Gas, ou utiliz6veis ou co-presen~as. A ameap 
da morte nbo tam urn ser deste g&nero. 

PorQrn, pode arneapr o ser-ai, por exem- 
plo, tambQrn urna viagem, uma explica$do corn 
outros, a ren6ncia a 0190 que o proprio ser-ai 
pode ser: possibilidades, estas, que pertcmcem 
ao ser-ai e que se hseiarn no ser com os outros. 

A morte 8 urna possibilidade de ser que 
o pr6prio ser-ai deve sernpre assumir por si. Na 
rnorte o ser-ai arnsaCa a si proprio em seu po- 
der-ser mais prdprio. Nessa possibilidade isso 
ocorre para o ser-ai puramente e sirnplesrnente 
por causa de seu ser-no-rnundo. A morte Q para 
o semi a possibilidade de ndo-poder-mais-ser- 
ai. Como nessa possibilidade o ser-ai ameaGa 
a si pr6prio. ele Q complstaments remetido ao 
proprio poder-ser rnais proprio. Esta possibilida- 
de absolutamente propria e incondicionado 6, 
ao rnssrno tempo, a sxtrerna. Em sua qualidade 
de poder-ser, o ser-ai ndo pode superar a possi- 
bilidade do morte. A rnorte 6 a possibilidade da 
pura s simples impossibilidade do ser-ai. Assim, 
a morte se revela como a possibilidade mais 
prdpria, incondicionnda e insupsravel. Corno 
tal t; imin&ncia arnaapdora espaci'fica. [...I 

Esta possibilidade mais propria, incondi- 
cionada e insuper6veL o ser-ai nbo a cria aces- 
soria s ocasionalmente no decurso de seu ser. 
Se o ser-ai exists, jb & tarnbQrn jogado nessa 
possibilidade. Em prirneiro lugar s em geral o 
ser-ai ndo tsm nenhurn "conhecirnento", explicito 
ou taorico, de estar entregue 6 morts e que ssta 
faca parte de seu ser-no-mundo. 0 ser-jogado 
no morte se Ihe revela do rnodo rnais originbrio 
o penetrante na situaq3o emotiva do an~ustia. 
A angljstia diants da rnorte cis angljstia "dian- 
te" do poder-ser rnais proprio, incondicionado 
e insuperbvel. [...I A ang0stia ndo deve ser 
conhndida com o rnedo diante do falecimento. 
Ela ndo Q de modo nenhum urna tonalidade 
emotiva de "depressdo", contingsnte, casual, 6 
rnerc6 do individuo; snquanto situqbo emotiva 
Fundamental do sar-ai, ela constitui a abertura 
do ser-ai ao seu sxistir corno ser-jogado para 
ssu proprio fim. Torna-se claro, assim, o conceit0 
existential do morrer como ser-jogado no poder- 
ser mais proprio, incondicionado e insuper6vel. 
s se aprofunda a diferen~a ern rela$3o ao sim- 
ples desoparecer, ao puro deixar de viver e 6 
"experiisncia vivida" do falecimento. 

0 ser-para-o-fim n60 6 o resultado da urna 
dslibara@o repentina a irregular, mas Faz parte 
essential do ser-jogado do ser-ai, tal como 
se revela, em um ou outro modo, na situaQ2o 
emotiva [. . .]. 

A intsrpreta@o p6blica do ser-ai diz: "mor- 
re-5s"; mas, corno se alude sernpre a coda urn 
dos outros e a n6s na forrna do se an6nimo. 
subentende-se: de vez em quando nbo sou au. 
Corn efeito, o SG Q o ninguhm. 0 "morrer" Q de 
tal modo nivelado a um evento que certarnents 
se refere ao ser-ai, mas ndo concerns a ninguQrn 
propriamente. Nunca como nest@ discurso a 
r~speito da morte torna-se claro que o pala- 
vreado t; acornpanhado sernpre do equivoco. 
0 morrer, que cis rnau de mod0 absolutamente 
insubstituivel, confunde-se corn um fato de 
comum acontecirnsnto qua sucede ao sa Esse 
discurso tipico fala do rnorte corno de urn "caso" 
qua tern lugar continuamente. €19 faz passar a 
rnorte como algo que Q sernpre j6 "acontecido", 
ocultando sau car6ter de possibilidade e, por- 
tanto, as caracteristicas de incondicionabilidade 
e ds insuperabilidads. Corn esse equivoco o 
ser-ai coloca-se na condic;do de perder-se no s@, 
justamsnte em relagdo ao poder-sar qua mais 
do que qualquer outro constitui ssu si-proprio 
rnais proprio. 0 SG Fundarnenta e aprofunda a 
tentag60 de ocultar a si pr6prio ern rela~bo ao 
ser-para-a-morte rnais pr6prio. 

Esse rnovimento de driblar a morte, ocul- 
tando-a, domina a tat ponto a quotidianidade 
que, no ser-junto, "as porentes rnais pr6xirnosV - 
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vdo frequentemante repetindo ao "moribundo" 
que ele certarnente escapara do rnorte e podera 
voltar a tranquila quotidianidads do rnundo do 
qua1 cuidava. Esse "cuidava" quer assim "con- 
solar" o "rnoribundo". As pessoas s~ preocupam 
em remet&-lo ao ser-ai, ajudando-o a esconder 
de si rnesrno a possibilidade de sau ser mais 
propria, incondicionada s insuper6vsl. 0 SG 

preocupa-se corn urna constante tranquilizo@~o 
em relo@o t, morte. Na realidade, isso ndo vale 
apenas para o "rnoribundo", mas igualrnente 
para os "consoladores". E tarnbbrn em caso de 
falecirnento, o pljblico ndo deve ser perturbado 
em sua tranquilidade a ern seu preocupar-sa 
despreocupado. Ndo & raro se ver na morte 
dos outros urna perturba<do social ou at& falta 
de tato, em relaqdo a qua1 a vida pljblica deve 
tornar suas rnedidas. 

Com assa tranqijiliza<do qua subtrai ao 
ser-ai a sua rnorte, o SG assume o direito e a 
pretensdo de regular tacitamente o mod0 corn 
qua se deve, ern geral, cornportar diante da 
morte. J6 o "pensar na rnorte" & considerado 
publicarnents urn ternor pusilbima, uma fraque- 
za do ser-ai e uma fuga lugubre do mundo. 0 
se ndo tern a coragem do angfistia diante da 
morte. 0 predominio da interpreta~do publica 
do s ~ j 6  semprs decidiu a respsito da situa~do 
emotiva qua deve predorninar ern rslaq3o B 
rnorte. Na angljstia diante da rnorte, o ser-ai 
6 conduzido diante de si proprio enquanto re- 
rnetido 2.1 sua possibilidade insuperavel. 0 SG 

preocupa-se ern transformar esta angustia ern 
msdo diante de um evento que sobrevirdr. A an- 
gcstia, banalizada equivocamente em rnedo, & 
apresantada como urna fraqueza que um ser-ai 
seguro de si ndo deve conhecer. [. . .] 

0 ser-ai, enquanto sar-jogado-no-rnundo, 
j6 foi ssmpre entregua 6 propria rnorte. Exis- 
tindo para a propria morte, el@ rnorre efetiva 
5 constanternente at& que ndo tenha chegado 
a seu proprio falecimento. Que o ser-ai morra 
sfetivamente significa, a16m disso, qus ale ja 
sernpre decidiu, ds urn ou de outro rnodo, quan- 
to a seu sar-para-a-morte. 0 dssvio quotidian0 
s degenerative diante da rnorte & o ser-para-a- 
rnorte inauthtico. Mas a inautenticidade tern na 
sua base a autenticidade possival. A inautan- 
ticidade caracteriza urn modo ds ser ern que o 
ser-ai pode extraviar-se - e no rnais das vezes 
se extraviou - mas no qua1 ndo 8 obrigado a 
se extraviar necessaria e constanternente. [.. .] 

R rnorte, enquanto possibilidade, ndo 
oferece nada "a realizar" para o hornem 5 nada 
qua ale possa ser como realidade atual. €la 6 a 
possibilidade da impossibilidade de todo corn- 
portamento para ..., ds todo existir. Na antecipa- 
qdo esta possibilidade se torna "sernpre maior", 

revela-se tal sem conhecer nenhuma medida, 
nenhurn mais ou menos, ou seja, revela-se como 
a possibilidade do incomensurClvel irnpossibili- 
dads do exist6ncia. Em conformidads com sua 
ess&ncia, tal possibilidade ndo oferece nenhurn 
ponto de apoio para projetar-se na dirqdo de 
algo, para "colorir" o real possivel e, portanto, 
esquecer a possibilidade. 0 ser-para-a-rnorte, 
como antscipqdo da possibilidade, torno pos- 
si'vd a possibilidade s a torna livre corno tal. 

0 ser-para-a-morte & a antecipq60 de 
um poder-ser daquele ante cujo modo de ser 
& o proprio antecipar-se. Na descoberta ante- 
cipatoria da te  poder-ser, o ser-ai se abre a si 
rnesmo am rela<bo a sua possibilidade extrema. 
Mas projetar-se sobre o poder ser mais proprio 
significa: poder cornpreender a si proprio den- 
tro do ser do ante assim desvelado: existir. 0 
antecipar-se revela-se corno a possibilidade 
da compreensbo do poder-ser mois proprio e 
extrerno, isto 6 ,  como a possibilidade da exis- 
tencia aut&ntica. [. . .] A morte 6 a possibilidade 
mais propria do ser-ai. 

A posssibilidade mais propria e incon- 
dicionada 5 insuperavel. 0 ser para esta 
possibilidade faz o ser-ai cornpreender que 
sobre ele incurnbe, corno extrema possibilida- 
de de sua exist&ncia, a renuncia a si mesmo. 
A antecipa~do ndo evade a insuperabilidade, 
assim corno o faz o ser-para-a-rnorte inaut&n- 
tico, mas, ao contrdrio, torna-se livre para ela. 
0 antecipatorio tornar-se livre para a propria 
morte liberta da dispersdo nos possibilidades 
que se apresentam casualmente, de rnodo que 
as possibilidades sfetivas, ou seja, situadas 
aqu6rn da insuperdvel, podern ssr compreendi- 
das e escolhidas autenticarnente. R antecipaqdo 
rnanifesta d existencia, corno sua possibilidade 
extrema, a renljncia a si mesrna, dissolvendo 
da tal modo toda solidifica<do sobre posi<des 
existenciais alcanqadas. 

F)  situa@o wnotiva que pode manter ober- 
ta a constante e radical ameap que incumbe 
sobre o si-mesmo - omeap qua provbm do 
mais proprio a isolado ser do ser-ai- d a ongcjs- 
tio. Nela o ser-ai encontra-se diante do nada da 
possivel impossibilidade da propria exist&ncia. 
A angustia sa angustia por causa do poder-ser 
do ente assim constituido, e abre de tal modo 
sua possibilidade extrema. Como a antecipqdo 
isola totalmente o ser-ai e nesse isolamento faz 
corn que ale se tome certo do totalidade de seu 
poder-ser, a situaqdo emotiva fundamental da 
angustia pertence a asta autocornpreensdo do 
ser-ai em sau proprio fundamento. 0 sar-para- 
a-rnorta 6 sssencialrnante angustia. 

M. Heideggsr, 
Ser s tempo. 
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"NO tempo 
da noite-do mundo 
o poeta canta o sagrado" 

'%etas s6o os rnortois qua [. . .] seguern 
os pegodos dos deuses que fugirorn, per- 
rnonecern sobre essos pagados, a ossirn 
reencontram o diregdo do revirovolto paro 
seus irrn6os rnortois". 

"...€ por que os poetas no tempo da po- 
breza?", pergunta a elegia de Holderlin P6o e 
vinho. Hoje comprsendemos com dificuldade a 
pargunta. Como poderemos entsnder a respos- 
ta que Holderlin d6? 

"...€ por qua os poetas no tempo da po- 
breza?". R palavra "tempo" alude b &poco do 
qua1 nos ainda hoje somos parts. Com a vinda e 
o sacrificio de Cristo teve inicio, segundo a con- 
cep<do historica de Holderlin, o fim do dia dos 
deuses. Caiu a tarde. Desde quando os "tr&s 
que sdo um" - H&rcules, Dioniso e Cristo - dei- 
xaram o mundo, a tarde do tempo mundano 
caminha para a noite. R noite do mundo estende 
suas trevas. Doravante a hpoca caracteriza-se 
pela ausQncia de Deus, pela "falta de Deus". 
A falta de Deus, como & sentida por Holderlin, 
ndo nega a persist&ncia de um comportamento 
cristdo para com Deus da parte dos individuos e 
das lgrejas, e ndo avalia essa rela<do de modo 
negative. R falta de Deus significa que ndo ha 
mais nenhum Deus que reuna em si, visivel e 
claramente, os homens e as coisas, ordenando 
com esta r~unid0 a historia universal e a estadia 
dos homens nela. Mas, na Falta de Deus, ma- 
nifesto-se 0190 ainda pior. Ndo so os deuses s 
Deus fugiram, mas apagou-se o esplendor de 
Deus na historia universal. 0 tempo da noite 
do mundo & o tempo da pobreza porque se 
torna sempre mais pobre. J6 se tornou td0 po- 
bre que ndo pode reconhecer a falta de Deus 
como falta. 

Por causa desta falta tarnb&m o mundo 
perde todo fundamento que fundaments. Falta 
de fundamento ou abismo 6 uma express60 
que originariamente significa o terreno, o 
fundo para o qual, como extremo da profun- 
didads, a190 pende ao longo da propria pen- 
d&ncia. A seguir o termo passa a signifmr a 
falta completa de fundamento. 0 fundamento 
6 o terreno sobre o qua1 enraizar-se e ficar de 
pQ. R Qpoca d qua1 falta o fundamento pende 
sobre o abismo. Posto que, em geral, a esta 

&poco esteja ainda reservada uma reviravolta, 
esta poder6 ocorrer apenas se o mundo se 
revirar de cima at6 embaixo, isto 8,  caso se 
revire a partir do abismo. Na &poco da noite 
do mundo o abismo dsve ser reconhecido e 
sofrido at& o fundo. Mas, para qua isso ocor- 
ra, & precis0 que haja aqueles que chegam 
ao abismo. 

R reviravolta da &poca ndo acontece por- 
que um novo Deus irrompe ou porque o velho 
sai fora de seu esconderijo. Em que lugar po- 
deriam se estabelecer se os homens ndo lhes 
houvessem preparado um lugar? Como poderia 
subsistir um lugar adequado para Deus se antes 
ndo se difundisse o @splendor da divindade 
sobre tudo aquilo que exists? 

0 s  deuses "de antes'' "voltam" apenas 
no "tempo justo", isto 5, apenas se os homens, 
no que a eles se refere, tiverem realizado uma 
reviravolta no lugar justo e do mod0 justo. Por 
isso Holderlin diz, no hino incomplete Mnamo- 
sine, compost0 pouco depois da elegia P6o 
e vinho: 

. . . Nern tudo 
t possivel oos celestes. Corn efeito, 

rnois depresso chegorn 
os rnortois oo fundo do abisrno. 
Mas assim ocorre para eles o revirovolta. 
longo 6 o ternpo, rnos realizo-se 
a Verdad~. 

Longo 6 o tempo ds pobreza da noite do 
mundo. Esta deve lentamente caminhar para 
seu meio. No meio dessa noite, a pobreza 
do tempo chega a seu 6pice. Entdo o tempo 
misero nam sequer percebe mais sua propria 
indigQncia. Esta incapacidode, pela qua1 a 
propria indighncia da pobreza 6 esquecida, & 
a verdadeira e propria pobreza do tempo. A 
pobreza & obscurecida completamente quan- 
do aparece apenas mais como necessidade a 
ser satisfeita. Mas a noite do mundo deve ser 
sntendida como um destino que sobrevhm por 
fora da alternativa de otim~smo e pessimismo. 
Talvez estejamos no momento em qua a noite 
do mundo caminha para a sua meia-noits. 
Talvez esta &poco do mundo esteja chegando 
ao tempo da pobreza extrema. Mas talvez 
ndo, talvez ainda ndo, talvez ainda ndo ainda, 
apesar da indig&ncia ilimitada, apesar de todos 
os sofrirnentos, apesar da mis&ria sem nome, 
apesar da extenuante falta de paz, apesar do 
crescente extravio. longo & o tempo, porque at& 
o terror, por si tomado como possivel causa da 
reviravolta, & ineficaz at& que os mortais ndo 
tiverem realizado a reviravolta. Mas a viragem 
& realizada por parte dos mortais apenas se 
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sles reencontram sua propria ess&ncia. Tal 
sss&ncia consists no fato ds que elss atingsm 
o abismo mais dapressa que os celastes. Caso 
se consic@-e sua sss&ncia, ales aparecsm 
rnais proximos da nbo-presenga (Rb-wesan) 
porqus sstdo investidos pelo estar-pressnta 
(Rn-wesen), ou ssja, pslo ser, assim como & 
chamado dasde os tempos mais rsmotos. Como 
o estar-presents no proprio tempo ss esconde, 
ele j6 Q nbo-presen~a. Portanto, o abismo (Rb- 
grund) guarda s tudo retQm. No Hino aos Titcls 
(IV, 21 0), Holderlin dasigna o abismo como 
"aquels qus tudo rstQm". 0 mortal que precisa 
(muss) chsgar ao abismo antes e diversamante 
dos outros, descobre os sinais que o abismo 
rnantbm em si. Estes sinais sbo, para o posta. 
as psgadas dos dsuses que fugiram. Segundo 
Holderlin, Dioniso, o deus do vinho, deixa esta 
pegada aos privados de Deus que jazsm nos 
trevas do noite do mundo. Com efsito, o Deus 
da videira guarda na vidsira s em seu fruto a 
pertsnga reciproca originaria de Tsrra s CQu, 
como o lugar da cslebragbo da uni8o ds homsns 
e deuses. npsnas nesss lugar - ss em algum 
lugar - podern restar ainda para os homsns 
privados ds Dsus algumas pegadas dos deuses 
que fugiram. 

.. . E por que os poetos no tempo do po- 
breza ? 

Holderlin responde timidamente pela boca 
do amigo posta Hsinss, a quem a psrgunta Q 
dirigida: 

mas eles, dizes tu, sclo semelhontes aos 
socerdotes sagrodos do deus do vinho, errontes 
de terra em terra no sonta noite. 

Postas sdo os mortais qus, cantando 
gravsmente o deus do vinho, ssguem as pe- 
gadas dos deuses que fugiram, psrmanscem 
sobre essas pegadas, e assim rssncontram a 
dirsgdo da reviravolta para seus irmbos mortais. 
0 &ter, no qua1 apenas os deuses sbo deuses, 
& a divindade delss. 0 slsmento deste &tar, 
em qus a propria divindade estd prssente, & 
o sagrado. 0 elemento do Qter para o retorno 
dos deuses, o sagrado, Q a psgada dos dsu- 
ses que fugiram. Mas quam estard sm grm 
de reancontrar sssa psgada? As pegadas, 
frequentsmente, s8o muito pouco visiveis, e 
sbo sempre a heranga ds uma indica~bo apsnas 
prsssentida. Ssr poata no tempo da pobrsza 
significa: cantando, inspirar-ss na psgada dos 
deuses que fugiram. i por isso qus no tempo 
da noits do mundo o posta canta o sagrado. 
Cis por que, na linguagsm de Holdsrlin, a noits 
do mundo & a noite sagrada. 

M. Haidaggar, 
Cominhos intarrompidos. 



Capitulo dkcimo segundo 

ais 

e desenvolvimen existencialismo 

0 existencialismo ou filosofia da 
existhcia t a vasta corrente filos6fica 
contempor2nea que se afirma na Europa 
logo depois da Primeira Guerra Mundial, 
imp6e-se no period0 entre as duas guerras 
e se desenvolve ainda mais e se expande 
at6 tornar-se moda principalmente nas 

duas dicadas posteriores h Segunda Guerra 
Mundial. Assim, se consideramos o tempo 
de seu nascimento e de seu crescimento, 
C fhcil perceber que o existencialismo ex- 
pressa e leva h conscientizagiio a situagiio 
hist6rica de uma Europa dilacerada fisica 
e moralmente por duas guerras; de uma 
humanidade europtia que, entre as duas 
guerras, experimenta em muitas de suas 
populaq6es a perda da liberdade, com 
regimes totalithrios que, embora de confi- 
guragiio diversa, atravessam-na dos Urais 
ao Atlhtico e do Bhltico h Sicilia. 



216 Te~ceira parte - Feno~eno lo~ ia ,  Existev\c~alisn?o, +lermen&ticn 

A Cpoca do existencialismo C Cpoca de 
crise: a crise do otimismo romrintico que, 
durante todo o se'culo XIX e a primeira de'- 
cada do se'culo XX, "garantia" o sentido da 
histdria em nome da raziio, do absoluto, da 
ide'ia ou da humanidade, "fundamentava" 
valores estaveis e "assegurava" um progres- 
so certo e irrebrimivel. 

0 idealismo, o positivismo e o marxis- 
mo G o  filosofias otimistas, que presumem 
ter captado o principio da realidade e o 
sentido progressivo absoluto da historia. 0 
existencialismo, porim, considera o homem 
como ser finito, "lanqado no mundo" e con- 
tinuamente dilacerado por situa~des proble- 
maticas ou absurdas. E C precisamente pel0 
homem, o homem em sua singularidade, que 
o existencialismo se interessa. 

0 homem do existencialismo niio C 
o objeto que exemplifica urna teoria, um 
membro de urna classe ou um exemplar de 
ginero substituivel por outro exemplar qual- 
quer do mesmo ginero. Da mesma forma, o 
homem considerado pela filosofia da exis- 
tincia tambCm niio C um simples momento 
do process0 de urna raziio oniabrangente 
ou urna deduciio do sistema. A existincia C 
indedutivel, a realidade niio se identifica 
com a racionalidade nem se reduz a ela. 

A niio identifica@o da realidade com 
a racionalidade C acompanhada, como ele- 
mento caracteristico, por tris outros pontos 
basicos do pensamento existencialista, que 
siio: 

1) a centralidade da existincia como 
mod0 de ser daquele ente finito que C o 
homem; 

2) a transcendincia do ser (o mundo 
elou Deus) com o qual a existincia se re- 
laciona; 

3) a possibilidade como mod0 de ser 
constitutivo da existincia e, pois, como ca- 
tegoria insubstituivel na analise da propria 
existincia. 

Mas de que mod0 se qualifica o con- 
ceito de existincia dentro do existencialis- 
mo? A primeira coisa que se deve destacar 
C que a existincia C constitutiva do sujeito 
que filosofa, e o unico sujeito que filosofa 
C o homem; por isso, ela C exclusivamente 
tipica do homem, ja que o homem C o hnico 
sujeito que filosofa. AlCm disso, a existincia 
C um mod0 de ser finito; e ela 6 possibilida- 
de, isto 6, um poder-ser. A existincia niio C 
precisamente urna essincia, coisa dada por 
natureza, realidade predeterminada e niio 
modificivel. As coisas e os animais siio o que 
siio e permanecem o que siio. Mas o homem 

sera o que ele decidiu ser. Seu mod0 de ser, 
a exist?ncia, C um poder-ser, um sair para 
fora em direqiio 5 decisiio e A automoldagem, 
como escreveu Pedro Chiodi, um ex-sistere. 
A existhcia 6, portanto, um poder-ser e, por 
conseguinte, C "incerteza, problematicidade, 
risco, decisiio, impulso pa;a a frente". Mas 
impulso em direqiio a qui? E precisamente ai, 
diz ainda Chiodi, que comegam a se dividir 
as correntes do existencialismo, conforme as 
respostas, que Go: Deus, o mundo, o proprio 
homem, a liberdade, o nada. 

Precisados esses tragos conceituais, 
ainda que brevemente, C precis0 fixar mais 
alguns pontos: 

1) Na perspectiva da historia das 
idCias, o existencialisnlo se apresenta como 
urna das manifestaqdes da grande crise do 
hegelianismo, manifestaqijes que se expres- 
saram no pessimismo de Schopenhauer, no 
humanism0 de Feuerbach e na filosofia de 
Nietzsche e que, por outro lado, encontram 
sua correspondincia na obra literaria de 
Dostoiewski e de Kafka, permeada de tiio 
profunda problematicidade humana. 

2) Nas raizes do existencialismo en- 
contra-se o pensamento de Kierkegaard. E o 
existencialismo apresentou-se como explici- 
ta Kierkegaard-Renaissance. 0 Comentario 
a epistola aos Romanos, do teologo Karl 
Barth (1886-1968) C de 1919. E foi exata- 
mente esse escrito que difundiu na Alemanha 
algumas das temiticas kierkegaardianas, 
com seu tremendo sentido tragic0 da exis- 
tencia e a lucida consciincia da radicalidade 
do ma1 e do nada. 

3) Se Kierkegaard C a raiz remota do 
existencialismo, a Fenomenologia C sua raiz 
proxima. Com efeito, o existencialismo arti- 
cula-se em continuo exercicio de analise da 
existincia e das relaqijes da existincia huma- 
na com o mundo das coisas e o mundo dos 
homens. A existincia humana niio pode e 
niio deve ser deduzida a priori; ao contrhrio, 
ela deve ser escrupulosamente descrita assim 
como se manifestam suas variadas formas 
da experiincia humana efetiva. 

4) A analise da existincia niio foi ob- 
jeto somente de obras filosoficas, como C o 
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caso da analitica existencial realizada com o 
mitodo fenomenologico por Heidegger em 
Sere tempo, mas tambim de vasta obra lite- 
raria (teatro, romances) que, sobretudo com 
Sartre e Simone de Beauvoir, sublinhou os 
tragos menos nobres, mais tristes e doloro- 
sos das vicissitudes humanas e, com Gabriel 
Marcel, destacou os tragos mais positivos 
da experifncia da pessoa, que se constitui 
na disponibilidade i transcendhcia e na 
comunhiio com os outros. 

1) 0 s  representantes mais prestigiosos 
do existencialismo siio Martin Heidegger 
(cujo pensamento foi tratado no capitulo 
anterior) e Karl Jaspers, na Alemanha; 
Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Maurice 
Merleau-Ponty e Albert Camus, na Franga; 
Nicola Abbagnano, na Italia. 

2) No panorama do existencialismo 
francfs, niio se deve esquecer que viveram 
exilados em Paris os dois maiores represen- 
tantes do existencialismo russo, isto 6, Ches- 
tov e Berdjaev. Lev Chestov (1866-1938), 
polemizando contra as pretens6es da raziio e 
da cifncia, defendeu a idiia de uma f i  incon- 
dicionada. Nikolai Berdjaev (1874-1948), 
contra o coletivismo comunista e contra o 
hedonism0 individualista burguts, procurou 
fazer valer a idiia da pessoa humana como 
interseggo de um "cristianismo authtico" 
e de um "socialismo autfntico". 

3) Ainda na Fransa, houve uma espicie 
de "renascimento existencialista" de Hegel, 
daquele Hegel que, na Fenomenologia do 
espirito, enfrenta os temas da existfncia, 
como a finitude humana, a morte, a relagiio 
com os outros etc. Foram expoentes desse 
"existencialismo hegeliano" Jean Wahl 
(1888-1974), autor da obra A infelicidade 
da conscit?ncia nu filosofia de Hegel; Alexan- 
der Kojke (1900-1968), que, em Introdu- 
@o a leitura de Hegel (1947), identificou o 

absoluto de Hegel com o homem-no-mundo; 
Jean Hyppolite (1908-1968), que, por seu 
turno, sustentou (em Ldgica e exist8ncia, 
1953) que "o homem existe como o ser-ai 
natural no qua1 aparece a consciEncia de si 
universal do ser". 

4) 0 absurdo da existhcia humana se 
expressa de mod0 apaixonante e envolvente 
no Mito de Sisifo (1943), de Albert Camus 
(1913-1960). Este, corn 0 homem em re- 
v o l t ~ ,  de 1951, projetou a revolta metafisica 
do homem, que "se ergue contra a propria 
condig50 e contra toda a criagiio". 

Albert Camus e um dos pensadores 
mais representatwos do exzstenczalismo. 
Em suas obras exprime-se, de modo apazxonante, 
o absurdo da extstdncia humana. 
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II. Karl j a s p e r s  

Laureado em medicina, Jaspers consi- 
derava Max Weber (que conheceu em 1909) 
como seu mestre. Professor de filosofia na 

Juntamente com Heidegger, Karl Jas- Universidade de Heidelberg at6 1937 (quan- 
pers (Oldenburg, 1883 - BasilCia, 1969) C do foi expulso por seu antinazismo), depois 
outro grande pensador do existencialismo de ter publicado em 1913 a Psicopatologia 
alemso. geral (onde os fen6menos psicopatol6gicos 
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s i o  analisados com o mktodo fenomenolo- 
gico), publicou em 1919 a Psicologia das 
intui~oes do mundo, obra que, contendo 
os temas fundamentais desenvolvidos por 
Jaspers em seus trabalhos posteriores, pode 
ser considerada como o primeiro escrito da 
filosofia da existcncia. 

A obra central e mais destacada de 
Jaspers C Filosofia (1932), em tris volumes: 
1) Orienta@o filosdfica no mundo; 2) Es- 
clarecimento da existtncia; 3) Metafisica. 
Depois, apareceram: Raziio e existincia 
(1935), Nietzsche (1936), Descartes e a 
filosofia (1937), Filosofia da existincia 
(1938), A verdade (1947), A fe' filosofica 
(1948), Origem e fim da historia (1949) e 
Introdu@o a filosofia (1950). 

Filosofo de elevada sensibilidade mo- 
ral, ele se op6s corajosamente ao nazismo e, 
convencido de que "nio h i  grande filosofia 
sem pensamento politico", Jaspers escreveu 
sobre o problema da bomba at6mica e so- 
bre a Culpa da Alemanha (1946), opGsculo 
que conclui recordando Jeremias, que n io  
se desespera sequer depois da destruiqio 
de Jerusaltm e da deportaqio dos judeus. 
Pergunta-se Jaspers: "0 que significa isso? 
Significa que Deus existe - e isso basta. Se 
tudo desvanece, Deus existe: esse 6 o Gnico 
ponto firme para nos". 

Jaspers, portanto, chegou i filosofia 
partindo da medicina. 0 interesse pela ciin- 
cia foi sempre vivo em sua especulaqBo, 
tanto que chegou a dizer que, se n io  deve 
existir "turva contaminagio" entre ciincia 
e filosofia, entretanto "a filosofia e a ciincia 
n io  s io  possiveis uma sem a outra", mas 
cada uma tem necessidade da outra. 

Mas o que C a citncia, ou melhor, a 
atitude cientifica, de que fala Jaspers? Para 
Jaspers, a atitude cientifica, antes de mais 
nada, caracteriza-se pela consciincia meto- 
dologica dos limites de validade da ciincia 
e, alCm disso, "a atitude cientifica C a pronta 
disposiqio do investigador a aceitar toda 
critica i s  suas opiniBesV. 

Estabelecidas essas premissas, Jaspers 
fixa com extrema lucidez os limites do saber 
cientifico. Esses limites podem ser brevemen- 
te caracterizados do seguinte modo: 

a )  "0 conhecimento cientifico das 
coisas n io  6 conhecimento do ser". 0 co- 

nhecimento cientifico refere-se a objetos 
determinados; ele "nio sabe o que C o 
pr6prio ser". 

b) "0 conhecimento cientifico nBo esti 
em condig6es de dar nenhuma orientagio 
para a vida. NBo estabelece valores vilidos; 
[...I ele remete a outro fundamento da nossa 
vida" . 

c) "A ciencia nBo pode dar nenhuma 
resposta a pergunta relativa a seu verdadeiro 
sentido: o fato de que a cicncia existe baseia- 
se em impulsos que nBo podem ser, sequer 
eles, demonstrados cientificamente como 
verdadeiros e como devendo existir". 

0 conhecimento cientifico, portanto, C 
objetivo no sentido de que vale para todos. 
Entretanto, n5o resolve todos os problemas; 
ao contririo, exclui precisamente os que 
sBo os mais importantes para o homem. 
0 conhecimento cientifico C conhecimento 
dos objetos de fato, e Jaspers o chama de 
orienta~iio no mundo. Como orientaqio no 
mundo, a ciincia C e permanece inconclusa, 
pois 6 sempre conhecimento de determinado 
objeto no mundo, e o mundo como "totali- 
dade" permanece sempre alCm dele. Escreve 
Jaspers: "Nenhum ser conhecido C o ser". 

Naturalmente, ocorrem sinteses cienti- 
ficas cada vez mais amplas, caminha-se em 
diregio a horizontes cada vez mais vastos, 
mas esse movimento procede necessaria- 
mente ao infinito, da mesma forma que o 
caminho de quem quisesse alcanqar o hori- 
zonte fisico, que se desloca, justamente, com 
quem caminha. 

0 sentido do ser e a cornpreens50 
da totalidade oniabrangente determinam, 
pois, o "malogro" da pesquisa. 0 absoluto 
esti sempre alCm, alCm de todo horizonte 
cientifico. Escreve Jaspers em sua Filoso- 
fia: "Se eu quiser captar o ser enquanto 
ser, estou irremediavelmente destinado ao 
naufragio". E isso pela razio de que, "no 
processo da investigaqio objetiva, nos nos 
aproximamos, a cada vez, de totalidades 
aparentes, as quais, porCm, nunca se nos 
demonstram como o ser pleno e autcntico, 
mas, ao contrario, devem ser ultrapassadas 
em extensBes sempre novas". Isso explica 
o fato que "o ser n5o pode nos ser dado 
fechado e os horizontes s io  ilimitados para 
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nos. 0 ser nos arrasta em todos os sentidos 
em direqiio ao infinito". 

Queremos conhecer o ser, mas ele 
"sempre recua e se afasta". Jaspers chama 
esse ser de o oniabrangente: "0 oniabran- 
gente 6, portanto, o que sempre e continua- 
mente se anuncia a nos - e se nos anuncia 
niio enquanto ele proprio vem at6 diante de 
nos, mas enquanto C a fonte de toda outra 
coisa". 

Entretanto, alCm do intelecto (isto C, 
a ciincia), existe a raziio. E C exatamente 2 
raziio que Jaspers confia aquela ilumina@o- 
da-existincia em que consiste a filosofia. 
Escreve Jaspers: "Existe um pensar no qual 
nada se conhece que tenha validade universal 
e que force ao assentimento, mas que pode 
revelar conteudos que servem de sustentaqiio 
e norma para a vida. Esse pensar penetra e 
abre caminho, iluminando e niio mais co- 
nhecendo [...I. Nesse caso, o pensamento 
n io  me propicia conhecimentos de coisas 
at6 entiio estranhas para mim, mas me torna 
claro o que eu verdadeiramente entendo, o 
que eu verdadeiramente quero e aquilo em 
que eu verdadeiramente creio. Nesse caso, 
o pensamento cria e determina para mim o 
fundo claro de minha autoconsciCncia". 

N5o C dificil notar que Jaspers torna 
sua, interpretando-a com liberdade, a dis- 
tinqzo hegeliana entre intelecto e raziio. E, 
com base nesta distinqio, ele se distancia 
tanto dos racionalistas que, em nome da ci2n- 
cia, rejeitam todo o resto (religiio, moral 
etc.), jogando-o no reino da subjetividade 
emotiva, arbitriiria, instintiva, como dos 
irracionalistas que "levam i s  estrelas" o 
que C desprezado pelos racionalistas. Aos 
intelectualistas, Jaspers lembra que "a exa- 
tidiio pura e simples n io  nos satisfaz", e 
censura aos irracionalistas sua inconsistente 
"embriaguez de vitalismo". 

Portanto, "a verdade C algo infinita- 
mente maior que a exatidio cientifica", e a 
filosofia C a atitude ou atividade que aclara 
a existincia, levando-a A conscihcia de 
si mesma e A comunicagiio com as outras 
existhcias. 

0 homem pode ser estudado (atravCs 
da biologia, da psicologia, da sociologia 
etc.) como um objeto do mundo. Mas esse 

estudo, diz Jaspers, deixa e sempre deixara 
fora de si a existincia. 

Em sua concretude, singularidade e 
irrepetivel excepcionalidade, a existincia 
niio pode ser objeto ou exemplar indiferente 
e substituivel de teorias ou discursos univer- 
sais. A existincia C semtxe a minha existcn- 
cia, singular e inconfundivel, como viram 
Kierkegaard e Nietzsche. Tal 6, portanto, o 
primeiro resultado importante da filosofia 
entendida como clarificaciio da existincia: 
a existhcia C niio-objetivivel; em sua auten- 
ticidade, niio pode ser identificada com um 
Dasein (ser empirico), com um dado de fato 
compreensivel pel0 intelecto cientifico. 

A existcncia niio C um dado de fato 
indiferente, mas "uma quest20 pessoal". 0 
homem nio  C dado, n5o C um dado de fato; 
ele pode ser. 

Mas o que o homem pode ser? 
Sua escolha, afirma Jaspers, estii apenas 

no reconhecimento e na aceitaqiio daquela 
possibilidade - na unica possibilidade 
- que C a situa~iio em que o homem se 
encontra: "Eu estou em uma situaqio his- 
torica se me identifico com uma realidade 
e com sua tarefa imensa [...I. Posso per- 
tencer somente a um unico povo, posso ter 
apenas estes genitores e niio outros, posso 
amar somente uma unica mulher". Claro. 
eu posso trair. Todavia, se traio (tentando 
pertencer a outro povo, amando outra mu- 
lher, desconhecendo meus genitores), estou 
traindo a mim mesmo, j i i  que sou minha 
situaqio e essa C realidade intranscendivel. 
Posso tornar-me apenas aquilo que sou. E a 
unica escolha autintica esta na consciincia 
e na aceitagiio da situagiio em que se esti. 
A liberdade niio C o instrumento de alter- 
nativas, mas assemelha-se ao amor fati de 
Nietzsche. 

A niio-objetivabilidade da existincia 
e sua historicidade, portanto, siio os dois 
primeiros resultados a que leva a iluminaq50 
da existincia. E isso mostra que existincia e 
razio "n5o siio duas pottncias em luta", mas 
que "cada qual existe em virtude da outra 
e, no ato de se compenetrarem, conferem-se 
reciprocamente realidade e clareza". Mas 
as coisas niio ficam ai, ja que a existincia 
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remete necessariamente i transcendencia. 
Com efeito, a existtncia consciente percebe 
que toda coisa tem um fim. Nenhum fato 
C eterno, nenhuma instituiqiio resiste esta- 
velmente no tempo. " N o  fim, o que ha e' o 
naufrdgio". 0 naufragio esti 2 espreita niio 
so para as coisas e as instituiq6es, mas tam- 
bCm para tudo o "que, em geral, t efetuado 
e alcanqado com o pensamento". 

Pois bem, diante da conscihcia do 
naufragio do mundo e dos entes do mundo, 
afirma-se a evidhcia que estes podem ter 
como sinais da transcendhcia. Niio nos 
diio a conhecer a transcendtncia, j i  que esta 
niio 6 cognoscivel como os entes do mundo, 
porCm, nos remetem a ela como ao c'Outro" 
do qual s2o portadores. Nesse sentido, pela 
existhcia "aclarada" da raziio, o mundo e 
os entes do mundo constituem a linguagem 
cifrada da transcendhcia. 

A transcendtncia, porCm, revela-se 
principalmente naquelas que Jaspers cha- 
ma de situap5es-limite, express20 na qual, 
precisamente, o termo limite indica algo 
que transcende a existhcia. Estou sempre 
em situaqiio, niio posso viver sem luta e dor, 
estou destinado B morte: essas situaq6es siio 
imutaveis, definitivas, irredutiveis e n5o- 
transformaveis, s5o como muro contra o 
qual nos chocamos fatalmente. A unica coisa 
que podemos fazer C clarified-las. 

E, na clarificaqiio, vemos que, em tais 
situaqijes, "o verdadeiro eu, aquele que 
verdadeiramente quer ser ele mesmo, n5o 
pode sustentar-se por si so". A existencia 
leva ao naufragio. E "quando o eu malo- 
gra-se em seu querer bastar-se a si mesmo, 
pode-se dizer que esti pronto para o que C 
o outro diante dele, ou seja, para a trans- 
cend&ncian. 

Com sua peremptoriedade, sua ina- 
tingibilidade e sua definitividade, as situa- 
q6es-limite deixam entrever, 2 existgncia 
finita e destinada ao naufrigio, aquilo que 
a transcende. Afirma Jaspers: "Eu niio sou 
eu mesmo sem a transcendtncia". 

A transcendencia, precisamente, C 
entrevista e niio conhecida; ela transcende 
as normas do discurso cientifico; fala lin- 
guagem diferente da citncia. A existtncia 
autentica como que surpreende, nos "sinais" 
da transcendencia, a transcendencia que 
sempre Ihe escapa. 

Para Jaspers, "sem transcendencia niio 
ha existencia". E, como escreve ele em sua 
Metafisica, "a tiltima quest50 [...I C a de 
saber se do fundo das trevas um ser pode 
brilhar". 

Karl Jaspers ( 1  883-1969) t, junto c o m  Heideggeu, 
grande expoente d o  existencialismo alemao. 

A transcendencia 6 inatingivel para o 
conhecimento cientifico. E, no entanto, ela 
se revela nos "sinais" das situaq6es-limite 
e do naufragio da existtncia. Mas essa 
linguagem cifrada deve ser lida. E C lida na 
intimidade da propria existhcia. Por isso, 
enquanto a verdade cientifica 6 objetiva e 
anBnima, a verdade filosofica C existencial 
e singular. "Deus 6 sempre o meu Deus, e 
eu niio o tenho em comum com os outros 
homens". 

Todavia, se a verdade filosofica tem 
suas raizes no profundo da existhcia sin- 
gular, como se pode transmiti-la aos outros 
e com quais raz6es pode ser selecionada e 
aceita? 

Para Jaspers, a "verdade", isto 6, a 
transcendikcia, C buscada por todas as 
filosofias, mas jamais C posse exclusiva de 
um ponto de vista. Naturalmente, a verdade 
esti ligada 2 existencia singular e, por isso, 
C unica: eu sou a minha verdade. 
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Mas, se a verdade C unica, ela C tam- 
bCm rnziltipla, ja que a existincia individual 
existe juntamente com outras existincias, 
cada qua1 com sua propria verdade. Subs- 
tancialmente, a verdade alheia n5o t tanto 
uma verdade oposta a minha, e sim muito 
mais a verdade de outra existincia que, jun- 
tamente com a minha, procura aquela Unica 
Verdade que esta alCm de todas as verdades, 
C o horizonte que transcende todas elas e em 
direg5o ao qua1 todas se movem. 

Consequentemente, Jaspers evita tanto 
o dogmatism0 e o fanatismo de quem afirma 
que sua propria verdade C a unica verdade, 
como o relativism0 e o ceticismo de quem 
sustenta que existem tantas verdades quan- 
tas s5o as existincias. 0 fil6sofo atento "n5o 
cai no err0 da verdade total e completa". 

0 que o filosofo da, portanto, n5o t 
uma verdade definida; avansando por ca- 

minho sem garantias, ele defende sempre 
a ~ossibilidade da comunica@o entre as 
verdades das existincias singulares. 

Justamente a partir de reflex8es desse 
tipo, Jaspers realiza sua critica contra os 
sistemas totalitarios (como o marxista e o 
nazista) e se alinha com o mundo livre. 0 s  
sistemas totalitarios presumem conhecer 
todo o curso da historia e "fundamentam 
sua planifica~so total com base nesse co- 
nhecimento total. Mas, como n5o C possivel 
para ninguim, nem mediante o conhecimen- 
to, nem mediante a a ~ g o ,  captar a totalidade 
do mundo, aquele que, apesar disso, tenta 
fazi-lo deve, consequentemente, conquistar 
o mundo com a forqa, mas o far5 como as- 
sass in~ que se apossa de um cadiiver, e n5o 
como homem que procura entrar em relasso 
com outros seres humanos para construir 
um mundo comum". 

Karl Jaspers e m  1960, 
retratado 
na companhia de stta esposa. 
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III. Hannah Arendt: 
u m a  defesa infexivel d a  dignidade 

e 64 liberdade do individuo 

+IannaG\ Arendt: a vida 

Hannah Arendt nasce de familia ju- 
daica em Hannover, dia 14 de outubro 
de 1906. Entre 1924 e 1929 Arendt foi 
estudante universit5ria em Marburg e em 
Freiburg na Brisgbvia, e sucessivamente em 
Heidelberg. Freqiientou os cursos de litera- 
tura grega, teologia e filosofia. Teve a sorte 
de ter como professores Rudolf Bultmann, 
Edmund Husserl, Martin Heidegger e Karl 

Jaspers. Foi com Jaspers que se laureou em 
1928, apresentando uma dissertagiio sobre 
santo Agostinho. 

Em 1933 abandonou a Alemanha 
nazista e se refugiou em Paris, onde entrou 
em contato com os pensadores mais conhe- 
cidos da Cpoca: A. KoyrC, R. Aron, J.-P. 
Sartre e A. Kojkve. Na Franga foi ativa na 
organizagiio para a emigragiio na Palestina 
das criangas judias. Foi presa na primavera 
de 1940 e internada no Velodrome d'Hiver. 
Conseguiu, porCm, fugir, e em 1941 foi para 
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os Estados Unidos da AmCrica. Escreveu 
muito e em diversas revistas. Ensinou em 
numerosas Universidades, entre as quais 
Berkeley, Princeton, Columbia. Em 1967 foi 
nomeada professora de filosofia politica na 
New School for Social Research em Nova 
York, a "filial americana no exilio", por 
assim dizer, da Escola de Frankfurt. Han- 
nah Arendt morreu em Nova York dia 4 de 
dezembro de 1975. Sua influhcia sobre a 
cultura europCia, assim como sobre a ame- 
ricana, foi e ainda t muito forte. 

da libevdade 

A obra mais conhecida de Arendt 
saiu em 1951; trata-se de The Origins of 
Totalitarianism. De 1958 C o empenhativo 
trabalho filos6fico The Human Condition. 
Em 1963 Arendt publica aquele que se tor- 
nou seu livro mais conhecido: Eichmann 
in Jerusalem: A Report on the Banality of 
Evil. Este C um livro sobre o processo que 
teve lugar em Jerusaltm, e que viu como 
imputado um dos miximos responsiveis 
pel0 Holocausto. 0 volume de 1969, Crises 
of the Republic, contCm os ensaios: Lying in 
Politics; Civil Disobedience; On Violence; 
Thoughts on Politics and Revolution. Foi a 
publicaq50 dos Pentagon Papers - os qua- 
renta e seis volumes da HistBria do processo 
decisional americano sobre a politica no 
Vietnam - que, segundo Arendt, fez com 
que "o famoso vazio de credibilidade, que 
nos acompanhou por seis longos anos, tenha 
improvisamente se aberto tanto a ponto de 
se tornar um abismo [...I. 0 ponto crucial 
[...I niio C apenas que a politica da mentira 
quase nunca haja se voltado contra o inimi- 
go [...I, mas tambCm que estava destinada 
principalmente, sen50 exclusivamente, ao 
consumo interno, ?I propaganda nacional, 
e tinha em particular a finalidade de enga- 
nar o Congresso". Adversiria irredutivel 
dos regimes totalitirios, Hannah Arendt 
foi fustigadora implachvel das carcncias e 
tortuosidades das sociedades democrhticas; 
atenta para captar o novo, mas sem a ele 
sucumbir, viu com bons olhos as lutas dos 
estudantes, principalmente pelos direitos 
civis. Postumamente foi publicado o volume 
incompleto The Life o f  the Mind (A vida 
da mente). 

As origens do totalitarismo C uma obra 
que saiu em 1951 e divide-se em tr&s partes: 
1) 0 anti-semitismo; 2) 0 imperialismo; 
3)  0 totalitarismo. Escreve Arendt: "0 
antisemitismo (n5o o simples odio contra 
os judeus), o imperialismo (n5o a simples 
conquista), o totalitarismo (n5o a simples 
ditadura) demonstraram, um depois do 
outro, um mais brutalmente que o outro, 
que a dignidade humana tem necessidade 
de nova garantia, que se pode encontrar 
apenas em um novo principio politico, em 
nova lei sobre a terra, destinada a valer para 
toda a humanidade [...I". Em primeiro lugar, 
todavia, C precis0 compreender; e compreen- 
der "significa [...I examinar e carregar 
conscientemente o fardo que nosso sCculo 
nos colocou sobre as costas, niio negar sua 
existencia, n5o nos submeter supinamente a 
seu peso". Arendt quer compreender como 
o anti-semitismo "tenha podido se tornar o 
catalisador, primeiro do movimento nazista, 
depois de uma guerra mundial, e por fim da 
criaqiio da fhbrica da morte". Fundamental C 
compreender, alCm disso, que os regimes to- 
talitirios baseiam sua politica sobre a idCia 
de alcanqar o fim ultimo, que C "a conquista 
do mundo"; e tal fim os tatalitaristas "jamais 
o perdem de vista, por mais remoto que pos- 
sa parecer, e por mais gravemente que suas 
exighcias 'ideais' possam contrastar corn a 
necessidade do momento". Justamente por 
isso - afirma Arendt - "eles n5o conside- 
ram [...I nenhum pais como perpetuamente 
estrangeiro, mas, ao contrario, todo pais 
como um potencial territorio seu". E da 
"quest20 judaica" serviram-se os nazistas 
para seu escopo: "Obrigando-os [os judeus] 
a deixar o Reich sem passaporte e sem di- 
nheiro, se traduzia na realidade a lenda do 
hebreu errante; e obrigando-os a assumir um 
comportanto de hostilidade intransigente 
contra o Terceiro Reich, os nazistas provi- 
denciavam o pretext0 para imiscuir-se nos 
assuntos internos de qualquer pais estran- 
geiro". Mais em profundidade e mais em 
particular, Arendt faz ver que "0s campos de 
concentraq50 e de exterminio servem para 
o regime totalithrio como laborat6rios para 
a verificaqiio de sua pretens5o de dominio 
absoluto sobre o homem [...I. 0 dominio 
total, que visa a organizar os homens em sua 
infinita pluralidade e diversidade como se 
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Hanfzah Arendt ( 1  906-2 975) 
exerceu e ainda exevce forte influCncia 
sobve a cultura europkia e americana. 
Adversaria dos regimes totalitbrios, 
t a m h i m  foi critica e m  re la~ao  
as carCncias das sociedades democrbticas. 

todos juntos constituissem unico individuo, 
C possivel apenas se cada pessoa for reduzida 
a imuthvel identidade de reaq6es, de mod0 
que cada um destes feixes de reaq6e: possa 
ser trocado com qualquer outro. E assim 
- afirma Arendt - que o totalitarismo 
procura fabricar algo que n5o existe, isto C, 
um tip0 humano semelhante aos animais, 
cuja unica 'liberdade' consistiria em 'pre- 
servar a esptcie' ". E chega-se a esse inferno 
(propagandeado como o paraiso) tanto com 
a doutrinagao das elites como com o terror 
dos lager: os lager "servem, alCm de ao 
exterminio e 2 degradaqzo dos individuos, 
para realizar o horrendo experiment0 de 
eliminar, em condiq6es cientificamente con- 
troladas, a pr6pria espontaneidade como 
express50 do coportamento humano e de 
transformar o homem em um objeto, em 
algo que nem sequer os animais s5o". A 

Alemanha de Hitler e a Russia de Stalin qui- 
seram tornar "supCrfluos os homens". E por 
tris de tudo isso encontra-se, justamente, a 
ideologia totalitaria: ela exige a puniqiio sem 
o reato, o desfrutamento sem o proveito e 
o trabalho sem o produto; C a justificaszo 
de uma sociedade que C "um lugar onde 
quotidianamente se cria a insensatez". 

A at+o coma atividade 
poIitica pop e~ceI&cia 

Contra as ideologias que reduzem o 
homem a objeto, esmagando-o sob as atro- 
cidades das torturas, e contra as ideologias 
que, como o materialism0 historico, o ani- 
quilam nos abismos do determinism0 e do 
fatalismo, Arendt vi  o homem como fonte 
esponthea de livres iniciativas, como inicio 
de a ~ 6 e s  criativas. Em The Human Condi- 
tion ela escreve: "Com o termo vita activa, 
proponho designar tris atividades humanas 
fundamentais: a atividade trabalhadora, o 
operar e o agir". A atividade trabalhadora 
"corresponde ao desenvolvimento biol6gico 
do corpo humano [...I e assegura niio s6 a so- 
brevivincia individual, mas tambCm a vida 
da espCcien. 0 operar C a prhxis nio absorvi- 
da pel0 ciclo vital e que produz um "mundo 
artificial" de coisas, "claramente distinto do 
ambiente natural". A a@o - afirma Arendt 
- 6 "a unica atividade que p6e em relaqio 
direta os homens sem a media@o de coisas 
materiais [el corresponde a condiq5o huma- 
na da pluralidade, ao fato de que mais ho- 
mens, e niio o homem, vivem sobre a terra". 
S5o sempre os homens individuais que agem; 
a a@o e inter-a@o: "viver" e "estar entre 
os homens" (inter homines esse) eram sinb- 
nimos para os romanos - lembra Arendt 
-, e para eles os sinbnimos eram "morrer" 
e "deixar de estar entre os homens" (inter 
homines esse desinere). A aqiio significa 
iniciativa, nascimento ou inicio de algo de 
novo, e "uma vez que a a@o e' a atividade 
politica por exceldncia, a natalidade, e niio 
a mortalidade, pode ser a categoria central 
do pensamento politico enquanto se distin- 
gue do pensamento metafisico". E C a aqiio 
- salienta Arendt - que cria e conserva 
os organismos politicos, e deste mod0 ela 
"permite a lembransa, isto C, a hist6riam. A 
a@o, alCm disso, desloca a vida do individuo 
sobre o lado publico. Sem duvida h i  coisas 
"que n io  podem suportar a luz violenta e 
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implaciivel da presenqa constante de ou- 
tros sobre a cena publica" - pensemos no 
amor: "o amor, diferentemente da amizade, 
morre, ou melhor, apaga-se no momento em 
que aparece em publico". Todavia, Arendt 
insiste sobre o fato de que a verdade niio 
encontra sua sede na profundidade intima 
do homem; a verdade C antes um fato pu- 
b l ic~ ,  fruto nZo de introspegiio, ou de vida 

contemplativa, e sim de vita activa, e "como 
nossa sensibilidade em relaqiio a realidade 
se funda sobretudo sobre a apardncia, e 
portanto sobre a existdncia de um dominio 
piblico em que as coisas podem emergir da 
existBncia latente, tambe'm o lusco-fusco 
que ilumina nossas vidas privadas e intimas 
deriva em ultima analise da luz muito mais 
forte do dominio publico". 

IV. jean-Paul Sartre: 

da Iiberdade absoluta 
e inGtil b liberdade hist6rica 
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Vida e obras 

Testemunha atenta e arguta de nosso 
tempo, Jean-Paul Sartre, nascido em Paris 
em 1905, realizou seus estudos na Escola 
Normal Superior e ensinou filosofia nos 
liceus de Le Havre e Paris at6 o inicio 
da ultima guerra, exceto em um period0 
que passou em Berlim (1933-1934), onde 
estudou a fenomenologia e escreveu A 
transcendBncia d o  Ego. Convocado para 
o serviqo militar, foi aprisionado pelos ale- 
miies e levado para a Alemanha. Voltando 
logo depois para a Franqa, fundou o grupo 
de resisttncia intelectual "Socialismo e Li- 
berdade", juntamente com Merleau-Ponty. 
No imediato pos-guerra, seu pensamento se 
imp& ao public0 mundial durante cerca de 
duas dCcadas (graqas sobretudo a seu "tea- 
tro de situaq6esn), influindo amplamente 
na sociedade e nos costumes. Nas ultimas 
duas dicadas de sua vida, Sartre niio teve 
descanso: as viagens politicas (como a via- 
gem a Cuba, onde encontrou Fidel Castro e 
Che Guevara, e a viagem a Moscou, onde foi 
recebido por Kruschev) niio lhe impediram 
o frenetic0 trabalho de fil6sof0, romancis- 
ta, ensaista, dramaturgo, conferencista e 
roteirista cinematografico. Sartre morreu 
em 1980. 

Sartre registrou seu pensamento seja 
em romances (A nausea, 1938; A idade da 
raziio, 1945; 0 adiamento, 1945; A morte 
nu alma, 1949), seja em escritos para o tea- 
tro ( A s  moscas, 1943; A portas fechadas, 
1945; A prostituta respeitosa, 1946; Miios 
sujas, 1948; 0 diabo e o b o m  Deus, 1951; 
Nekrassov, 1956; 0 s  seqiiestrados de Al- 
tona, 1960), seja em panfletos politicos (0 
anti-semitismo, 1946; 0 s  comunistas e a 
paz, 1952), alCm de obras de pura natureza 
filos6fica (das quais a mais importante C 
0 ser e o nada. Ensaio de uma ontologia 
fenomenoMgica, 1943; niio podemos ainda 
esquecer: A transcendBncia do  Ego, 1936; A 

imagina@o, 1936; Ensaio de uma teoria das 
emo~Ges,  1939; 0 imaginario. Psicologia 
fenomenoldgica da imagina@o, 1940). 0 
ensaio 0 existencialismo e' urn humanismo 
C de 1946, ao passo que em 1960 apareceu 
a Critica da raziio diale'tica. 

f\ n6~sea  diante 
da gr.at~idade das coisas 

Sartre iniciou sua atividade de pensador 
com anilises de psicologia fenomenologica 
relativas ao eu, a imagina@o e as e m o ~ 8 e s .  
Retoma de Husserl a idCia de intencionali- 
dade da consciincia, censurando-o, porCm, 
por ter caido no idealism0 e no solipsismo 
com o seu sujeito transcendental. 

Em A transcendBncia do  Ego, Sartre 
afirma que "o eu niio C um habitante da 
consciincia", pois ele "niio estii na cons- 
citncia, mas fora dela, no mundo: C um ente 
do  mundo como o eu de outro". 0 homem, 
diz Sartre, C o ser cujo aparecimento faz com 
que exista um mundo. 0 mundo niio C a 
conscitncia. A consciincia C abertura para 
o mundo; a conscitncia estii encarnada na 
densa realidade do universo; o mundo pode 
ser visto como urn conjunto de utensilios. 
Mas o mundo niio C a existincia. E quando 
o homem niio tem mais objetivos, o mundo 
fica privado de sentido. 

Essa C a tese expressa por Sartre em 
A nausea, na qua1 o autor op6e o absurdo 
aos valores positivos da filosofia clissica. 
0 heroi do romance C Antoine Roquentin, 
que, refletindo sobre as raz6es de sua propria 
existincia e do mundo que o circunda, tem 
a experihcia reveladora da nausea. 

A nausea 6 o sentimento que nos invade 
quando descobrimos a contingtncia essen- 
cia1 e o absurdo do real. E Roquentin p8e 
essa descoberta nas seguintes palavras: "0 
essential C a contingtncia. Quero dizer que, 
por definiqiio, a existincia niio C a necessida- 
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de. Existir C estar ali, simplesmente; os seres 
aparecem, se deixam encontrar, mas nunca 
se pode deduzi-10s [...I. Niio ha nenhum ser 
necessario que possa explicar a existtncia: a 
contingtncia n5o C falsa fisionomia, apartn- 
cia que pode se dissipar; C o absoluto e, por 
conseguinte, a perfeita gratuidade". 

E a essa tese que Sartre queria chegar: 
"Tudo i gratuito: este jardim, esta cidade, eu 
mesmo. E quando acontece de nos darmos 
conta disso, nosso est6mago se revira e tudo 
se p6e a flutuar [. . .] eis a nausea". 

A vida de Roquentin torna-se privada 
de sentido; nenhum objetivo consegue mais 
orienth-la; ele existe como uma coisa, como 
todas as coisas que emergem, na experitn- 
cia da nausea, em sua gratuidade e em seu 
absurdo: um sujeito sem sentido cancela 
de repente o sentido de todas as coisas e 
passam a faltar instrug6es para seu uso. A 
nausea de Sartre n50 esta longe da angzistia 
de Heidegger. 

Se a experitncia da nausea revela a 
gratuidade das coisas e do homem reduzido 
a coisa e submerso nas coisas, a analise de- 
senvolvida em 0 ser e o nada revela, antes 
de mais nada, que a conscitncia C sempre 
conscitncia de algo, de algo que niio C cons- 
citncia. Em outras palavras, o exame da 
experitncia mostra-nos que desde o inicio o 
ser-em-si, isto C, os objetos que transcendem 
a conscitncia, niio s5o a conscitncia. Eu te- 
nho conscitncia dos objetos do mundo, mas 
nenhum desses objetos C minha conscitncia: 
a conscitncia "C um nada de ser e, ao mesmo 
tempo, um poder nulificante, o nada". 0 
mundo C o "em-si", C o dado "misturado 
de si mesmo", "opaco a si mesmo porque 
cheio de si mesmo", absolutamente contin- 
gente e gratuito (corno precisamente revela 
a nausea). 

Diante do "em si" esta a conscitn- 
cia, q t e  Sartre denomina o "para-si". A 
consciencia esta no mundo, no ser-em-si, 
mas C radicalmente diferente dele, n5o esta 
ligada a ele. A conscitncia, que vem a ser 
a existincia ou o homem, C, portanto, ab- 
solutamente livre. 0 "em sin C "o ser que 
C o que 6"; a conscitncia n i o  C um objeto. 
0 ser 6 pleno e completo; a conscitncia C 

vazia de ser, C possibilidade - e a possi- 
bilidade niio C realidade. A conscitncia C 
liberdade. 

Escreve Sartre em 0 ser e o nada: "A 
liberdade n5o C um ser; ela 6 o ser do ho- 
mem, isto C, o seu nada de ser". A liberdade 
6 constitutiva da conscitncia: "Eu estou 
condenado a existir para sempre alCm dos 
moventes e dos motivos de meu ato: estou 
condenado a ser livre". Uma vez lan~ado 
A vida, o homem 6 responsiivel por tudo 
o que faz do projeto fundamental, isto C, 
da sua vida. E ninguim tem desculpas: se 
falirmos, falimos porque escolhemos a fa- 
ltncia. Procurar desculpas significa estar de 
ma-fe': a ma-fC apresenta o desejado como 
necessidade inevitiivel. 

0 homem, portanto, se escolhe; sua 
liberdade n io  C condicionada; e ele pode 
mudar seu projeto fundamental a qualquer 
momento. E assim como a nausea constitui 
a experitncia metafisica que revela a gra- 
tuidade e o absurdo das coisas, da mesma 
forma a'angustia t a experitncia metafisica 
do nada, isto 6, da liberdade incondicionada. 
Com efeito, o homem, e s6 o homem, C "o 
ser para o qua1 todos os valores existem". 

Todavia, estabelecido isso, niio C pre- 
c i s ~  muito para ver que, entiio, "todas as 
atividades humanas siio equivalentes [. . .] 
e que todas estiio destinadas em principio 
A faltncia. No fundo, C a mesma coisa em- 
briagar-se na solid50 ou conduzir os povos". 
As coisas do mundo siio gratuitas, e um 
valor n50 C superior a outro. As coisas siio 
desprovidas de sentido e fundamento, e as 
ag6es dos homens siio desprovidas de valor. 
Em suma, a vida C aventura absurda, onde 
o homem se projeta continuamente alCm de 
si mesmo, como que para poder tornar-se 
Deus. Escreve Sartre: "0 homem C o ser que 
projeta ser Deus", mas, na realidade, ele se 
mostra como aquilo que C, "uma paixiio 
iniitil" . 

0 homem ou ser-para-si t tambCm 
ser-para-outros (&re-pour-autrui). 0 outro 
n5o tem necessidade de ser inferido analo- 
gicamente a partir de mim mesmo. 0 outro 
revela-se como outro naquelas experitncias 
em que ele invade o campo de minha sub- 
jetividade e, de sujeito, me transforma em 
objeto de seu mundo. 
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Jean-Paul Sartre ( 1  905-1 980) 
foi uma testemunha 

atenta e aguda de nosso tempo. 
Sua atiuidade frenetica 

foi diferenciada 
em diuersos setores: 

foi filosofo, romancista, 
ensaista, dramaturgo 

e cenrjgrafo cinematografico. 

Em suma, o outro niio C aquele que C 
uisto por mim, mas muito mais aquele que 
m e  vd, aquele que se torna presente a mim, 
para alkm de qualquer duvida, manten- 
do-me sob a opressiio de seu olhar. Sartre 
analisa com habilidade magistral aquelas 
experihcias tipicas do olhar-alheio, .que 
geralmente siio as experihcias da inferiori- 
dade, como a vergonha, o pudor, a timidez. 
Quando outro entra subitamente no mundo 
de minha conscitncia, minha experihcia se 
modifica: niio tem mais seu centro em mim, 
e vejo-me como elemento de um projeto que 
niio C meu e niio me pertence. 

0 olhar de outro me fixa e me para- 
lisa, ao passo que, quando o outro estava 
ausente, eu era livre, isto 15, era sujeito e niio 
objeto. Quando aparece o outro, portanto, 
nasce o conflito: "o conflito 6 o sentido ori- 
ginal do ser-para-outros". Diz ainda Sartre: 
"Minha queda original C a existhcia do 
outro". E tambtm faz uma das personagens 
de A portas fechadas pronunciar a famosa 
expressiio: "o inferno siio os outros". 

Nos anos seguintes a 0 ser e o nada, 
Sartre atenuou sempre mais o tom desespe- 
rado de sua filosofia inicial, como veremos a 
seguir. A possibilidade de um sentido menos 
negativo da conscihcia humana ja aparece 
no ensaio 0 existencialismo e' urn humanis- 
m o  (1946). Nesse escrito, Sartre tambCm 
identifica o homem com sua liberdade; o 
homem niio esta de mod0 algum sujeito ao 
determinismo; sua vida niio se'assemelha 
2 da planta, cujo futuro ja esta "escrito" 
na semente; o homem C o demiurgo de seu 
futuro. 

Em suma, o homem niio 6 uma ess2ncia 
fixa: ele C muito mais o que projeta ser. Nele, 
a existcncia precede a esshcia. Contudo, 
"se, na realidade, a existdncia precede a 
essdncia, nunca seri possivel explica-la em 
referGncia a uma natureza humana dada e 
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niio modificiivel; em outras palavras, nao ha 
determinismo; o homem C livre, o homem 
C liberdade". 

Por outro lado, "se [...I Deus n5o 
existe, n6s n io  encontramos diante de n6s 
valores e ordens em condigdes de legitimar 
nossa conduta. Assim, nem atris nem diante 
de n6s, em um dominio luminoso de valores, 
temos justificagdes ou desculpas. Estamos 
s6s, sem desculpas. E isso o que eu expres- 
so com a afirmagiio de que o homem esta 
condenado a ser livre. Condenado porque 
nPo se criou por si mesmo e, no entanto, 
livre, porque, uma vez langado ao mundo, 
C responsiivel por tudo aquilo que faz". 

A liberdade defendida por Sartre C uma 
liberdade absoluta, e a responsabilidade que 
ele, conseqiientemente, atribui ao homem, 
C total. Estas palavras resumem bem a con- 

vicgiio de fundo de Sartre: "0 homem, sem 
nenhum socorro e apoio, esta condenado a 
cada instante a inventar o homem [...I. 0 
homem inventa o homem". 

A liberdade C absoluta e a responsa- 
bilidade C total. Mas j i  estamos em 1946: 
Sartre tem atras de si uma guerra terrivel e 
a experihcia da ResistEncia; mas, diante 
dele, esta a grande quest50 da reconstrugzo. 
Todas essas coisas n i o  passam em vio, 
deixando um trago em seu pensamento, 
onde se delineia uma moral social com base 
na relagiio entre a liberdade de cada um e 
a liberdade dos outros: "eu sou obrigado 
- escreve ele - a querer ao mesmo tempo 
minha liberdade e a liberdade dos outros, 
e niio posso tomar minha liberdade como 
fim se niio tomar igualmente como fim a 
liberdade dos outros". EPl 

Sart? 
seu pc 

,e e m  idade auan~ada;  
w a m e n t o  influenciou 

amplamente 
sobre a sociedade 

e sobre os costumes, 
principalmente 

nos anos sucessivos 
wda Guerra Mundial. 
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Critica da raz& dialktica 

Minha liberdade, porCm, niio depende 
somente da liberdade dos outros. Ela tam- 
bCm C condicionada por situaqdes precisas, 
com as quais os projetos fundamentais dos 
homens tern de se defrontar. E com base 
nisso que Sartre enfrenta a questio das rela- 
q6es entre seu existencialismo e o marxismo, 
como mostram vhrios ensaios escritos para a 
revista "Tempos modernos" (revista dirigida 
pel0 pr6prio Sartre) e, sobretudo, a obra 
Critica da raziio diale'tica (da qual s6 apa- 
receu a primeira parte, Teoria dos conjuntos 
praticos). Na realidade, afirma Sartre, "dizer 
de um homem o que ele C significa dizer o 
que ele pode, e reciprocamente: as condiqdes 
materiais de sua existencia circunscrevem 
o campo de suas possibilidades [...I, de 
mod0 que o campo do possivel C o objetivo 
em direqio ao qual o agente ultrapassa sua 
situaq5o objetiva. E esse campo, por sua vez, 
depende estritamente da realidade social e 
historican. 

Com base nisso, podemos compreender 
por que Sartre afirma firmemente aderir sem 
reservas ?i teoria do materialismo histbrico, 
para a qual, como diz Marx, "o mod0 de 
produqio da vida material domina em geral 
o desenvolvimento da vida social, politica e 
intelectual". Entretanto, se Sartre adere ao 
materialismo histbrico, ele rejeita, porim, 
o materialismo dialitico. Em suma, para 
Sartre, o marxismo n io  C de mod0 nenhum 
"o materialismo dialCtico, se com este se 
entende a ilusio metafisica de descobrir 
uma dialitica da natureza. Essa dialCtica 

pode efetivamente existir, mas C precis0 
reconhecer que niio temos a minima prova 
disso". 

Em suma, Sartre niio aceita as tres leis 
da dialCtica propostas por Engels como 
regras que guiariam o desenvolvimento da 
natureza, da histdria e do pensamento. A 
admissiio dessas leis gerais do devir impli- 
caria um otimismo inghuo que proclamaria 
urn finalismo de tip0 hegeliano e, o que t 
ainda mais inadmissivel, reduziria o homem 
a simples instrumento passivo da grande 
maquina dialitica, incapaz de se subtrair ao 
mais rigido determinismo. 

A doutrina da dialCtica 6 um dogma 
- e o dogma niio hesita em se opor-aos 
fatos. E essa a raziio por que, diante de 
toda experiencia possivel, o marxista niio 
muda de opiniiio. 0 marxista transformou 
o marxismo em "saber eterno" e, desse 
modo, "a busca totalizadora deu lugar a 
uma escolastica da totalidade". 0 principio 
heuristic0 "procurai o todo atravCs das par- 
tes" transformou-se em pratica terrorista: 
"liquidar a particularidade". 

Com base nessas premissas, podemos 
compreender, diz Sartre, por que o marxis- 
mo "nio sabe mais nada: seus conceitos 
sao Diktat; seu fim n io  e mais o de adquirir 
conhecimentos, mas de se constituir a priori 
como saber absoluto". 

E como o marxismo, com a teoria 
dialCtica, dissolveu os homens "em um 
banho de Acido sulfiirico". "o existencia- 
lismo pBde renascer e se manter porque 
afirmava a realidade dos homens, como 
Kierkegaard afirmava sua pr6pria realidade 
contra Hegel". 
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reIcq6o 

entre a "consci2ncia" 

e o"corpo", e entre 

o"I?omemN e o"m~ndo"  

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), 
depois de ter estudado na Ecole Normale 
SupCrieure de Paris, ensinou filosofia em 
escolas secundiirias. Militante da Resistin- 
cia durante a ocupaqso nazista, depois da 
guerra tornou-se professor na Universidade 
de Liiio, depois na Sorbonne, posteriormente 
na Escola Normal e, por fim, a partir de 
1952, tornou-se titular de filosofia no Calk- 
ge de France. Desde a fundaqso, participou 
do comiti de direqzo da revista "Tempos 
modernos", embora as suas relaq6es com 
Sartre logo se tenham transformado em 
polimica apaixonada. As principais obras 
de Merleau-Ponty siio: A estrutura d o  com- 
portamento (1942) e A fenomenologia da 
percep@o (1945). AlCm disso, tambCm siio 
notiveis suas coletineas de ensaios: Huma- 

nismo e terror (1947), Senso e contra-senso 
(1948), As aventuras da dialLtica (1955) e 
Sinais (1960). 

Merleau-Panty C um existencialista 
sobre o qua1 siio muito acentuadas as in- 
fluincias tanto da fenomenologia como da 

' 

psicologia cientifica e da biologia. 
TambCm para Merleau-Ponty a exis- 

tBncia C ser-no-mundo, isto 6, "certa ma- 
neira de enfrentar o mundo". Mas esse 
ser-no-mundo C anterior a contraposiqiio 
entre alma e corpo, entre o psiquico e o 
fisico. A interpretaqso causal das relaq6es 
entre alma e corpo 6 rejeitada por Merleau- 
Ponty. Ele vi  nessa relaqiio muito mais uma 
dualidade diale'tica de comportamentos. 
Ou melhor: alma e corpo indicam niveis 
de comportamento d o  homem, dotados de 
significado diverso. Escreve Merleau-Ponty 
em A estrutura d o  comportamento: "Nem 
o psiquico em relaqiio ao vital, nem o es- 
piritual em relaqgo ao psiquico podem ser 
considerados como substhcias ou mundos 
novos" . Na realidade, escreve ele, "trata-se 
de 'oposiqso funcional' que niio pode ser 
transformada em 'oposiq5o substantial' ". 
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Na representag50 das relag6es entre 
alma e corpo, portanto, Merleau-Ponty 
nHo aceita "nenhum modelo materialista, 
mas tambCm nenhum modelo espiritualis- 
ta, como o contido na metifora cartesiana 
do artes5o e de seu utensilio. N5o se pode 
comparar o 6rgHo a um instrumento, como 
se ele existisse e pudesse ser pensado a parte 
de seu funcionamento integral, nem se pode 
comparar o espirito a um artesHo que o use: 
isso seria recair em uma relag50 puramente 
extrinseca [. . .I. 0 espirito n2o utilixa o cor- 
po, mas se fax por meio dele [. . .] ". 

Compreende-se muito bem, por con- 
seguinte, a centralidade do tema da percep- 
@o: "Todas as cihcias inserem-se em um 
mundo completo e 'real', sem se dar conta 
de que a experiCncia perceptiva tem valor 
constitutivo em relag20 a este mundo. As- 
sim, encontramo-nos diante de um campo 
de percepg6es vividas que s5o anteriores 
ao numero, A medida, ao espaqo, B cau- 
salidade e que, porCm, n5o se apresenta 
como vis5o prospectiva de objetos dotados 
de propriedades estiveis, de mundo e de 
espago objetivos. 0 problema da percepqiio 
consiste em ver como C que, atravis desse 
campo, chega-se ao mundo intersubjetivo, 

do qual, pouco a pouco, a cicncia precisa 
as determinag6esn. 

Em tal programa de anilises, torna-se 
central o conceit0 de corpo, ja que "meu 
corpo (...) C meu ponto de vista sobre o 
mundo", "o corpo i nosso meio geral de 
ter um mundo". A percep@o i a inserg50 
do corpo no mundo. 

E se, por um lado, a percepgzo tem o 
cariter da "totalidade" (basta pensar na 
psicologia da forma), por outro lado ela per- 
manece sempre "aberta", remetendo sempre 
a um ale'm de sua manifestagzo singular, 
prometendo-nos outros iingulos de visHo e, 
com isso, "algo mais a very'. 

Portanto, o significado das coisas no 
mundo e do pr6prio mundo permanece 
aberto ou, como diz Merleau-Ponty, am- 
biguo. E essa ambigiiidade ou abertura i 
constitutiva da existhcia. 

f\ li berdade "condi~ionada~~ 

Se i errado conceber a relag50 entre a 
conscihcia e o corpo como relag50 causal 
entre duas substiincias, tambCm 6 errado, 
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portanto, ter uma concepqiio an6loga so- 
bre as relaq6es entre o sujeito e o mundo. 
Mas, para Merleau-Ponty, tambCm C errado 
conceber uma relaqiio de causalidade entre 
o homem e a sociedade. Por isso, se Sartre 
est6 fora de rum0 com sua idCia da liberdade 
absoluta, tambCm C errada a teoria marxista 
da primazia causal do fato econ6mico sobre 
a constituiqiio do homem e da sociedade. 

Na opiniiio de Merleau-Ponty, o 
homem 6 livre e niio existe estrutura, 
como a econGmica, que possa anular sua 
liberdade constitutiva. Mas a liberda- 
de do homem C liberdade condicionada: 
condicionada pel0 mundo em que vive e 
pel0 passado que viveu. Assim, "jamais 
existe determinism0 e jamais existe escolha 
absoluta; eu jamais sou coisa e jamais sou 
conscii2ncia nua". A realidade C que "116s 
escolhemos nosso mundo e o mundo nos 

escolhe". Por isso, C desviante o dilema que 
afirma que "nossa liberdade [...I ou C total 
ou niio existe". 

A liberdade existe, "niio porque algo 
me solicite, mas, ao contririo, porque de 
repente estou fora de mim e aberto para o 
mundo". Ou seja, a liberdade existe, mas C 
condicionada, porque "somos uma estrutura 
psicol6gica e hist6ricaW, porque "estamos 
misturados ao mundo e aos outros em con- 
fusiio inextriciivel". 

Nossa liberdade, portanto, niio destr6i 
a situaqiio, mas nela se insere. E C por essa 
raziio que as situag6es permanecem abertas, 
j6 que a inserqiio do homem nelas poder6 
configur6-las de um ou de outro modo, 
obviamente enquanto as situaq6es o permi- 
tirem. E nesta dimensiio a liberdade condi- 
cionada do homem assume um significado 
construtivo positivo. 

VI. Gabriel jUarcel 

e verificar"? 
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A defesa do concreto 

No prefacio ao seu Miste'rio do ser 
(1951), Gabriel Marcel designa seu pensa- 
mento com o nome de neo-socratismo. E, na 
realidade, toda a sua filosofia esti permeada 
por um elemento constante, que pode ser 
identificado "em uma obstinada e incansivel 
batalha contra o espirito de abstra@o". 

Nascido em Paris em 1889, Gabriel 
Marcel, a exemplo de Sartre, alCm de fi- 
16sof0, foi tambCm critic0 e autor teatral. 
Para o dramaturgo e fil6sofo Marcel "o 
que importa C o homem concreto, deter- 
minado, que se encontra em certa situaqgo 
[...Im. Essa atenqiio para com a concretude 
do homem em suas situaq6es C que explica 
a origem do Jornal metafisico, que Marcel 
publicou em 1927 (o mesmo ano em que 
aparece Ser e tempo, de Heidegger), cujas 
primeiras anotaq6es remontam at6 1914. 
Mas tambCm explica a natureza de suas 
obras filosoficas posteriores (alCm de seu 
teatro), que n5o pertencem tanto ao mundo 
dos sistemas, e sim muito mais ao mundo 
dos problemas. AlCm do Jornal metafisico 
e de 0 miste'rio do ser, j i  citados, as obras 
filos6ficas de Marcel s5o: Ser e ter (1935), 
Da recusa a invoca@o (1939), Homo viator 
(1944), 0 s  homens contra o humano (1951) 
e 0 homem problemdtico (1955). Marcel 
morreu em 1973. 

Se olharmos o pensamento de Marcel 
em seu desenvolvimento de conjunto, niio 
tardaremos a perceber que ele 6 atravessado 
por tris motivos fundamentais que conti- 
nuamente se sobrep6em e se integram: 

1) a defesa da singularidade irrepetivel 
do existente e do misttrio do Ser contra as 
pretens6es de um racionalismo que preten- 
de reduzir a existincia e toda a realidade B 
experiincia conhecida atravCs do mitodo da 
verificaqiio empirica; 

2) o reconhecimento da n5o-objetibili- 
dade fundamental do sentimento corp6reo; 
com efeito, escreve Marcel no Jornal metafi- 
sico, "se n5o posso exercer minha atenqiio, a 
n5o ser por meio de meu corpo, disso resulta 
que ele 6, de certa forma, impensavel para 
mim, porque a atenq5o que se concentra 
sobre ele, em ultima anilise, o pressup6e"; 

3) a doutrina do mistCrio ontol6gic0, 
para a qua1 a existincia torna-se autintica na 
participaq50 no Ser, participaq50 que pode 
ser captada pela analise de alguns traqos da 
experiincia cristii, como a "fidelidade", a 
"esperanqa" e o "amor". 

assirnetria entre crev 

e verificar 

Com base na idCia de que todo o saber 
possivel C aquele e somente aquele obti- 
do e passive1 de ser obtido por meio dos 
procedimentos da verificagiio cientifica, o 
racionalista rejeita a f C  no mundo escuro 
das emogGes, isto 6, no mundo da arbitra- 
riedade subjetivista. Seu dilema 6 o de "crer 
ou verificar". 

Marcel, porCm, se rebela contra tal 
dilema, que op6e, como se fossem antitCti- 
cos, o crer ao verificar, a f C  B ciincia. Com 
efeito, sua convicqiio C a de que o dilema do 
racionalista "deixa escapar o essential da 
vida religiosa e do pensamento metafisico 
mais profundo". 

0 crer e o verificar, portanto, na opi- 
ni5o de Marcel, n5o s5o antinijmicos, e sim 
muito mais assime'tricos. A verificaq50 exclui 
de si todo um mundo (Deus, a pessoa, o 
conteudo da f i )  que, embora n5o-verificivel, 
pode ser aproximado atravCs do que Marcel 
chama de "reflex50 segunda", que, embora 
n5o sendo um procedimento cientifico, seria 
entretanto um procedimento racional. 

A ciincia (ou a verificaqio) niio pode 
captar o objeto da f C  que C Deus. Deus 
C o n5o-verificivel. E o crente niio pode 
explicar Deus por meio de demonstraq6es 
verificiveis, j i  que, como escreve Marcel no 
Jornal metafisico, Deus esti alCm de todas 
as raz6es e alCm de toda relaqiio causal. 
Deus t o outro da ciincia que verifica; C o 
absolutamente Outro. 

Se o objeto da f i  vai alCm da ciincia, 
tambCm o sujeito da fC, isto 6, o individuo 
irrepetivel em sua situa@o insubstituivel, 
esti fora do discurso cientifico verificavel. 
Uma teoria cientifica pode ser verificada 
por Mario, Pedro ou JosC. Mas o que conta 
no controle da teoria niio 6 Mirio em sua 
irrepetivel individualidade, ou Pedro, igual- 
mente na singularidade excepcional de sua 
existincia: o que conta C a,verificaqio da 
teoria repetivel por todos. E precisamente 
isso que n5o se pode dar na fC: diante de 
Deus, eu n5o sou substituivel por ninguim, 
pois minha escolha C apenas minha. 

N5o s6 o objeto da fC e o sujeito da f C  
estiio alim da verificaqiio, mas tambim o 
fato ou a hist6ria religiosa, por sua natureza, 
transcendem as categorias historiogrificas 
baseadas na verificaqgo. A historia religiosa 
(isto 6, o conteudo do ato da fC)  n5o pode 
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ser enjaulada na trama dos nexos causais. 
0 mundo visto com os olhos da f C  C radi- 
calmente diferente do mundo lido com a 
gramitica da ciincia. 0 mundo da ciincia 
C "o lugar de uma espCcie de imensa e infle- 
xivel contabilidade", ao passo que o mundo 
da f C  C o mundo de radical contingincia 
metafisica. Para o homem profundamente 
religioso, "tudo C perpetuamente posto 
em questio; nada C adquirido; e isso nada 
mais C [...I do que um mod0 indireto de 
definir a esperan~a". N i o  h5 saber sobre a 
Providihcia. 

No fundo da assimetria entre verificar 
e crer, Marcel insere a distingio - funda- 
mental em sua filosofia - entre problema e 
metapro blema. 

A filosofia tradicional preferiu tratar o 
"problema do ser" como se ele, apesar de 
sua importiincia, fosse da mesma natureza 
dos outros problemas. Mas, assim fazendo, 
ofuscou o cariter unico e irredutivel do 
problema do ser, atC que algumas correntes 
filosoficas contemporiineas o repuseram 
entre os pseudoproblemas. 

Mas, para Marcel, as coisas s io  bem 
diferentes. Com efeito, quando nos defron- 
tamos com um problema, por exemplo, nas 
ciincias fisicas, em quimica ou em biologia, 
encontramo-nos diante de um inc6gnita x, 
que devemos encontrar a partir de certo 
numero de dados conhecidos (a, b, c etc.), 
aplicando aquele conjunto de normas de 
procedimento da verificagiio que constituem 
o mCtodo cientifico. Desse modo, simplifi- 
cando um pouco as coisas, podemos dizer 
que um problema cientifico encontra sua 
formulagio-padrio na f6rmula da mais sim- 
ples equagio algkbrica: a x = b. Entretanto, 
quando nos propomos o problema do ser, 
isto 6, o problema do sentido da realidade e 
de nos mesmos, todos os dados desaparecem 
enquanto tais, e tudo se torna problemitico: 
a realidade, os outros, eu mesmo que me 
interrogo. Assim, porCm, um problema em 
que todos os dados s io  incognitos acaba por 
desvanecer como problema. 

A exemplo de Heidegger, Marcel obser- 
va, em Ser e ter, que a reflexio sobre o pro- 
blema ontologico lhe descerra um abismo: 
"Eu mesmo, que me interrogo sobre o ser, 
n io  sei inicialmente se eu o sou, nem a for- 
tiori o que sou [. . .]; assim, o que vemos k que 

o problema do ser se amplia com base nos 
proprios dados, e se aprofunda no interior 
do proprio sujeito que o propoe. E, com isso, 
nega-se (ou se transcende) como problema 
e transforma-se em um mistCrion. 

0 problema do ser, portanto, n io  C 
propriamente problema, mas um metapro- 
blema. E, segundo Marcel, a descoberta do 
metaproblema nos faz entender que, ale'm 
do problema que nds compreendemos, ha o 
miste'rio que nos compreende. "0 problema 
C algo que encontramos, que nos obstacu- 
liza o caminho. Esti inteiramente diante de 
mim. 0 mistkrio, ao contririo, C algo em 
que me encontro empenliado, cuja esscncia 
implica, portanto, que ele niio se encontra 
inteiramente diante de mim". 

Assim, para Marcel, o discurso sobre 
Deus n io  C factivel por meio de argumenta- 
goes logicas capazes de, por exemplo, chegar 
2 demonstrag20 da existencia de Deus, mas 
muito mais, por meio da descoberta do 
metaproblemitico, compreende-se que o 
mistirio nos compreende. Nos niio podemos 
compreender e dominar o mistkrio: o mist& 
rio n io  pode ser entendido. 0 que podemos 
fazer, porkm, C realizar a analise de nossos 
modos de participa@o nele, como 6 o caso 
das experiincias cristis da fidelidade, da 
esperanga e do amor. 

Em suma, o unico mod0 de falar de 
Deus C a invoca@o, isto C, falar a Deus. Nio  
se demonstra Deus, invoca-se. 

Ser e ter 

Para que a pessoa redescubra a si mes- 
ma e, portanto, se torne disponivel para o 
dominio do Ser, deve fazer uma reviravolta 
sobre si mesma e subverter a hierarquia que 
o mundo modern0 e contempordneo fixa- 
ram entre a categoria do ter e a do ser. 

Segundo a metafisica do ter, valemos 
pelo que temos e n io  pelo que somos, en- 
quanto o mundo e os outros s io  unicamente 
objetos de posse sempre mais vasta. 

Segundo Marcel, n io  C estranha ao nas- 
cimento e ao desenvolvimento dessa atitude 
a mentalidade objetivante do racionalismo 
cientifico e tkcnico, para a qua1 "o proprio 
mundo tende [. . .] a aparecer por vezes como 
simples campo de exploragio e 2s vezes 
como escravo adormecido". Entretanto, 
enquanto aquele que possui tenta, por todos 
os meios, manter, conservar e aumentar a 
coisa possuida, esta, sujeita ao desgaste e 
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i s  vicissitudes do tempo, pode escapar, tor- 
nando-se assim o centro dos temores e das 
ansiedades de quem quer possui-la. 

Sob o signo da categoria do ter, a rea- 
lidade deixa de ter vida, misterio e alegria 
criadora, transformando-se em voragem de 
objetos que absorve inexoravelmente quem 
quer possui-10s. 0 mundo da categoria do 
ter C "um mundo em frangalhos", C o mun- 
do da alienaqao e da preocupaqao, de que 
a objetividade cientifica seria a transcris20 
no plano logico. 

Assim, a atitude espetacular e a visa0 
objetiva estariam na base do mundo visto 
como posse e, portanto, da aliena@o e do 
desespero. Afirma Marcel: "A estrutura de 
nosso mundo C tal que o desespero absoluto 
parece nele possivel". Mas C exatamente 
diante dessa "tragtdia do ter", em face do 
desespero, que a metafisica deve tomar po- 
si@o e, libertando-me da concupischcia da 
posse das coisas, tornar-me disponivel para o 
ser. E C justamente este o mod0 positivo pel0 
qua1 se exorciza e se afugenta o "desespero". 

Gnbrzel Marcel (1 889-1 973) 
filbsofo e dramaturgo, 
expoente pvzncfpal 
do extstencta~tsmo crtstiio, 
corn sua obru construm 
uma uevdadelra e pr6prla 
"metodologta do lnuerzficauc 
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"0 conhscimsnto cisntifico [. . .] ndo ssta- 
bslece valor~s vdlidos; a ci&ncio corno ci&ncia 
n6o pode guiar a vida". 

Nossa atividade filos6fica atual estd su- 
bordinada ds condi@es destas experi6ncias 
da cihncia. 0 caminho que vai do desilusdo 
provocada pela falsa FilosoFia at& as ci&ncias 
reais, e das ci&ncias novamente para a verda- 
deira filosofia, & de tal espbcis que inFlui de 
modo decisivo sobre a maneira de Filosofar hoje 
possivel. Rntes de nos remetermos t~ filosofia 
devemos determinar objetivamente a relaq5o 
de nenhuma Forma univoca entre a filosofia 
atual e a ci&ncia. Em primeiro lugar tornaram- 
se claros os limites do cihcia; eles podem ser 
brevemente caracterizados assim: 

a) 0 conhecimento cientiFico das coisas 
ndo 6 conhecimento do "ser"; o conhecimento 
cientifico est6 particularmente dirigido sobre 
objetos determinados, ndo & dirigido sobre a 
propria realidade. Por isso a ci&ncia representa 
do ponto de vista filosoFico, justamente por meio 

Jaspers foi me'dico e filosofo. E m  
sua especulagdo a filosofia 

e' autbnorna 
em relag50 a cigncia. 

do saber, o saber mais radical do "ndo-saber", 
isto &, o n8o saber o que 6 o proprio ser. 

b) 0 conhecimento cientifico n80 esta 
em grau de dar nenhuma dirqdo para a vida. 
Ndo estabelece valor~s vdidos; a ci&ncia como 
ci&ncia ndo pode guiar a vida; para sua clareza 
s decisdo ela remete a outro Fundamento de 
nossa vida. 

c) R ci&ncia ndo pode dar nenhuma 
resposta 6 pergunta que se rsfere a seu 
verdadeiro e proprio sentido: o Fato de que a 
ci&ncia exista baseia-se sobre impulsos que 
ndo podam nem mesmo eles ser demonstrados 
cientiFicamente como verdadeiros e como tais 
para clever existir. 

no mesmo tempo, com os limites da ci -  
encia se esclarecem a importcincia positiva e a 
indispensabilidade da cihncia para a filosofia. 

Em primeiro lugar, a ci&ncia, metodica e 
criticamente purificada nestes ultimos s&culos, 
mesmo que apenas raramente realizada pelos 
pesquisadores em sua totalidads, teve pela 
primeira vez a possibilidade de reconhecer, 
por meio de seu contraste com a Filosofia, a 
turva contamina@o entre Filosofia s cigncia e 
de supera-la. 

0 caminho da ci&ncia & indispens6vel 
para a Filosofia, porque apenas o ~0nh~c im~nt0  
desse caminho impede que outra vez se afir- 
me, de modo pouco claro e objetivo, estar na 
Filosofia o conhecimento objetivo das coiscls 
que, a0 contrario, tem sua sede na pesquisa 
metodicamenta exata. 

Vice-versa, a clareza FilosoFica & indis- 
pens6veI para a vida e para a pureza de uma 
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ciisncia genuina. Sem filosofia a riisncia ndo 
compreende a si mesma e at6 0s pesquisa- 
dores, caso se sintam desorientados sem a 
y i a  do filosofia, abandonam a ciisncia em sua 
totalidode, embora continuando a trazar d luz 
conhecimentos especiais sobre a base do saber 
conquistado pelos grandes iniciadores. 

Portanto, se de um lado a filosofia e a 
ci&ncia ndo s6o possiveis uma sem a outra, se 
do outro sua turva contaminac;do n6o deve mais 
continuar, ser6 nossa tarefa atual a de realizar 
9 verdadeira unidade entre elas, depois de sua 
separa(do. R atividade filosofica n6o pode ser 
nem idisntica nem antin6mica em relaq5o ao 
pensamento cientifico. 

Em segundo lugar, apenas as ciisncias que 
pesquisam e, portanto, fornecem um conheci- 
mento convincente dos objetos, nos colocam 
diante dos dados de fato dos fen6menos; 
apenas por meio delas eu aprendo a conhecer 
com clareza: assim, por exemplo, se ao filosofo 
pssquisador faltasse a sintonia com as ciisncias, 
ale permaneceria sem conhecimento claro do 
mundo, como que csgo. 

Em terceiro lugar, o filosofar que ndo 6 
fabula$5o, mas pesquisa da verdade, deve 
absorver om si a atitude cientifica e o modo 
de pensar cientifico. < caracteristica da atitu- 
de cientifica a distin~do permanents entre o 
saber demonstrado e o saber unido ao saber 
do mQtodo, qua a ele nos conduz, isto 6, ao 
saber dos limites de sua validade. RlCm dis- 
so, a atitude cientifica Q a pronto disposi<do 
do pesquisador a aceitar toda critica as suas 
opinibes. Para o pssquisador, a critica Q uma 
condi(6o de import6ncia vital: ele n6o pode ser 
jamais suficientemente criticado, a fim de provar 
sua perspicdcia. TambQm a experiisncia da uma 
critica injustificada age de modo produtivo para 
um verdadeiro pssquisador. Rquele que se sub- 
trai b critica ndo quer "saber" no sentido proprio 
da palavra; a perda da atitude e do mod0 de 
pensar cientifico &, ao mesmo tempo, a perda 
da veracidade da filosofia. 

Tudo influi para que a filosofia se una ds 
ciisncias: a filosofia se impbe sobre as ci&n- 
cias de modo tal a tornar realmente presente 
o intimo sentido delas, a filosofia que viva 
nos ci&ncias dissolve o dogmatismo sempre 
renovado da propria ci&ncia ( a t e  sucsd6neo 
t6o pouco claro da filosofia); mas a filosofia 
se torna, sobretudo, a garantia consciente 
do sspirito cientifico, contra a hostilidade do 
ciisncia. 0 viver filosoficamente Q insapar6vel 
da atitude que requer a absoluta libsrdade 
do ci&ncia. 

K. Jaspsrs, 
Filosofia da ~xist&ncio. 

R dignidnde humana 
contra toda forrnn 
ds totalitarismo s racism0 

minha vida, qua jamais desajai mudar ou 
rapudiar, saquer durante a inkncia". 

Gnus - Seu trabalho - a ele voltaremos de 
modo mais detalhado - & em grande park dedi- 
cado ds condiq3es em qua a acdo a o comporta- 
mento politico sdo possiveis. Com tal atividade 
a senhora pretende influenciar tamb6m em um 
6mbito mais vasto, ou considera qua em nossa 
&poco isso n6o seja mais possivel, ou entdo qua 
este efeito sobre o pljblico Ihe 6 indiferente? 

RRENDT - € de novo uma quest60 complica- 
do. Se devo falar com toda sinceridade, devo 
dizer que quando trabalho n6o estou de mod0 
nenhum interessada no efeito. 

GAUS - E quando o trabalho terminar? 
RRENDT - Ora, QU o termino. Veja, para mim 

trata-se essencialmente do seguinte: devo com- 
preender. Nessa compreensdo entra tambQm a 
escrita. R escrita C para mim parte essential do 
processo de compreensdo. 

GRUS- Quando a senhora escreve, a escrita 
est6 a setvico de um conhecimento mais amplo. 

RRENDT - Sim, porque nesse momento 
coisas daterminadas foram estabelecidas. 
Suponhamos possuir memoria t6o boa que 
se consiga reter tudo aquilo que se pensa. Eu 
duvido muito, conhecendo minha preguiqx de 
ter conseguido anotar alguma coisa. 0 que me 
importa & o proprio processo do pensamento. 
Quando eu o exerco sinto-me muito contente. 
Quando consigo express6-lo de modo adsqua- 
do na escrita, de novo sinto-ma muito satisfeita. 
0 senhor me pergunta se o efeito me interessa. 
Se me permite expressar-me de modo ir6nic0, 
esta & uma pergunta machista. 0 s  homens 
querem sempre obter uma influisncia; mas eu 
vejo tudo isso a partir do exterior. Obter eu uma 
influ&ncia? N60, eu quero compreender. E quan- 
do outros compreendem - no mesmo sentido em 
que eu compreendi - entdo experimento uma 
satisfa@o compar6vel 2.1 qua se expsrimenta 
quando nos sentimos em casa (Heimatgafuhl). 
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Gnus - Consegue escrever facilmente, 
exprirnir aquilo que pensa? 

ARENDT - Rlgurnas vezes sim, outras ndo. 
Mas, em geral, posso dizer que jamais escre- 
vo sern antes ter, por assim dizer, ponderado 
aquilo que devo escrever. 

GRUS - OU seja, depois de ter refletido 
preliminarmente. 

ARENDT - Sim, sei exatamente aquilo que 
quero escrever. Antes dessa fass, nbo escrsvo. 
Eu trabalho no mais das vezes um so texto. E 
entdo a redaq3o 6 relativamente rdpida, porque 
depende apenas da velocidade com que bato 
2.1 mdquina. 

Gnus - A senhora trclbalha principalmente 
com teoria politico, com a a<do e o comporta- 
mento politico. Dito isso, parece-ma particu- 
larmente interessante o que a senhora diz em 
urn didlogo com o professor israelita Scholem. 
A senhora escreveu a ale, permita-me citd-la, 
que na juventude "ndo se interessava nem pela 
politica nern pela historia". Senhora Arendt, a 
senhora abandonou a Alemanha em 1933 por 
ser judia, com a idads de vinte e seis anos. 
Existe uma rela<bo causal entre seu interesse 
pela politico, o envolvimento na politica e na 
historia, e aqueles acontecimentos? 

RRENDT - Sim, evidentemente. Em 1933 
o desinteresse ndo era mais possivel. Mas jb 
anteriormente ndo era mais possivel. 

Gnus--€ issovalia tarnbbm para a senhora? 
ARENDT - Sim, sem d0vida. Eu lia com 

atsn~do os jornais e criei uma opinido. Mas 
ndo estava inscrita em nenhum partido, por- 
que ndo ssntia necessidade disso. Depois de 
1931 eu havia chegado 2.1 conclusdo de que 
os nazistas tomariam o poder. Havia discutido 
continuamente sobre este problema com outras 
pessoas. Mas ocupai-me sisternaticamante com 
estas coisas apenas no momento da emigra$bo. 

Gnus - Tenho uma pergunta a respeito do 
que a senhora acaba de dizer. Partindo de sua 
convic$io sucessiva a 1931 - que os nazistas 
conquistariam o poder -, a senhora ndo tentou 
opor-se ativamente, aderindo, por exernplo, 
a um partido, ou pensava que ~sso ndo teria 
nenhurn sentido? 

RRENDT- Pessoalmente eu considerava qus 
ndo tivesse sentido. Caso contrdrio - mas isto 
& dificil de dizar com o discernimento posterior 
- teria f ~ i t o  alguma coisa. Mas parecia-me que 
a situa@o fosse desesperada. 

GAUS - RCOSO se lembra se um evento 
particular coincidiu com seu empenho polit~co? 

ARENDT- Poderia recordar o dia27 de feve- 
rsiro de 1933. o dia do inckndio do Reichstag, 
e as prisdes ilegais que ocorreram na mesma 
noite. Denominavam-se prisaes preventivas. 

Veja, as pessoas acabavam nos celas da Gesta- 
po ou nos campos de concentra<do. Rquilo que 
entdo come<ava era terrivel, e hoje 6 frequen- 
temente ocultado por eventos sucsssivos. Para 
mim foi um choque irnediato, e a partir daquele 
momento me senti envolvida. lsso significa 
que me tornel consciente de que ndo era mois 
possivel limitar-se a ser expectadores. Procursi 
tornar-me util de diversos modos. Mas aquilo 
que imsdiatamente me convenceu a abandonar 
a Rlemanha - caso deva falar disso - jamais 
o contei, porque doravante ndo tem nanhurna 
import8ncia.. . 

Gnus - Conta, por favor. 
RRENDT - EU tinha, de todo modo, inten<do 

de ernigrar. lmediatamente percebi que os ju- 
deus ndo poderiam permanecer. Eu ndo tinha 
a inten<do de circular na Alemanha, por assim 
dizer, como cidadd de segunda classe, ou de 
qualquer outro modo. RIbm disso, considerava 
que as coisas se tornariam sempre piores. 
Todavia, ndo me retirsi ds modo totalrnente 
pacifico. E devo dizer que isso me causou carta 
satisfa<do. Fui presa, tive de abandonar ilegal- 
mente o pais - 1090 Ihe contarei isso - e disso 
tirei certa satisfqdo. Eu pensava: ao menos fiz 
alguma coisa! Ro menos ndo sou inocente! Nada 
poderd ser-me reprovado! Ora, a ocasido para 
tornar-me util foi-me oferecida pela organiza- 
(60 sionista. Eu estava em estreitas rslaq3es 
ds amizade com alguns dos dirigsntes, e o 
primeiro de todos era o entdo presidsnte Kurt 
Blumenfeld. Mas eu ndo era sionista. E ningubm 
procurou tornar-me sionista. Eu sempre, em 
certo sentido, fora influenciada pelo sionismo, 
particularmente no qua se refere b critica, ou 
melhor, 6 autocritica, que os sionistas haviam 
suscitado no povo judeu. Por isso havia sofrido 
certa influkncia, e tarnbbm fiquei irnpressionada, 
mas de um ponto de vista politico eu ndo tinha 
nada a ver com o sionismo. Ora, em 1933, 
Blumenfeld e os outros, que o senhor ndo pods 
conhecer, me procuraram e disseram qua tinham 
inten$do de recolher todos os testemunhos 
anti-semitas de baixo nivel: nos associa<des, 
nas profissionais e de outro tipo, em todas as 
revlstas especializadas, em poucas palavras, 
tudo aquilo quo ndo era conhecido no exterior. 
Organizar essa colet8nea recaia entdo sob a 
assim chamada Greulpropogondo.' Nenhum 
membro da orcjaniza<do sionista podia dela se 
ocupar. Com efeito, se fosse preso, tarnbbm a 
organiza<do se tornava exposta. 

GRUS - Naturalrnente. 

'Propoqando endarepdn a desacred~tor ou d~famor 
olquQm. 
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ARENDT - < claro. Perguntaram-me se queria 
ocupar-me com isso. E eu respondi: "Certamente". 
Eu estava muito contents. Em primeiro lugar con- 
siderava que fosse 0190 muito justo, e depois pa- 
recia que fosse um modo de fazer alguma coisa. 

Gnus - Sua prisdo foi causada por essa 
atividade? 

RRENDT - Sim, de fato fui presa. Mas tive 
muita sorts. Sai depois de oito dias, porque me 
tornei amiga do funciondrio de policia que me 
prendera. Era um tipo fascinante. Antes ele fazia 
pate da policia criminal, mas depois fora trans- 
ferido para a se@o politics. N6o tinha nenhuma 
suspeita em relaqdo a mim. Por que haveria de 
tar? - dizia-me sempre. "Em geral, basta que au 
di: uma olhada para quem esta sentado diante 
de mim para entender de que tipo se trata. Mas 
o que posso fazer com a senhora?" 

Gnus - ISSO acontecia em Berlim? 
ARENDT - Sim, am Berlim. Infelizmente tive 

dcs mentir para aquele homem. Eu ndo podia 
sem duvida expor a organiza~do. Contava-lhe 
historias fantasiosas. Ele dizia sempre: "Eu a 
trouxe aqui dentro, e farei de tudo para faz&-la 
sair. N6o tome um advogado! 0 s  judaus ndo t&m 
mais dinheiro. Poupe seu dinheiro". Entrementes. 
a organizqbo havia providenciado um advo- 
godo para mim. Naturalmente era urn de seus 
membros, mas eu o despedi. 0 homem qua me 
prendera tinha urn aspect0 tdo aberto e honesto. 
Confiava nele, e pensava que me ofereceria uma 
possibilidade melhor do que qualquer advogado 
amedrontado desde o primeiro momento. 

Gnus - Assim a senhora saiu e p6de aban- 
donor a Alemanha? 

ARENDT - Sai de la, mas tive de deixar 
o pais clandestinamente, porque a devassa 
continuavo. 

Gnus - No didlogo j6 citado, senhora A r m  
dt, a senhora considera supbrflua certa exorto- 
~ 6 o  de Scholem a jamais esquecer sua pertsnca 
ao povo judeu. A senhora escreve, cito ainda: 
"Sempre considerei o fato de ser judia como urn 
dos dados de fato indiscutiveis de minha vida, 
que jamais dasejei mudar ou repudiar, sequer 
durante a infdncia". A essa respeito eu teria 
alguma pergunta. A senhora nasceu em 1906 
em Hannover, de pai engenheiro, e foi criada 
em Konigsberg . Podaria explicar-me, com base 
em suas Iembran~as, o que significava para 
uma crianp, na Alemanha daquele tempo, na 
6poca que precede a primeira guerra mundial, 
pertencer a uma familia judia? 

ARENDT - NBo ~ O S S O  dar a esta perqunta 
uma resposta que tenha valor geral. No que se 
refers 6s minhas Iembranps pessoais, ndo to- 
mei consci&ncia em familia do fato de ser judia. 
Minha mbe era totalmente ndo-religiosa. 

Gnus - Seu pai morreu prematuramente? 
RRENDT - Sim, meu pai morreu prematura- 

mente. 0 qua segue pode parecer muito engra- 
pdo.  Meu av6 era presidente do associa$bo 
liberal da cidade, e conselheiro municipal de 
Konigsberg. Todavia, a palavra "judeu" jamais 
foi pronunciada em familia quando eu era me- 
nina. Eu a conheci pela primeira vez por causa 
das observa@es anti-semitas - ndo vale a pena 
cit6-las - das crian~as na rua. A partir daqusle 
momento hi ,  por assim dim, "iluminada". 

Gnus - Foi um choque para a senhora? 
ARENDT - Ndo. 
Gnus - A partir daquele momento sentiu 

que se encontrava em urna situa<do particular? 
ARENDT - Consider0 objetivamanta que isso 

fosse acompanhado pelo fato de ser judia. 
Como crian~a - embora n6o necessariamente 
pequena - eu sabia, por exemplo, que tinha um 
ar judaico, ou seja, que eu parecia diferente dos 
outros. Estava muito consciente disso. Mas ndo 
no sentido de qua me sentisse inferior. Era mais 
um dado de fato. AI&m disso, minha m6e, ou 
melhor, as pessoas de minha familia, eram um 
pouco diferentes, como em geral acontace. Ha- 
via caracteristicas tdo particulares am minha fa- 
milia, que para uma crianp era muito dificil com- 
preender. E entdo, onde estavam asdiferengx? 

Gnus - Gostaria que a senhora me con- 
tasse quais seriam as caracteristicas de sua 
familia. A senhora disse qua sua mde nunca 
sentiu a necessidade de esclarecer - enquanto 
a senhora ndo teve a experihcia disso na rua 
- o que significava ser judaus. Talvez sua m6e 
tivesse perdido a consci8ncia do judaismo qua, 
ao contrario, a senhora reivindica no dialog0 
corn Scholem? N60 desempanhava mais nenhum 
papel para sua mde? Pode-se Falar de uma 
assimila$do bem-sucsdida, ou ent6o sua mde 
tinha a ilus6o de ser assimilada? 

ARENDT- Minho mde ndo tinha muita dispo- 
sic60 para a teoria. Ndo creio que tivesse idbias 
particulares a respeito. Ela vinha do movimento 
social-democrata, do circulo dos Sozialistischen 
Monatshefte; meu pai tamb&m, mas principal - 
mente minha mas. Mas a quest60 do judaismo 
jamais teve urn papel para ela. Era evidente- 
mente judia, e jamais teria me batizado. Imagino 
que me teria dado uns tapas se tivesse sabido 
que eu abandonara o judaismo. Mas isso, por 
assim dizer, jarnois asteve em discussdo 5, 
portanto, o problema nunca foi proposto. Sem 
duvida, o problema enquanto tal assumira na 
dbcada de 1920, durante minha juventude, uma 
importdncia maior para mim do que para minha 
mde. Quando me tornei adulta, o problema se 
tornou para minho mde muito mais importante 
do que antes. Mas isso diz respeito as circuns- 
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tdncias externas. Por exemplo, nbo penso tar 
jamais me considerado alemb, no ssntido da 
nacionalidade, do psrtansa a um povo e ndo 
da cidadania, se 6 possivel estabelscer essa 
diferenp. Iembro-me, por exsmplo, de tsr 
tido a esse respeito discussbes com Jaspers 
pelos anos de 1930. Ele dizia: "Naturalmente 
que voc& & alsmb"; e eu: "De mod0 nenhum, 
e isso se v&!". Mas isso nBo teve nenhuma 
import6ncia para mim. Jamais me ssnti em con- 
disBo de inferioridads, nbo era exatamente o 
caso. Permita-me voltar a psculiaridade de mau 
ambients familiar. Veja, todas as crianps judias 
tiveram a ver com o anti-semitismo. Envenenou 
a alma de tantas crianps. A diferen<a para 
nos era que minha mbe partia sempre dsste 
ponto de vista: nBo se deve abaixar a cabqa! < precis0 sempre defender-sa! Se meus profes- 
sores tivessem feito obssrva<bes anti-samitas 
- geralmente nbo em rela<bo a mim, mas as 
outras estudantes judias, por exemplo, judias 
orientais -, eu fora instruida para levantar-me, 
deixar a classe, volta~ para casa e fazer uma re- 
lqbo detalhada sobre o que havia acontecido. 
Minha mba ascrevia uma de suas tantas cartas 
registrodas; e para mim o incidents estava 
absolutamente ancerrado. Eu tinha um dia de 
fhrias a mais, e isso era muito gostoso. Mas, se 
as observa@es Gram feitas por outras crian~as, 
eu nbo dsvia contar nada em casa. NBo valia 
a pena. Com as crianqx, devia me defender 
sozinha. Assim, estas coisas nBo constituiam 
para mim nenhum problema. Em minha casa 
existiam regras de conduta que me permitiam 
manter e protegar absolutamsnte a dignidade. 

H. Armdt. 
lingua rnatmm. 

0 homem 
"6 condenado 
em todo momento 
Q inventar o homem" 

"0 hornan & condenado a ser l i v r~  [. . .] 
porque, urna vez jogado no rnundo, 6 res- 
ponsdvel por tudo aquilo qua Foz". 

0 existencialismo se opde energicamente 
a certo tipo de moral leiga qus gostaria de 
eliminar Deus corn o minimo dano possivel. 
Quando, por volta ds 1880, alguns professores 
Franceses tentaram constituir uma moral leiga, 
raciocinaram mais ou menos assim: Deus & uma 
hipotess inljtil e custosa: eliminsmo-la; mas & 
nscessdrio, todavia, para que haja uma moral, 
uma sociedade, um mundo civil, que certos 
valores sejam tornados a s6rio e considerados 
como existentes a priori; & preciso qua seja 
obrigatorio a priori ser honestos, nbo msntir, nbo 
bater no propria esposa, ter filhos etc. Devsmos 
fazer, portanto, pequeno trabalho que psrmitird 
mostrar qus tais valores existem igualmente, em 
um c&u inteligivel, mesmo que Dsus nbo exista. 
Em outras palavras - e & a tend&ncia ds todo 
aquele movimento que na Francs denomina-se 
rodicalismo - nada mudar6 se Deus nbo existir; 
reencontraremos as mesmas normas de hones- 
tidade, ds progresso, de humanismo, e teremos 
feito de Deus uma hipotass ultrapassada, que 
morrer6 tranquilamente por si so. 

0 existencialismo, ao contrdrio, pensa que 
& muito incbmodo que Deus ndo sxista, pois 
com Deus desaparece toda possibilidade ds 
reencontrar valores am urn c&u inteligivel; n60 
pode mais hover um bem a priori porque nbo 
exists nenhuma consci6nda infinita e perfeita 
para pensd-lo; nBo est6 escrito em nenhum 
lugar que o bem existe, que 6 preciso ser 
honestos, qua nbo se deve mentir, e por ssta 
precisa razbo: qua estamos sobre um plano om 
que ha apenas homens. 

Dostoiawski escreveu: "Se Deus nbo exis- 
te, tudo 6 permitido". Eis o ponto de partida do 
existencialismo. Efetivamente, tudo & licito ss 
Deus nbo existir e, por conseguinte, o homem 
torna-se "abandonado" porque 1160 encontra 
nem em si nem fora de si uma possibilidade de 
se ancorar. E em primeiro lugar nbo encontra se- 
quer desculpas. Se de fato a exist&ncia precede 
a ess&ncia nBo se poder6 jarnois chagar a urna 
sxplicgbo referindo-se a uma natureza humana 
dada e determinada; ou melhor, nbo h6 determi- 
nismo: o homem 6 livre, o homem & liberdade. 

Se, por outro lado, Deus nBo exista, nBo 
encontramos diante de nos valores ou ordens 
qus d&em o sinal da lagitimidade de nossa 
conduta. Assim, nbo temos nem diante de nos 
nem atr6s de nos, no luminoso reino dos valo- 
res, justificativas ou desculpas. Estamos a sos, 
sem desculpas. Situa~bo que me parece poder 
caracterizar dizendo que o homem & condenado 
a ser livre. Condenado porque nbo se criou por 
si so, e mesmo assim nem menos livre porque, 
uma vez jogado no mundo, & responsdvel por 
tudo aquilo que foz. 
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0 existencialista ndo cr& na for~a da 
paixbo. Jamais pensor6 qua uma bela paixdo 
& uma torrents impetuosa que leva o homem 
fatalmente a certas a~6es e que, portanto, 
vale como dssculpa. Considera o homem res- 
pons6vel pela paixdo. 0 existencialista ndo 
pensar6 sequer qua o homem pode encontrar 
auxilio em um sinal dado sobre a terra, a fim de 
orientd-lo; ao contrClrio, pensa qua o individuo 
interpret0 por si o sinal a seu bel-prazer. Pensa, 
portanto, que o homem, sem apoio ou auxilio, 
@st6 condenado em coda momsnto a inventor 
o homem. 

J.-P. Sortr~, 
0 ~x;st~ncio l ismo 6 um humanismo. 

0 hornern respondvel 
por nquilo que pertence 
a todos os hornens 

"Nossa responsab~l~dad~ & muto malor 
do que poderiamos supor, porque ela envol- 
VG a humanidade mte~ra". 

Hc5 duas espbcies de existencialistas: uns 
qua sdo cristdos, e entre astes eu colocaria Jas- 
pers s Gabriel Marcel, a t e  ultimo de confissbo 
catolica; e os outros que s60 existencialistas 
ateus, entre os quais Q prsciso p8r Heidegger, 
os existencialistas franceses e eu mesmo. [. . .] 

0 existencialismo ateu, que eu represento, 
6 mais coerente. Se Deus nbo existe, afirma, h6 
ao menos um ser em que a existgncia precede 
a ess&ncia, um ser qua exists antes de poder 
ser definido por algum conceito: este ser & o 
homem, ou, como diz Heidegger, a raalidade 
humana. 0 qua significa, neste caso, qua a 
exist6ncia precede a ess6ncia? Significa que o 
homem existe em primeiro lugar, se encontra, 
surge no mundo, e que se define depois. 0 
homem, segundo a concepc;do existencialista, 
nbo pods ser definido pelo fato de que no inicio 
ndo 6 nada. Sert, a ssguir, e ser6 tal qua1 se 
houver feito. Assim, ndo hd uma natureza hu- 
mana, pois ndo h6 um Deus qua a conceba. 0 
homem 6 apenas, nbo so tal qua1 se concebe, 
mas tal qua1 SB quer e precisamente tal qua1 
se concebe depois da exist&ncia, e tal qua1 se 
qusr depois deste impulso para a exist6ncia: o 
homem ndo Q mais do que aquilo qua ale se faz. 
Ests 6 o principio primeiro do existencialismo. E 
& tambhm aquilo qua se chama de subjetividads 
s que nos & reprovada com esta mesmo termo. 

Mas o que queremos dizar nos, deste modo, 
sen60 qua o homem tem uma dignidade maior 
qua a pedra ou a mesa? Porqus queremos dizer 
que o homem em primeiro lugar existe, ou seja, 
qua ele t em primairo lugar aquilo que se lanca 
para o Futuro e aquilo que tam consci6ncia de 
se projetar para o futuro. 

0 homem &, em primsiro lugar, um projeto 
que viva por si mesmo subjetivamente, em vez 
de ser musgo, podriddo ou couve-flor; nada 
existe antes da te  projeto: nada exists no cQu 
inteligivel; o homem serd em primeiro lugar 
aquilo que tiver projetado ser. Nbo aquilo que 
quiser ser. Pois aquilo qua em gsral entendemos 
corn o verbo "querar" 6 uma dscisdo consciente, 
posterior, para a maior pate de nos, ao fato 
de ser feitos por nos mesmos. Eu posso querer 
aderir a um partido, escrever um livro, casar- 
me: tudo isso ndo Q mais que a manifestac;bo 
de urna escolha mais origindria, mais espontd- 
nea, daquilo qua se chama de vontade. Mas, 
se de fato a exist6ncia precede a ess&ncia, o 
homem & responsdvel por aquilo qua 6.  Assim, 
o primeiro passo do existencialismo & p8r todo 
homem na posse daquilo que ele 6 ,  e fazer 
cair sobre ale a responsabilidade total por sua 
exist&ncia. E quando dizemos que o homem & 
responsdvel por si proprio, ndo entendemos qua 
o homem & rasponsdvel pela sua individualida- 
de estrita, mas que ale 6 respons6vel por todos 
os homens. A palavra "subjstivismo" tem dois 
significados com os quais nossos advers6rios 
jogam. Subjetivismo quer dizer, de um lado, 
escolha do sujeito individual por si proprio s, do 
outro, impossibilidade para o homem de ultra- 
passar a subjetividads humana. Ests segundo & 
o sentido profundo do existencialismo. Quando 
dizemos que o homem se escolhe, entendemos 
que cada um de nos se escolhe, mas, com isso, 
queremos tamb&m d i m  que cada um de nos, 
escolhendo-se, escolhe por todos os homens. 
Com efeito, nbo ha um so de nossos atos qus, 
criando o homsm que queremos ssr, nbo crie ao 
mesmo tempo uma imagem do homem tal qua1 
julgamos que deva ser. Escolh~sr ser isto mais do 
que aquilo & afirmar, ao mesmo tempo, o valor 
de nossa escolha, uma vez qus nbo podemos 
jamais escolher o mal; isso que escolhemos 6 
sempre o bem, e nada pode ser um bem para 
nos ssm que o seja para todos. Ss a exist&ncia, 
por outro lado, precede a sss&ncia e queremos 
existir ao mesmo tempo em que formamos 
nossa imagem, essa imagem & validade para 
todos e para toda a nossa &poco. Assim, nossa 
responsabilidade & muito maior do que pods- 
riamos supor, pois @la envolve a humanidads 
inteira. Se eu sou operdrio e escolho fazer parte 
de um sindicato crist6o em vez de ser comunista; 
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se, com esta minho escolha, quero mostrar que 
a resignac;do 6, no fundo, a solu<do que convBm 
ao homem, que o reino do homem ndo & sobre 
esta terra, eu ndo ponho em questdo apenas o 
rneu caso pessoal: au quero ser resignado por 
todos e, por conseguinte, meu ato envolveu 
toda a humanidads. E se quero, fato ainda 
mais individual, casar-me, tar filhos, mesmo 
quo esse matrim6nio dependa unicamente de 
minha situac;bo, ou de minha paixbo, ou de meu 
desejo, desse mod0 eu ernpenho ndo so a mim 
mesmo, mas a humanidads inteira sobre o ca- 
minho da rnonogarnia. Assirn, sou responsavel 
por rnim rnesmo e por todos, e crio certa imagem 
do homem que escolho. Escolhendo-me, eu 
escolho o hornem. 

lsso nos permits cornpreender aquilo que 
@st6 sob certas palavras um pouco grandilo- 
quentes, corno angljstia, abandono, desespero. 
Como voc&s verdo, & extremamente simples. 
No entanto, o que se entende por angOstia? 
0 existencialista declara de bom grado que o 
homern B angljstia. lsso significa: o homem que 
assume um empenho e est6 consciente de ser 
ndo so aquele que escolhe ser, mas tambQm 
um legislador que escolhe, ao mesmo tempo, 
e por si e por toda a humonidads, ndo pode 
escapar do sentimento de sua propria, cornpleta 
e profunda responsabilidade. 

J.-P. Sartrs, 
0 ~xis t~nc ia l ismo Q um humanismo. 

"0 filosofo Q o hornern qus dsspsrto 
e qua falo, s o hornsrn tsrn srn si, silen- 
ciosornsnts, os parodoxos do filosofio, 
porque, para ssr ds foto hornsrn, 6 preciso 
ssr urn pouco rnois s urn pouco rnsnos qus 
hornern ". 

0 s  manlqueus que se combatem na a@o 
entendem-se rnelhor entre SI do que corn a 
hlosof~a, entre ales h6 uma cumpl~c~dade, coda 
um Q a razdo de ser do outro. Nessa luta fra- 
term o f116sofo & um estrange~ro. Mesmo que 

jamais tenha traido, sente-se, pelo seu modo 
de ser fiel, que ele poderia trair: ele ndo toma 
parte nas coisas corno os outros, falta ao seu 
assentimento algo de solido e de carnal. Ele 
ndo B um ser totalmente real. 

Uma diferenp existe. Mas & a do filosofo 
e do homem? €la & rnais, no proprio homern, 
a diferen<a entre aquele que compreende e 
aquele que escolhe, e todo homem, deste 
ponto de vista, est6 dividido corno o filosofo. H6 
rnuito convencionalismo no retrato do homem de 
a ~ d o  que 6 contraposto ao filosofo: o homem 
de q d o  n6o Q intsgro. 0 odio 6 uma virtude 
invartida. 0 obedecer de olhos fachados i: o 
inicio do pdnico, e escolher em oposigio bquilo 
que se compreende 6 o inicio do ceticismo. < 
preciso ser capazes de certa tolerdncia para 
retrocader, a fim de ernpenhar-se de fato, que 
& sempre um empenhar-se na verdade. Aquele 
mesmo quo pode tar escrito urn dia que toda 
0560 & maniqueista, uma vez que entrou mals 
a fundo na a(60, pode responder farniliarmente 
a um jornalista que Ihe recorda sua afirma~do: 
"toda a ~ d o  B maniqueista, mas ndo se deve 
remeter-se a este juizo". NinguBrn & maniqueu 
diante de si proprio. € uma 6rea que t&m os 
homens de qdo,  vistos do exterior, a que eles 
conservam raramente ern suas memorias. Se 
o fil6sofo deixa entender desde o inicio 0190 
que o grande homem diz apenas diante de si 
mesrno, o filosofo salva a verdade para todos, 
e a salvo tambism para o homem de asdo, que 
evidenternente tem necessidade dela, pois ne- 
nhum governador de pvos  jamais aceitou dizer 
qua se desinteressa pela verdade. Mais tarda, 
ou amanhd rnesmo, o hornern de aCdo reabilita- 
r6 o filosofo. Quanto aos homens sirnplesmente 
homens, que ndo sdo profissionais da a@o. 
a tdo  bem longs de classificar os outros em 
bons e maus, contanto que falem daquilo que 
virarn e o julguern de perto. E os encontrarnos, 
quando se quer tentar fazer a experi&ncia disso, 
de modo espantoso, sensivQis b ironia filosofi- 
CO, corno se nala reconhecessem seu sil&ncio e 
suas reservas, porque, por uma vez, a palavra 
torna-se aqui delibara$do. 

A fraqueza do filosofo B sua virtude. A ver- 
dadeira ironia n60 & um alibi, mas uma tarefa, 
e o desapego do fi1osofo lhe permits certo tipo 
de a<do entre os homans. Como vivernos ern 
uma das situaq3es qua Hegel chamava de di- 
plorndticas, na qua1 o sentido de toda iniciativa 
corre o risco de ser falseado, cr6-se por vezas 
servir b filosofia proibindo-lhe os problemas 
de sua propria Bpoca, e tambBrn recentemente 
foi lembrado em honra de Descartes o fato de 
que ele nBo tomou partido entre Galileu e o 
Santo Oficio. 0 fil6sof0, corno se diz, ndo deve 
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escolher entre dois dogmatismos rivais. Ele se 
ocupa do ser absoluto, para al&m do objeto 
do fisico e do imagina@50 do teologo. Mas 8 
esquecer que, recusando-se a falar, Descartes 
recusa tambbm fazer valer e fazer existir a 
ordem filosofica na qua1 & colocado: calando, 
ele ndo supera dois erros opostos, mas os 
deixa em oposi$do, os encoraja e, de modo 
particular, encoraja o vencedor do momento. 
Nbo & a rnesma coisa calare dizer por qua n80 
ss quer escolher. Ss Descartes o tivesse feito, 
ndo teria podido ndo estabelecer o relativo 
direito de Galileu contra o Santo Oficio, masmo 
se isso tivesse terminado, no fim, com uma su- 
bordina~do da Fisica b teologia. R filosofia e o 
ser absoluto ndo estdo acima dos erros opostos 
qua se op6em no shculo: estes jamais t&m um 
mesmo modo de ser erros, e a FilosoFia, que 8 
integra~do na verdade, tam a tarefa de dizer 
aquilo que deles pods ser integrado. Para que 
um dia pudesse se realizar urna situa@o no 
mundo na qua1 fosse possivel um pensamento 
livre tanto do cientificismo como da imagina@o, 
ndo era suFiciente a pretens6o de superb-10s 
com o sil&ncio; era preciso tomar posisdo contra, 
e, no caso especifico, contra a imagina~do. 0 
pensamento fisico tinha consigo, no questdo de 
Galileu, os interasses da verdade. 0 absoluto 
filosoFico ndo reside em nenhum lugar, e nunca 
se encontra, portanto, em outro lugar. Alain dizia 
a seus alunos: "A verdade & moment6nea, para 
nos que somos homens, que temos uma visdo 
curta. €st6 em uma situqdo, ern um instants; 8 
preciso fa&-la, diz&-la, naquale dado momento, 
ndo antes nem depois, n6o fechando-a em rn6- 
ximas ridiculas; ndo muitas vezes, porque nada 
se repete muitas vezes". Aqui a diferenca nbo 
se encontra entre o homem e a filosofia: ambos 
pensam a verdade no acontecimento: encon- 
tram-se juntos contra a pretensdo arrogante que 
pensa segundo princfpios abstratos e contra a 
libertinagern que viva sem verdade. 

No limite de uma reflexdo que no inicio o 
diminui, mas para fazer com que ele sinta rnelhor 
as verdadeiras rela~6es qua o ligam ao mundo 
e d historia, o filosofo ndo encontra o abismo 
do eu ou do saber absoluto, mas uma imagem 
renovada do rnundo, e a si mesmo naquela 
imagem, no meio dos outros. Sua dialbtica, 
ou sucl ambiguidada, nbo 8 rnais que um meio 
para expressar com palavras aquilo qua todo 
homem saba bem: o valor dos momentos em 
que de Fato a vida se renova continuando-se, se 
retoma e se cornpreende ultrapassando-se, nos 
quais seu mundo privado torna-se um mundo 
comum. 0 mist8rio est6 em todos da mesma 
forma como estb nele. 0 que diz o filosofo 
sobre as rela@ss da alma com o corpo a ndo 

ser aquilo que sabem todos aqueles que Fazern 
proceder juntos sua alma e seu corpo, seu bem 
e seu mal? 0 que ensina sobre a morte, a n8o 
ser que esta escondida na vida, assim como 
o corpo na alma, e que isso Faz de fato, como 
dizia Montaigne, qua morra urn campon&s, que 
morram povos inteiros, assim corno morre o 
filosofo? 0 fi16soFo & o homem qua desperta a 
que Fala, e o homem tem em si, silenciosamente, 
os paradoxes da filosofia, porque, para ser de 
fato homern. 8 preciso ser urn pouco mais e um 
pouco menos que homem. 

M. Merleau-Ponty, 
Elogio da filosofia. 

Problama a mataproblema 

Rs pdginas seguintes constituern os 
Delineamentos do reloq3o opresentodo por 
Gabriel Marcel 2, Sociedode de estudos 
filosoficos de Marselha no dio 2 1 ds janeiro 
de 1933, sobre Posi@es e aproximaq3zs 
concretas do mist8rio ontologico. 

R ondlise leva Marcel a concluir qus o 
problemo do ser & urn problerno qus se es- 
tende o seus proprios dodos, enquonto p6e 
em discuss60 o proprio pessoo que pergunto, 
e deste rnodo 'se nega (ou se transcsnde) 
corno problerno e transforrno-se em rnist&rio". 
17 ci&ncio enfrento problemos; a rnetafisico vai 
ao encontro do metoproblemo, cuja solu@o 
& "o mist6rio que se cornprsende". 

R - Se considerarmos a posicdo atual do 
pensamento FilosoFico como se manifests em 
urna consci&ncia que procura aprofundar suas 
proprias exig&ncias, somos levados a Formular 
as seguintes observa@es. 

1)  0 s  termos tradicionais, com os quais 
alguns tantam ainda hoje enunciar o problema 
do ser, despertam em geral urna desconfian<a 
insuperbvsl, cuja origem deve ser procurada 
mais no fato de que alguns espiritos astbo 
embebidos corn os resultados do critica berg- 
soniana - e isso se constata tamb8m naqueles 
que ndo poderiam remetar-sa ao bergsonismo 
enquanto mstafisica - do clue em uma adesdo 
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rnais ou menos explicita a algumas teses kan- 
tianas. 

2) Por outro lado, a atitude de absten<do 
pura e simples diante do problema do ser por 
parte de rnuitas doutrinas filosoficas contem- 
por6neas 6, em ljltima andlise, insustent6vel. 
Com afeito, tal atitude se reduz a uma esphcie 
de interval0 ndo justific6vel de direito que 
deriva da preguip ou da tirnidez. Essa atitude 
- como gsralmsnts ocorrs - pode tambBm ligar- 
se, ainda que indiretamenta, a uma nega<do 
mais ou menos explicita do ser, qua encerra 
urna oposi<do bs exig&ncias essenciais de um 
ser cuja ess&ncia concreta & a de ser de todo 
modo smpsnhodo. Pelo pr6prio Fato de ser 
empenhado ele vem a se encontrar bs voltas 
com urn destino que deve ndo apanas sofrer, 
mas tarnbbm tornar seu, recriando-o de algum 
modo a partir do interior. Essa negqdo do ser 
ndo poderia ser na realidade a constotogio 
de uma aushncia, de uma falta; pode ser ape- 
nas desejada s, portanto, pode tambbm ser 
rejeitada. 

B - < oportuno notar como eu, que me 
ponho quesitos sobre o ser, ndo sei nem se 
eu seja, nem a fortiori o qus eu seja, nam o 
significado proprio do quesito: o qus sou s d ,  
que todavia me assimila. Nds vsmos aqui qus 
o problsma do ssr se sstmds a ssus proprios 
dodos, e se aprofunda no seio do sujeito que 
o pde. Deste modo se nega (ou se transcen- 
de) enquanto problerna, e transforma-se em 
mist&rio. 

C- Parece justamante qua sntre um mist&- 
rio e um problema haja urna diferen~a essencial. 
Com efeito, um problerna 6 0190 que deparo, 
que encontro diante de mim, mas que posso 
delimitar e transforrnar, enquanto um mistbrio 6 
algo em que estou empenhado e que, portanto, 
& pens6vel apenas como umo asf~ro em qua 
a distin~do sntrs o 'Ism mim" s o "diants de 
mim" pards ssu significodo s ssu volor iniciol. 
Um problerna authntico depends de urna t6c- 
nica apropriada ern fun<do da qua1 se define, 
enquanto um misthrio transcends por defini<do 
toda possibilidade de tbcnica. Sem dljvida & 
possivel (16gica e psicologicamente) degradar 
um mistbrio para dele fazer um problema; mas 
seria um processo substancialmanta vicioso, 
cujas origens deveriam talvez ser procuradas 
em uma espbcie de corrup~do da intelig&ncia. 
Na realidada, aquilo que os fil6sofos chamaram 
o problema do ma1 nos oferece um exemplo 
particularmente instrutivo dessa degradac;do. 

D - 0 mistdrio, enquanto pode ser reco- 
nhecido como tal, pode ser tamb&m ma1 conheci- 
do e ativarnente nsgado: ele se rduz, portanto, 
a a190 de que "ouvi falar", a algo que rejeito 

porque se refere apenas oos outros, e isso por 
uma ilusdo de que estes "outros" sdo vitimas, 
ilusdo que afi rrno ter definitivarnente superado. 

6 nscessbrio evitar toda conFusdo entre 
o mistbrio e o incognoscivel: na realidade, o 
incognoscivel & apenas urn limite do proble- 
rnbtico que ndo pode ser atualizado sem cair 
em contradi<do. 0 reconhecimento do mistbrio 
6, ao contr6ri0, um ato essencialrnente positivo 
do espirito, o ato positivo por excsl&ncia, em 
Fun<do do qua1 toda positividade pode ser rigo- 
rosamente definida. Tudo parsce desenrolar-se 
como se eu me beneficiasse de uma intui~do 
que possuo sern saber disso imdiatarnente: 
de urna intui~do qua, propriamente falando, 
ndo poderia existir por si, embora comprean- 
dendo-se por meio dos rnodos de experi6ncia 
sobre os quais se reflete, e que ela ilumina por 
meio dessa propria reflexdo. Urn procedimento 
metafisico assencial consistiria entdo ern uma 
reflexdo sobre esta reflexdo; uma reflexdo, 
portanto, em segunda pot&ncia, com a qual. o 
pensamento ss rnclino na dire~do do recupe- 
ra@o de uma intui<do que se perde b medida 
que GIG se realiza. 

0 recolhimento, cuja possibilidade efetiva 
pode ser considerada como o sinal ontol6gico 
mais revelador que possuirnos, constitui o meio 
real com que se pode realizar essa recupera<do. 

E - 0 "problerna do ser" ser6, portanto, 
uma exsmplifica<do, ainda que ern linguagem 
inadequada, de urn mist&rio que pode ser dado 
apenas a um ser capaz de recolhimento, e cuja 
caracteristica consists talvez no ndo coincidir de 
rnodo puro e simples com sua vida. Encontramos 
a confirma<do ou a prova dessa ndo-coincidbn- 
cia no fato de que avalio rninha vida de modo 
rnais ou menos explicito. Na realidade, posso 
ndo so condenb-la com uma sentenga abstrata, 
mas per um terrno efetivo se ndo a asta vida 
considerada ern profundidade, pel0 menos 2.1 
expressdo finita e material b qua1 sou livre ds 
crsrque esta vida se reduza. Na propria possi- 
bilidade do suicidio h6 um elemento essencial 
de todo pensamento metafisico aut6ntico. E 
isso n60 s6 para o suicidio: o desespero, sob 
todos os suos formos, a trai<do, sm todos os 
ssus aspsctos, enquanto negacbes efetivas do 
sar, enquanto a alma se desespera, se fecha 
tarnb&m ela b garantia rnisteriosa e Fundamental 
em que acreditarnos encontrar o principio de 
toda positividade. 

F - Ndo basta dizer que vivemos ern um 
mundo em qua a trai<do & possivel o cado 
instants, em toda medida, em todos os seus 
aspsctos: a propria estrutura de nosso mundo 
a recomenda, para ndo dizer que a impbe. 
0 espetaculo de morte que este mundo nos 
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oFerece, de um dsterminado ponto de vista 
pode ser considerado como continua incita~do 
a renegar, b defec~60 absoluta. De resto, po- 
der-se-ia dizar que o tempo s o espqo, como 
modos conjugados da aus&ncia, enquanto nos 
reportarn sobre nos mesmos, tendem a nos 
expulsar na indigante instantaneidade do gozo. 
Mas, ao mesmo tempo, o desespero, a trai<do, 
a prbpria morta podam, ao menos parsce, set- 
rczjeitados, negados: s se o termo transcend6n- 
cia tern um significado, nele estb implicita esta 
negag6o ou, mais axatamsnte, esta supera~do 
(Uebsrulindung, rnais qua Rufhsbung) . Com 
efeito, a ess&ncia do mundo 6 talvez traigio 
ou, mais exatamsnta, no mundo n6o h6 nada 
cujo prestigio possa resistir segurarnents aos 
ossaltos de uma intr6pida r~fbZ~d0 critica. 

G - Em tal situa<do, as aproxirna~des 
concretas do mist6rio ontologico deverdo ser 
procuradas ndo no plano do pensamento 
Ibgico, cuja objetivaq30 suscita um problarna 
inicial, mas muito mais no esclarecimento de 
alguns dados propriamente espirituais, como 
a Fidelidade, a esperanga, o arnor. Sobre este 
plano podemos ver o hornem bs voltas com a 
tenta~bo de renegar, de Fechamento sobre si 
prbprio, da endurecimento interior, sem que por 
isso o metafisico puro possa decidir se a causa 
dessas tsnta@es resida no propria natureza 
considerada em seus aspactos intrinsecos e 
invoridveis, ou muito mais em umo corrup~do 
dessa propria natureza, ocorrida depois de 
urna cat6strofe que, mais do que se inserir na 
histbia, teria dado origem a ela. 

No plano ontologico a fidelidade tem 
Qrande import6ncio. Com efeito, ela 6 o reco- 
nhecimento efetivo, e nBo tabico ou verbal, de 
urn permanente ontol6gic0, de um permanente 
qua dura, e em relaq3o ao qua1 nos duramos, 

de um permanente que implica ou exige uma 
historia em oposi@o psrman&ncia inerte e 
Formal da pura volidode, da lei. R fidelidade 5 
a perpatuagdo de um testemunho que a cada 
momento poderia ser cancelado ou renegade. 
urna atesta<do n6o so perpatuada, mas criado- 
ra, tdo mais criadora se for mais elevado o valor 
ontologico daquilo que ela testemunha. 

H- Uma ontologia assim orientada trans- 
borda na dire@o de uma revsla(60 que ela 
n6o poderia nem exigir, nem pressupor, nern 
integrar e sequer comprsender, embora pre- 
parando em certo sentido sua aceitq6o. Pode 
tamb5m ocorrer que essa ontologia possa de 
Foto desenvolver-se sobre urn terreno preparado 
precdentamente pela revelagdo. lsso n60 deve 
surpraender-nos a a fortiori escandalizar-nos; 
o desenvolvimento de uma metafisica pode 
se produzir apenas no seio ds determinada 
situa$io qua a suscita: ora, a exist&ncia ds um 
dado crist6o constitui urn Fator essential data 
nossa situa@o. Convbm renunciar para sempre 
a idbia ingenuamente racionalisto de um siste- 
ma de afirma@o v6lido para um pensamento 
em geral, para urna consci6ncia quolquer. Este 
pensamento 5 o sujeito do conhecimento 
cientifico, um sujeito que 0 apenas urna idbia. 
Ao contr6ri0, o plano ontologico pode ser 
reconhecido apenas com um ato pessoal, por 
meio da totalidads de um ser empenhado em 
um drama que 5 o ssu, emboro o transcenda 
infinitamente em todos os sentidos, um ser ao 
qua1 Foi concedida a singular qualidade de se 
afirmar ou de se negar, quer aFirme o Ser e se 
abra a ale, quer o negue e, portanto, se feche a 
ele: corn efeito, em tal dilema consists a propria 
ess&ncia da liberdade. 

G. Marcel. 
Ssr s ter, sm Jornol mstafisico. 





tlans &org Ciadarner 
e a teoria da lqerrnen@~tica 

0 s  interpretes profissionais silo os biblistas e os juristas, Osproblemas 
os criticos literarios e os epigrafistas. Contudo, nos todos inter- de 
pretamos quando ouvimos um discurso ou lemos urna pagina de teoria da 
um livro. E ent%o: o que significa interpretar um texto? E quando hermenPutica 
podemos estar tranqiiilos sobre a adequa~ao de urna interpre- + 5 1.1 
tagilo nossa? 

A perguntas desse tip0 responde a teoria da hermeneutics ou da interpreta- 
s%o, cuja teoria encontra, em nossos dias, seu texto classico em Verdade e metodo 
(1960) do fildsofo alemilo Hans Georg Gadamer. 

Enfrentamos um texto com o conjunto de expectativas ou pre-conceitos 
(Vor-urteile) que constituem nossa Vor-verstandnis ou pr6-cornpreensilo. 

E e em base a esta pre-compreendo nossa que damos urna 
primeira interpretasilo do texto; tal primeira interpretas20 do Interpreta@s 
texto nilo e mais que conjetura nossa sobre a mensagem ou con- , controles 
teirdo do texto, sobre aquilo que o texto diz; e o interprete pde destas 
esta sua interpretasilo ao crivo sobre o texto e sobre o contexto (o interpreta~des 
contexto e qualquer informa$%o importante, apta a confirmar ou sobre o texto 
a enfraquecer a interpretasilo proposta), e se esse controle mostra e sobre 0 

que ha um choque entre nossa interpretasso e algum trecho do contexto 
texto ou do contexto, entilo devemos propor um esboso posterior 
de sentido, outra interpretasilo a ser submetida, por sua vez, ao 
crivo do texto e do contexto. E se tambem esta segunda interpretasilo resultar 
inadequada, experimentar-se-a urna terceira. E assim por diante, teoricamente ao 
infinito, ainda que de fato nos detenhamos naquela interpretasao que, vez por 
outra nos aparecera como satisfatoria. 

este, em poucas palavras, o circulo hermenCutico, o movimento do "com- 
preender", o procedimento de qualquer atividade interpretativa nossa. 

0 produto nao 15 o produtor. E o autor de um texto e um elemento ocasional. 
Com efeito, depois de vindo ao mundo, um texto vive urna vida autrinoma: produz 
seus efeitos. Assim, por exemplo, de urna teoria cientifica, com o tempo, se verso 
conseqB@ncias, erros, aplicaqdes, desenvolvimentos, interpretagdes. 

6 claroque a historia dos efeitos de um texto determina sempre 
mais plenamente seu significado. Disso resulta que quem interpre- A hisfma 
ta um texto a distancia temporal do nascimento do texto tem pos- 
sibilidades maiores de compreender mais plenamente seu sentido. 

* 0s preconceitos que formam a pre-cornpreensilo do intitrprete silo fruto de 
elaborac;des do passado; ideias e ideais do-nos transmitidos pela tradiqao. Quanto 
a tradigao, Gadamer: 

a) rejeita a atitude romiintica feita de fit na autoridade; 
b) sustenta que a proposta iluminista de querer crivar todo e qualquer pre- 

conceit0 a luz da razi?o e urna pretensso justa; 
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Origens 

e objeto da G\erw\engutica 

Ligada ao iimbito da interpretagiio dos 
textos sagrados, por um lado, e ao campo 
da critica textual, por outro, a hermeniu- 
tica (ou teoria da interpretagio) tem longa 
historia. Sem falar das pistas identificaveis 
na antiguidade classica, e prescindindo 
atC do mais breve aceno As concepgdes 
medievais dos varios "sentidos" que um 
texto sagrado possui, podemos dizer que 
a hermentutica brota das controvCrsias 
teologicas emergentes da Reforma e, pos- 
teriormente, se desenvolve tanto no campo 
da teologia como no iimbito dos filologos, 
dos historiadores e juristas, continuamente 
as voltas com quest6es de interpretagio: o 
que significa este texto sagrado? Qua1 foi a 
verdadeira intengiio do escritor sagrado? 0 
que quer dizer esta ou aquela inscrisio? E 
justa ou equivocada a interpretagio usual 
deste ou daquele trecho? Como interpretar 
esta ou aquela norma juridica? Quando 
podemos estar seguros de que uma interpre- 
tasiio qualquer 6 adequada ou n io?  Pode 
haver interpretagio definitiva de um texto, 
ou a fungio hermencutica C tarefa infinita? 
Essas s io  algumas das interroga~oes te'cni- 
cas as quais a teoria da hermentutica deve 
responder. 

No romantismo, F. Schlegel e F. Sch- 
leiermacher pretenderam dar a hermeniutica 
lugar de destaque na filosofia. Depois deles, 
W. Dilthey procurou estabelecer a herme- 
niutica como alicerce de todo o edificio das 
"citncias do espirito". 

Para dizer a verdade, Dilthey con- 
cebia a hermeniutica n io  somente como 
conjunto de quest6es ttcnicas, isto 6 ,  me- 

todologicas, mas tambim como perspectiva 
de natureza filosdfica que servisse de base 
da consciZncia histdrica e da historicidade 
do homem. 

Entretanto, foi Heidegger quem com- 
preendeu o estatuto filosdfico das concep- 
goes de Dilthey, no sentido de que viu a 
hermeniutica ou "o compreender" n i o  
tanto como instrumento 2 disposigio do 
homem, e sim muito mais como estrutura 
constitutiva do Dasein, como uma dimensiio 
intrinseca do homem. 0 homem cresce sobre 
si mesmo, C um novelo de "experiincias". 
E cada nova experiincia C uma experiincia 
que nasce sobre o fundo das anteriores e as 
reinterpreta. 

Aluno de Heidegger, Hans Georg Gada- 
mer (1900-2002) - professor em Leipzig, 
depois em Frankfurt e, por fim, em Heidel- 
berg -, intirprete refinado e arguto, so- 
bretudo da filosofia antiga, mas tambim de 
Hegel e dos historicistas, publicou em 1960 
uma obra hole considerada classica para a 
teoria da hermeniutica, Verdade e me'todo, 
onde tanto as quest6es tCcnicas como as 
perspectivas filosoficas da hermeniutica 
fundem-se em um todo coerente. 

Gadamer parte da descr i~i io  que 
Martin Heidegger, em Ser e tempo, faz do 
circulo hermeniutico: "0 circulo niio deve 
ser degredado a circulo vitiosus e tampouco 
considerado inconveniente ineliminivel. 
Nele se oculta uma possibilidade positiva 
do conhecer mais originario, possibilidade 
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que s6 pode ser captada de mod0 genuino se 
a interpretagiio compreende que sua fungiio 
primeira, permanente e ultima C a de niio 
se deixar nunca impor prC-disponibilidade, 
prC-vidincias e prt-cognig6es do caso ou das 
opini6es comuns, mas fazi-las emergir das 
pr6prias coisas, garantindo assim a cienti- 
ficidade do pr6prio tema". 

coma ato interpretative 
e s e M  e s q M e m a  d e  f M n d o  

Esta, comenta Gadamer, C uma descri- 
$50 extremamente concisa do circulo her- 
meniutico. Mas nela j5 se entrev? com cla- 

reza o esquema de fundo do procedimento 
hermeniutico, ou seja, do ato interpretati- 
vo. Existem textos providos de sentido que, 
por seu turno, falam de coisas; o intkrprete 
se aproxima dos textos n5o com a mente 
semelhante a uma tabula rasa, mas com sua 
prC-compreensiio (Vor-verstandnis), isto 6, 
corn seus prC-juizos (Vor-urteile), suas prt- 
suposig6es, suas expectativas; dado aquele 
texto e dada a prb-compreensiio do inttrpre- 
te, este esboga um significado preliminar de 
tal texto, tendo-se esse esbogo precisamente 
porque o texto C lido pel0 intkrprete com 
certas expectativas determinadas, que deri- 
vam de sua pri-compreensiio. 

E o trabalho hermeniutico posterior 
consiste todo na elaboragiio daquele projeto 
inicial, "que C revisto continuamente com 
base no resultado da penetraqiio ulterior 
do texto". 
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mas infi~ita 

0 intkrorete niio C uma tabula rasa. 
Ele se aproxima do texto com sua Vor-vers- 
tandnis, isto C, com a sua prt-compreenslio, 
vale dizer, com os seus prC-juizos ou Vor- 
urteile. 

Com base nessa sua memdria cultural 
(linguagem, teorias, mitos etc.), o intCrprete 
esboga uma primeira interpretagzo do texto 
(que pode ser um texto propriamente dito, 
antigo ou atual, mas tambCm um discurso 
pronunciado, um manifesto etc.). Ou seja, 
o intkrprete diz: "este texto significa isto ou 
aquilo, tem este ou aquele significado". 

Mas esse primeiro esbogo de interpre- 
tag20 pode ser mais ou menos adequado, 
justo ou errado. Entso, como faremos para 
saber se nosso primeiro esbogo de inter- 
p r e t ~ @ ~  C ou niio adequado? Pois bem, 
responde Gadamer, C a anhlise posterior 
do texto (do "texto" e do "contexto") aue 

! 1 

nos diri se esse esbogo interpretativo C ou 

H u m  Gcorg Gudunzel: 
SCM 1 1 1 ~ 1 0  Verdade e metodo 
P 1 4 ~ 1  texto class~co 
du teovm da h e n ~ ~ e n i k t r w .  

ngo correto, se corresponde ou ngo ao que 
o texto diz. E se essa primeira interpreta- 
g50 se mostra em contraste com o texto, 
"choca-sen com ele, entiio o intkrprete 
elabora um segundo esbogo de sentido, ou 
seja, outra interpretagiio, que depois pde B 
prova em relaggo ao texto e ao contexto, a 
fim de ver se ela pode se mostrar adequada 
ou niio. E assim por diante, ao infinito,.ji 
que a tarefa do hermeneuta C tarefa infinita 
e possivel. 

Com efeito, cada interpretagiio se 
efetua B luz do que se sabe; e o que se sabe 
muda; no curso da hist6ria humana, mudam 
as perspectivas (ou conjeturas ou prC-juizos) 
com que se olha um texto, cresce o saber so- 
bre o "contexto" e aumenta o conhecimento 
sobre o homem, a natureza e a linguagem. 
Por isso, as mudangas, mais ou menos gran- 
des, que ocorrem em nossa prC-cornpreens20 
podem constituir, conforme o caso, outras 
formas de releitura do texto, novos raios de 
luz langados sobre ele, em suma, novas hipd- 
teses interpretativas a submeter a prova. Eis 
por que a interpretagzo C tarefa infinita. 

Infinita, pelo fato que uma inter- 
pretagzo que parecia adequada pode ser 
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demonstrada incorreta, e porque S ~ O  

sempre possiveis novas e melhores inter- 
pretaqdes. 

Possiveis porque, a cada vez, confor- 
me a tpoca hist6rica em que vive o intCr- 
prete e com base no que ele sabe, niio se 
excluem interpretaq6es que, precisamente 
para aquela Cpoca e para o que na tpoca se 
sabe, siio melhores ou mais adequadas do 
que outras. 

Estv~tura e funG60 

dos prk-conceitos 

0 intCrprete, portanto, niio enfrenta o 
texto como tabula rasa; a mente do inttr- 
prete C muito mais uma tabula plena, cheia 
de prt-conceitos, ou seja, de expectativas e 
de idtias. E C com esse Vor-verstandnis que 
o intirprete se aproxima de um texto. E C 

WAHRNEIT 

UND 

METHODE 

Frontzspiclo da ed@o orzgznal ( I  960) 
iia obra de Gililnmcr, Verdade e mt-todo. 

sempre um "choque" entre alguma parte da 
prt-compreensiio do intirprete e o texto que 
atrai sua atenqiio, "seja quando o texto niio 
apresenta sentido algum, seja quando seu 
sentido contrasta irremediavelmente com 
nossas expectativas". 

Siio esses choques, diz Gadamer, que 
forqam o hermeneuta a se dar conta de seus 
pr6prios prt-juizos e a p6r em movimento 
a cadeia das interpretaqijes sempre mais 
adequadas. Com efeito, "quem procura 
compreender fica exposto aos erros deriva- 
dos de pressuposiqdes que niio encontram 
confirmaqiio no objeto". Conseqiiente- 
mente, "a compreensiio de tudo o que se 
deve compreender consiste totalmente na 
elaboraqiio desse projeto preliminar, que 
obviamente C revisto continuamente com 
base no resultado da penetraqiio ulterior 
do texto". ' 

Na realizaqiio e na progressiva elabo- 
raqiio do projeto inicial emerge a alteridade 
do texto. 

N6s descobrimos o que o texto diz e 
chegamos a descobrir sua diversidade da 
nossa mentalidade, ou talvez a distincia 
da nossa cultura, apenas partindo daquelas 
"atribuiqdes de sentido" que construimos a 
partir de nossa prC-compreensiio e que corri- 
gimos e descartamos sob a press20 do texto. 
Por isso, escreve Gadamer, "quem quiser 
compreender um texto deve estar pronto a 
deixar que o texto lhe diga alguma coisa. Por 
isso, uma conscitncia educada hermeneuti- 
camente deve ser preliminarmente sensivel 
2 alteridade do texto. Tal sensibilidade 
n io  pressupde uma 'neutralidade' objetiva 
nem um esquecimento de si mesmo, mas 
implica uma precisa tomada de conscitncia 
das proprias pressuposiqdes e dos proprios 
~reconceitos". 

Substancialmente, as pressuposiqoes 
ou preconceitos do intirprete niio devem 
amordacar o texto. niio devem silenciii-lo. 
0 int~rirete deve ser sensivel B alteridade 
do texto: o texto n2o e' pretext0 para que 
s6 o intirprete fale. 

0 intirprete deve falar para escutar o 
texto, ou seja, deve propor um "sentido" 
ap6s o outro, um "sentido" melhor e mais 
adequado do que o outro, para que o texto 
apareqa sempre mais, em sua alteridade, 
como aquilo que realmente C. 
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II. 3nterpretac&o 
// 

e histbria dos efeitos" 

dos efeitos de  um terto 

N i o  C raro que, diante de certas in- 
terpretagdes de um texto, especialmente se 
esse texto foi objeto de muitas e diversas 
interpretagdes ao longo de muitos sCculos, 
nos sejamos levados a dizer que o autor 
nunca teria sonhado em dizer o que essas 
interpretagdes vEem no texto. 

Dizemos isso quase que para diminuir 
o valor de tais interpretag6es: elas vio alCm 

do que o autor pretendia, sendo, portanto, 
desprovidas de valor. 

Entretanto, aqui Gadamer observa bem 
o fato de que o autor de urn texto t "urn 
elemento ocasional". 0 autor nio  C o seu 
produto e, uma vez gerado, um texto tem 
vida au thoma.  Assim, por exemplo, ele 
tem efeitos sobre a historia posterior, efeitos 
que o autor niio podia prever nem imaginar. 
E essas conseqiiEncias do texto entram em 
simbiose com outros produtos culturais. 

A historia dos efeitos de um texto 
sempre determina mais plenamente o seu 
sentido. E o intkrprete re12 o texto tambCm 
?I luz da historia dos efeitos. 
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Um cientista niio vC todas as conse- 
qiihcias da teoria que criou; niio as v? 
porque niio pode vC-las, porque faltam-lhe 
aquelas pegas de saber que permitiriam sua 
extragiio; assim, niio v2 o desenvolvimento 
hist6rico de sua teoria. Mas o historiador da 
cicncia, situado a urna relativa distiincia do 
tempo da descoberta da teoria, ve mais e me- 
lhor do que o pr6prio criador da teoria. Ele 
ve coisas que este ultimo sequer sonhava em 
inserir no texto. E o historiador vt  melhor a 
teoria porque tambCm a vi2 a luz da hist6ria 
dos efeitos da pr6pria teoria. 0 que dissemos 
de urna teoria cientifica vale para qualquer 
obra humana, para qualquer-texto. 

dos efeitos" ( Wirkungsgeschichte). Uma 
obra gera efeitos, tem conseqiihcias que o 
autor niio v2 e niio pode ver, mas que deter- 
minam aquela situagiio hermencutica dentro 
da qua1 o intCrprete interpreta a obra. 

0 s  efeitos da obra a interpretar estiio 
entre as condig8es da propria interpretagiio 
da obra. 

Poderemos compreender isso ainda 
melhor quando nos dermos conta do quanto 
C dificil ou, de qualquer forma, problem6tico 
interpretar obras contemporheas, ou entiio, 
por exemplo, movimentos artisticos contem- 
por2neos: ainda niio tiveram sua histbria, 
n6s niio conhecemos suas conseqii~ncias e 
seu entrelagamento mais ou menos fecund0 
com outros eventos da cultura. A interpre- 
tag50 de urna obra C menos simples quando 
niio conhecemos a hist6ria de seus efeitos. 

Tudo isso nos faz compreender como a 
dist2ncia temporal que separa o intCrprete do 
aparecimento do texto niio 6 um obst6culo 
para a compreensiio do texto: quanto mais 
nos afastamos cronologicamente do texto, 
mais deueremos nos aproximar dele com 
melhor compreensiio, posto que aumentam 
os dados de conscidncia que nos p6em em 
condi@o de descartar as interpreta~des er- 
rdneas ou menos adequadas, e substitui-las 
por interpreta~des novas e mais justas. 

Com isso, niio afirmamos que urna 
interpretaqiio C valida pela simples e 6nica 
raz5o de que ela t mais recente. Para a uer- 
dude niio se pergunta a data de nascimento. 
0 que queremos dizer C que urna interpreta- 
giio C v6lida atC termos outra melhor e que 
o crescimento do saber comporta, a cada 
vez, a eliminagPo dos suportes que tornam 
v6lida urna interpretagiio e, com isso, a 
urg2ncia de formular e experimentar outra 
(que talvez at6 j6 houvesse sido proposta no 
passado, mas que, na Cpoca, foi descartada 
por motivos talvez considerados v6lidos na 
Cpoca). 

Em toda compreensiio, portanto, saiba- 
mos ou niio, est6 sempre presente a "hist6ria Gadamer duvante uma aula. 
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N N 111. "Preconceito , raz8o"e "tradiczo" 

0s"idola"de Bacon 

cow10 "p reconceitos" 

Gadamer 6 o fil6sofo dos "prk-concei- 
tos", isto e, das idCias que entretecem urna 
tradiqio ou urna cultura. Para Gadamer, 
"preconceito" nio tem significado depreciati- 
VO; equivale a "idCia", "conjetura", "pressu- 
posi~Ho". 0 s  que hoje chamamos de "juizos" 
amanhi serio prC-conceitos, e os prC-concei- 
tos de ontem ou de hole podergo ser os juizos 
de amanhi. Por isso, diz ele, "0s pre'-concei- 
tos do individuo sa"o mais constitutivos de 
sua realidade histdrica do que seus juizos". 

Foi Bacon, afirma Gadamer, quem sub- 
meteu a analise os preconceitos (ou idola) 
que enjaulam nossa mente. Gadamer niio 
nutre muita estima por Bacon enquanto me- 
toddlogo: "as propostas por ele formuladas 
desiludem". 

Gadamer v& muito mais o resultado do 
trabalho de Bacon, percebendo-o no fato 
"de ter indagado de mod0 global os precon- 
ceitos que aprisionam o espirito humano e 
que o desviam do verdadeiro conhecimento 
das coisas; ou seja, de ter operado urna 
autopurificagio metodica da mente, que re- 
presenta mais urna disciplina (no sentido la- 
tino) do que urna verdadeira metodologia". 

Em suma, Gadamer 6 da opiniio que 
a analise dos idola feita por Bacon C valida. 

Mas, para Gadamer, tal analise C vilida 
precisamente por motivos opostos Bqueles 
pelos quais era valida para o pr6prio Bacon. 

Depois de identificar e evidenciar os 
idola, Bacon afirmava que era necessirio 
expurgar a mente desses idola; ao passo que 
Gadamer sustenta que, urna vez conscientes 
de nossos idola, devemos submet&los inces- 
santemente a prova, corrigi-10s e eventual- 
mente at6 elimina-los, mas para substitui-10s 
por outros melhores. 

superaqGo 

de todos os preconceitos 

E interessante ver como Gadamer mos- 
tra que "somente no Iluminismo o conceito 

de 'preconceito' adquire a conotagio negati- 
va que agora lhe esta habitualmente ligada". 
0 s  iluministas distinguiam entre preconcei- 
tos "devidos ao respeito pela autoridade" e 
preconceitos "devidos a precipitagio". 0 
fato de a autoridade ser fonte de Drecon- 
ceitos C "uma idCia conforme ao conhecido 
principio do Iluminismo, que encontra sua 
formulaqHo ainda em Kant: 'tem a coragem 
de servir-te de teu ~ r o ~ r i o  intelecto' ". 

Entretanto, lobierva Gadamer, "a 
superaqio de todos os preconceitos, que 
t urna espkcie de preceito geral do Ilumi- 
nismo, apresenta-se ela pr6pria como um 
preconceito, de cuja revisio depende a 
possibilidade de conhecimento adequado da 
finitude que constitui n io  s6 nossa esshcia 
de homens, mas tambCm nossa conscihcia 
historica". 

0 Iluminismo afirma, essencialmente, 
a contraposiqio entre fe' na autoridade e uso 
da prdpria raziio. Naturalmente, diz Gada- 
mer, "a medida que o valor da autoridade 
toma o lugar de nosso juizo, a autoridade C 
de fato fonte de ~reconceitos". Entretanto. 
e isto C importante, "com isso n io  se exclui 
que ela (a autoridade) possa ser tambCm 
fonte de verdade - e foi o que o Iluminis- 
mo desconheceu com sua indiscriminada 
difamaqio da autoridade". 

O conceito romAntico 

de "tradiCGo" 

Contra a posiqio iluminista, temos a 
concepqio que os romiinticos tgm da tradi- 
@o. Escreve Gadamer; "Ha urna forma de 
autoridade que foi particularmente defendi- 
da pel0 romantismo: a da t radi~io.  0 que C 
consagrado pela historia e pel0 uso se reveste 
de autoridade que ja se tornou universal. E 
nossa finitude historica define-se precisa- 
mente pelo fato de que tambCm a autoridade 
do que nos C transmitido - e n io  so do que 
podemos reconhecer racionalmente como 
d i d o  - exerce sempre influ2ncia sobre 
nossas a ~ 6 e s  e nossos comportamentos [. ..I. 
0 romantismo pensa a tradiqio em oposiqio 
a liberdade da razio, vendo nela um dado 
anilogo ao da natureza. E tanto por querer 
nega-la com a revoluqio como querendo 
conserva-la, a tradiqiio Ihe aparece como o 
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oposto exato da livre autodeterminagiio, ja 
que sua validade niio necessita de nenhuma 
motivagiio racional, mas nos determina de 
mod0 macigo e niio problemhtico". 

Essa, em suma, C a posigiio romintica 
em relagiio ii tradigiio. Diante de tal con- 
cepgiio, Gadamer observa justamente que 
"a critica rom2ntica contra o Iluminismo 
certamente niio pode valer como exemplo 
do fato de que a tradiqiio se imp6e de mod0 
indiscutido e obvio, sem que aquilo que nela 
C transmitido seja atingido pela dhvida e pela 
critica. Tem, ao contrario, quando muito, 
o sentido de uma auto-reflexiio critica que 
aqui, pela primeira vez, retorna a verdade da 
tradigio e procura renova-la, e que se pode 
chamar de tradicionalismo" . 

RelaG&o e s t r ~ t ~ r a l  
entre Nraz~o"  e "tradiC~o" 

Em surna, contra os "ilurninistas", Ga- 
damer afirma os eventuais direitos da tradi- 
giio, e contra os rominticos faz valer a forga 
da tradigiio da raziio. 

Por isso, Gadamer niio vt  de mod0 
algum entre tradigiio e raziio o contraste 
absoluto visto por muitos. "Por mais que 
possa ser problemhtica a restauragiio delibe- 

rada de tradig6es ou a criagiio deliberada de 
tradig6es novas, igualmenteqxenhe de pre- 
conceitos e, na substincia, brofundamente 
iluminista C a f C  romiintica nas 'tradig6es 
arraigadas', diante das quais a razio deveria 
apenas calar. Na realidade, a tradigiio C sem- 
pre um momento da liberdade e da propria 
historia. At6 a mais autintica e s6lida das 
tradig6es n io  se desenvolve naturalmente 
em virtude da forqa de persistincia do que 
se verificou outrora, mas tem necessidade de 
ser aceita, de ser adotada e cultivada. Ela C 
essencialmente conservagiio, aquela mesma 
conservagiio que esta sempre ocorrendo ao 
lado e dentro de toda mudanga historica. 
Mas a conservagiio C ato da raziio, natu- 
ralmente um ato caracterizado pel0 fato 
de niio ser aparente. Por isso, a renovagiio, 
o projeto do novo, parece o unico mod0 
de operar da raziio. Isso, porCm, C apenas 
apartncia. At6 onde a vida se modifica de 
mod0 tempestuoso, como nas Cpocas de 
revolugiio, na pretensa mudanga de todas 
as coisas conserva-se do passado muito 
mais do que qualquer um possa imaginar, 
solidificando-se junto ao novo para adquirir 
validade renovada. Em todo caso, a con- 
servagiio C ato de liberdade tanto quanto a 
subversiio e a renovagiio. Por isso, tanto a 
critica iluminista da tradigiio quanto sua rea- 
bilitagiio romintica niio captam a verdade 
de sua esstncia historica". 
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0 0 qus t5 0 
"circulo hsrmsn9utico" 

N6s ~nterpretarnos urn texto d luz de 
nossos preconcsltos; e ss urna lnterpreta@o 
nossa se choca contra o texto, devernos 
procurar subst~tui-la por outra mterpretag60, 
mals adequada. R tarefa herrnen8ut1ca Q 
tarefo possivel e ~nhnlta. 

Voltemos, portanto, a dsscri@o heidegge- 
riana do circulo hermenQutico, para esclarecer. 
do ponto de vista de nossas intensdes, o novo 
e fundamental significado que assume aqui 
a estrutura da circularidads. "0 circulo ndo 
deve ser degredado como circulo vitiosus nem 
considerado um inconveniente ndo eliminavel. 
Nele esconde-se uma possibilidade positiva 
do conhecer rnais originario, possibilidade qua 
6 apreendida de mod0 ganuino sornente se 
a interpreta{do compreendeu que sua tarefa 
primeira, permanents e ljltirna 6 a de ndo dei- 
xar-se jamais impor pr&-disponibilidades, prb- 
vidancias e pr&-cognisdo a partir do acaso ou 
dns opinides comuns, mas de FazQ-las emergir 
das pr6prias coisas, garantindo assim a cienti- 
ficidade do pr6prio tema". 

Aquilo que Heidegger diz aqui ndo & em 
primeiro lugar 0190 que queira valer como um 
preceito para a pr6tica do compreender, mas 
descreve o rnodo de realizar-se do pr6prio com- 
preender interpretative como tal. 0 essencial da 
reflex60 herrnenQutica de Heidegger ndo 6 a 
demonstrqdo de que aqui estejamos diante de 
urn circulo, mas consiste em salientar que aste 
circulo tam um significado ontol6gico positivo. 
A descri<do em si mesma aparecer6 de rnodo 
transparente a quam quar que se dediqua 6 
interpretasdo, sabendo aquilo que faz. Toda 
interpretasdo correta deve se defender da ar- 
bitrariedade e das limitqdes que derivam de 
hdbitos mentais inconscientes, olhando "para 
as pr6prias coisas" (as quais, para os fil6logos, 
sdo textos providos de sentido que por sua vez 
falam de coisas). 0 Fato de subrnater-se de tal 
modo a seu objeto n6o & uma decisdo que o 
int6rprete toma de urna vez por todas, mas "a 
tarda primaira, permanents e ljltirna". Aquilo 
qua ele tem a fazar, corn efeito, 6 manter o olhar 

detido em seu objeto, superando todas as con- 
Fusdes que provQm de ssu pr6prio intimo. Quem 
sa pde a interpretar um texto realiza sempre um 
projeto. Sobre a base do mais imediato sentido 
que o texto Ihe exibe, ele esbo~a preliminar- 
rnente um significado do todo. E tarnbbrn o sen- 
tido mais imediato 6 exibido pelo texto apenas 
enquanto ele & lido com certas expectativas 
detsrminadas. A cornpreensdo daquilo q u ~ s e  
da a compreender consists toda na elabora- 
<do deste projeto preliminar, que obviamente 
& continuamante revisto com base naquilo 
que resulta da posterior penetrqdo do texto. 

Esta descri~do 6, bern entendido, um 
esquema extremarnente sumdrio: 6 preciso. 
com efeito, Ievar em conta qua coda revisdo 
do projeto inicial comporta a possibilidade ds 
esbosar um novo projeto de sentido; qua pro- 
jetos contrastantes podern se entrecruzar em 
uma elabora<do que no fim leva a uma visdo 
mais clara da unidade de significado; que a 
interpreta~do cornqa com pr8-conceitos que 
sdo pouco a pouco substituidos por conceitos 
rnais adequados. Justamente esta continua re- 
nova@o do projeto, que constitui o movimento 
do compreender e do interpretor, & o processo 
que Heidegger descreve. Quem procura com- 
preender ss expde aos erros derivados da pr&- 
suposi<des que ndo encontram confirrnqdo no 
objeto. Tarefa permanante da compreensdo sdo 
a elabora@o e a articulgdo de projetos corrs- 
tos, adequados, os quais, corno projGtos, sdo 
antecipa~des que podem se convalidar apsnas 
em rela<do ao objeto. A ljnica objetividade 
aqui 6 a confirmac;do que uma pr6-suposiq30 
pods receber por meio da alaborasdo. 0 que 
&qua distingue as pr6-suposi~des inadequadas 
sendo o fato de que, desenvolvendo-se, elas 
se revelam insubsistentas? Ora, o compreender 
chaga b sua possibilidade aut&ntica apenas 
se as pr6-suposi~des das quais parte sdo 
arbitrarias. Ha, portanto, um sentido positivo 
em dizer que o intbrprete nbo acessa o texto 
simplesmente permanscendo no quadro das 
pr&-suposi~des j6 presentes nels, porbrn, muito 
mais, no rela~do corn o texto, p6e a prova a 
legitimidade, ou seja, a origern e a validade, 
de tais pr&-suposi<des. 

Esta regra fundamental deve ser entendi- 
da sirnplesrnente como a radicaliza<do de um 
mod0 de proceder qua de fato sernpre realiza- 
mos quando compreendernos. Diante de todo 
texto se nos irnpde a tarefa de ndo pressupor 
simplesmente como 6bvio que el@ Fale nossa 
linguagem, ou, no caso de uma lingua estran- 
geira, a linguagem que aprendernos a conhscer 
a partir de outros escritores ou do uso quotidia- 
no. Estarnos, ao contr6ri0, bem conscientes da 
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que devemos chegar cornpresnsdo do texto 
partindo do uso especifico que a linguagem 
tern naqusla datsrrninada Bpoca ou naquele 
determinado autor. Continua, naturalrnente, o 
problsmo de corno sssa regra geral possa ser 
concretamsnte realizada. No plano dos signi- 
ficados, corn efeito, a @lo se opbe o cardter 
inconscients do rnodo corn que usamos a lingua- 
gem que falamos. Como podernos afetivamente 
chegar a estabelscer uma diferen~a sntre o 
uso que fazernos da linguagem e o uso que o 
texto dela faz? < precis0 dizer que em geral aquilo qua 
nos obriga a refletir, e charna nossa atsn~do 
sobre a possibilidade de um uso diverso da 
linguagem que nos 6 familiar, 6 a sxpsri&ncia de 
um "choqua" que ss verifica diante de urn texto, 
tanto se o texto ndo exibe nenhum ssntido, 
corno se o sentido dele contrasts irredutiv~lmen- 
te com nossas expectativas. Que todo aquele 
que fala rninha lingua assurna as palavras no 
mesmo ssntido que alas t&m para mirn & urn 
pr&-suposto geral que pode se tornar proble- 
rnatico apenas no caso particular; o rnesrno se 
diga no que ss refere as linguas estrangsiras: 
tarnbbm aqui consideramos conhecer uma lingua 
estrangeira em urn nivel mbdio e, no interprs- 
ta~do ds urn texto, pressupornos sempre este 
uso rnhdio dela. 

Rquilo que vale para esta pr&-suposi@50 
sobre o uso da lingua vale tamb&rn, ao rnesmo 
titulo, para as pr&-suposiQ5es de conteljdo com 
q u ~  lernos os textos, e que constituem nossa 
pr&-compreensdo dales. E tarnb&m aqui o pro- 
blsrna que se pde & corno em geral se possa 
sair do circulo das proprias prh-suposi@es pri- 
vadas. Ndo se pode certarnents assumir corno 
norrna geral que aquilo qua um texto tern a 
dizer-nos se adapte sern dificuldade as nossas 
opinides e bs nossas expectativas. Mais ainda, 
aquilo que outro me diz, tanto no di61og0, corno 
em urna carta, ern um livro ou de outra forrna, 
se pressupde sernpre que seja justamenta sua 
opinido e ndo a minha, que ele expressa s da 
qua1 devo cientificar-me, sem dever necessa- 
riamente cornpartilha-la. Mas este pressuposto 
ndo & urna condi~do qus facilita a compreensdo, 
e sim que a torna rnais dificil, pois minhas pro- 
prim pr&-suposi<bes, qus determinarn rninha 
compreensdo, podem igualmente escapar da 
atencdo. E se elas ddo lugar a rnal-entendidos, 
corno sera possivel que, diante de um texto, em 
qua ndo ha a presenGa de algu&m qua de fato 
nos responds, sa possa em gsral perceber urn 
mal-entendido? Corno se deve fazer para pre- 
cover um texto de um rnal-entendido? 

Se refletirmos rnais a fundo, percebere- 
rnos que tarnbdm as opinibss ndo podern ser 

cornpreendidas de modo arbitrario. Como ndo 
podemos ignorar determinado uso lingijistico 
sem qua o sentido de seu conjunto ss quebre, 
assim, quando compreendemos a opinido ds 
outro ndo podemos nos ater cegarnente 6s nos- 
sas proprias pr&-suposi<bes sobre a questdo. 
Ndo & qua quando algubm ouve algum outro ou 
vai a urna confer&ncia deva esquecer todas as 
pr&-suposi@as sobre o argument0 do qua1 se 
trata e todas as proprias opinibss a respsito. 
0 qua se exige & sirnplesmsnts que esteja 
abarto b opinido do outro ou ao conteljdo do 
texto. Tal abertura sempre implica, porhm, qua 
a opinido do outro seja posta em relasdo corn 
a totalidads das proprias opinibes, ou que 
nos coloquemos ern rsla<do corn ela. Ora, & 
verdade que as opinidss representam multi- 
plicidade de possibilidodes (am confront0 com 
o acordo representado pela unidade de uma 
linguagem ou de um vocabul6rio), mas dsntro 
desta variedads do opinavel, ou seja, daquilo 
que urn Ieitor pode sncontrar provido de sentido 
s, portanto, pode se aplicar, nsm tudo & possi- 
vel, e quern ouve aquilo que verdadeiramente 
o outro diz, percebera no fim que aquilo que 
el8 tsra eventualrnentcz entendido ma1 ndo se 
dsixa sequer coordenar cosrentemente corn 
sua propria expectativa rnultiforme. Aqui ha, 
portanto, um critbrio. R torsto hsrrnsn&tico, 
srn virtuds de sua propria ess&ncia, assume a 
Fisionornia de urn problerno objstivo, e corno tal 
tambhrn sempre se deterrnina. Desse modo, o 
empraendimento herrnen&utico encontra-se na 
posse de urn terreno solido sob os p&s. Quern 
quer compreender ndo podera desde o inicio 
abandonar-se b casualidads das pr6prias pres- 
suposi@as, mas devera se colocar, corn a maior 
coar&ncia s obstina~Zlo possivel, na escuta do 
opinido do texto, at6 o ponto que esta se faga 
entender de rnodo inequivoco e toda compreen- 
sdo apenas presumida seja slirninada. Quem 
quer compreender urn texto deve estar pronto a 
deixar que o texto diga alguma coisa. Por isso, 
urna consci&ncia herrneneuticarnente sducada 
deve ser prelirninarmente sensivel b alteridade 
do texto. Tal ssnsibilidade ndo pressupbe nem 
uma "nsutralidade" objetiva nem urn esqueci- 
mento de si rnesmo, mas implica urna precisa 
tomada de consci&ncia das proprias pr&-supo- 
si~bes e dos proprios preconcaitos. < precis0 
estar consciente das proprias preven$6ss, para 
qua o tsxto se apresente em sua alteridade e 
tenha concretamsnte a possibilidade de fazer 
valer seu conteljdo de verdade em rslagio bs 
pr6-su osi~bes do inthrprete. 

&ma perfeito descnq30 fenomenol6gica a 
que Haidegger deu com seu esclarecimento, na- 
quilo qua pretende ser urn puro "ler" o que "est6 
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sscrito", a sstrutura da pr&-compreensdo. [. . .] 
Um cornpreender raalizado com consci6ncia rne- 
todolbgica ndo deve tender a Ievar sirnplesmen- 
ts b realizagbo as proprias antscipag6ss, mas a 
torn6-las conscientes para pod&-las controlar, 
e fundamentar assirn a compreensdo, sobre o 
proprio objeto a ssr interpretado. € isso que 
Haidegger pretende quando exige que o tema 
da pesquisa seja "asssgurado" sobre a base 
do proprio objeto por meio ds urna slaboragdo 
explicita das cornponentes pr&-constitutivas do 
situagdo herrnen&utica (pr&-disponibilidade, 
pr&-vid6nci0, pr&-cognigdo) . 

De modo nenhum se trata, portanto, de 
p6r-se a seguro contra a voz que nos fala a partir 
do texto, mas, ao contr6ri0, de manter distante 
tudo aquilo que pode impedir-nos ds ouvi-la 
de modo adaquado. Sdo os prsconceitos dos 
quais ndo estamos conscientes que nos tornam 
surdos b voz do texto. 

H. G. Gadarnsr, 
V~rdada s rnQtodo. 

de modo nenhum 
significa juizo falso 

"Preconceito", portanto, ndo significa de 
fato juizo falso; o conceito irnplica que ale pode 
ser avaliado tanto positiva como negativarnente. 
Se nos reportarnos oo latim prosjudicium torna- 
se rnais FClcil ver corno, ao lado do sentido ne- 
gativo, a palavra possa ter tambhrn um sentido 
positivo. H6 prQjugQs Itgitimes, lsso est6 muito 
longe do uso comum que o tsrmo tem hoje. R 
palavra alemd Vor-urtsil, prsconceito - corno o 
pr&jug& franc&, mas de modo mais acentuado 
- pareca ter sido rsduzida, pelo lluminismo e 
por sua critica do rsligido, a significar exclusi- 
vamsnte um "juizo infundado" [ou um "concsito 
sem fundarnento"]. Rpenas a fundarnenta~do, 
a verificagdo conforme um mhtodo (e nbo ern 
prirneiro lugar a pertin6ncia concreta d situagdo), 
d6 a urn juizo sua dignidads. R falta de umo fun- 
damentagbo neste sentido ndo d6 lugar, para o 
Iluminismo, a outros tipos de certeza, mas sig- 
nifica que o juizo nbo temnenhum fundamento 
no objeto, que els 6 "infundado". Essa t: uma 
conclusdo de pura marca racionalista. Sobre ela 
se fundarnento o descrbdito em qus caem os 
prsconceitos ern geral e a pretsnsdo ds que o 
conhecimento cientifico avanga quando dales 
prescinde completamente. 

H. G. Gadamsr, 
V~rdad~ s rnbtodo. 

Godomsr rsabilita o concsito ds 'pre- 
concsito" (Vor-urteil). Foi o lluminismo que 
dssacrsditou o concsito ds 'prsconcsito". R 
critico iluministo do rsligido ocoplou ao con- 
caito ds prsconceito o significado ds >uizo 
infundodo ". 

Gadamsr rsovalio o concsito ds 'prscon- 
ceito", sntsndsndo como prd-concsitos os 
idbias qus tscem nossa Vor-vertdndnis, isto 
6, nossn pr6-comprsensdo, os quais conti- 
nuaments subjozem 2, provo do sxperi&ncio. 

No uso juridlco, preconcelto & urna dec~sbo 
judlc16rla que prev& a verdade~ra s pr6pr1a 
sentenga deflnltlva Para quern B chamado 
a juizo, a ernanagbo de tal sentenga prbv~a 
contror~a reprsssnta obv~amente uma I~m~tagdo 
das probabll~dades de vencer PrQjudlcs, corno 
prosjud~c~um, tambQm slgn~flca, asslm, s~mples- 
rnente Ilmlta<do, desvantagsrn, dano, prejuizo 
Mas este car6ter nsgatlvo & apenas urna con- 
sequ&nc~a € justarnente a vahdads posltlva, 
o valor pr&-judlc~al da declsdo precedente 
- corno, justamente, de um "precedente" - que 
fundamenta a consequ&nc~a negatlva 

"historia dos efeitos" 

Conforms o pr~ncip~o do Ul~rkungsges- 
ch~chte, uma hsrmsn&utm odsquaclo dsvs 
sstar consc~ants tombQm do rsol~dods ds 
qus o propno comprssndsr tern umo hlsto- 
rlo Hd umo hlst6r1a da pesqulsa sobrs um 
objsto h~stor~co ou umo obra o nos trans- 
m~t~do, e sobrs sau dsstmo e ssus sfsltos 
trota-ss, justamants, do h~stona dos sfs~tos 
(UJ~rkungsgesch~chte) Hlst6rra dos efe~tos 
qus Q sampre ~nd~spensdvsl quondo ss qusr 
ssclarscsr plenoments o s~gn~hcado aut&nt~co 
ds urna obro ou ds um clod0 h~stor~co [ 1" 
R d~stdnc~o tsmporol do 1ntQrprsts om rslo- 
<do 2, obra a ssr mtsrprstodo ndo Q, dssse 
modo, um obstdculo paro a comprssnsdo do 
propr~o obra 

Um oensamento autenticamente historic0 
deve estdr consciente tombam de sua pr6pria 
historicidade. Somente assim nbo se reduzir6 
a perseguir o fantasma de um objeto historic0 
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- aquele que seria objeto de uma pesquisa 
que se desenvolve progressivamente como 
a do ci&ncia natural -, mas ser6 um modo de 
reconhecer aquilo que Q diferente de si, reco- 
nhecendo assim, com o outro, a si mesmo. 0 
verdadeiro objeto da historia ndo 6 de fato um 
objeto, mas a unidade destes dois termos, uma 
rela<6o em que consiste tanto a realidade da 
historia, corno, ao mesmo tempo, a realidads 
da compreensdo historica. Uma hermsn&utica 
adequada deveria esclarecer a realidade do 
historia tambbm no proprio compreender. Cha-, 
ma aquilo qua forma o objeto desta exig8ncia 
da Ulirkungsgoschichte, historia dos efeitos ou 
das datermina<des. 0 cornpreender 6, em sua 
ess&ncia, um process0 que est6 inserido dentro 
desta historia e a deve levar em conta. 

Que o interesse historico ndo se dirija 
apanas ao fenGmeno historico como tal ou d 
obra que nos foi transmitida pela historia, iso- 
ladamenta entendida, mas tambQm, em uma 
tematiza<bo secund6ria, a seu "destine" e a 
seus efeitos no historia (que, em ultimo an6- 
lise, compreendem tambQm a propria historia 
da pesquisa sobre aquele tarna), & alga que 
se admits geralmenta em termos de simples 
complemsnta<do do delineamento de um pro- 
blema historico. e qua, do Roffoello ds Hermann 
Grimm a Gundolf para diante, deu lugar a urna 
grande colheita de v6lidas obras historicas. 
Nestes termos, aquilo que chamei da historia 
dos efeitos n60 & nada de novo. Mas dizer que 
tal historia dos efeitos Q sempre indispens6vel 
quando se quiser esclarecer o significado au- 
t&ntico de urna obra ou de um dado historico, 
subtraindo-o a urn estado em que oscila entre 
historia e tradiq50, isto & na verdade a190 de 
novo, a enuncia~do de urna exig&ncia - tornada 
vdlida n6o tanto em relag30 a pesquisa, e sim B 
propria consci&ncia metodologica - que deriva 
corno resultado necess6rio a partir do reflex60 
sobre a consci&ncia historica. 

6 claro que n6o se trata de urn preceito 
hermen&utico no sentido do conceito tradicional 
de hermen&utica. N6o se quer dizar, corn efeito, 
que a pesquisa deva desenvolver tal historia 
dos efeitos, ao lodo do estudo da obra como 
tal. 0 preceito tam, ao contrdrio, um significado 
teorico. A consci&ncio historica deve tomar cons- 
ci&ncia do foto de que na pretensa imediatez 
com a qua1 ela se pde diante da obra ou do 
dado historico, age tambbm sempre, embora 
inconsciente e, portanto, nab controlada, essa 
estrutura da Kistbicr dos efeitos. Quando nos, 
a partir do distdncia historica qus caracteriza 
e determina em ssu~conjunto' nossa situa<bo 
hermen&utica, nos e%fbt(arnos par6 entender 
deterrninada manifesta@o histbrica, ja estamos 

sempre submetidos aos efeitos da Wirkun- 
gsgeschichte. Esta decide antecipadamente 
sobre aquilo que se apresenta a nos como 
problem6tico e como objeto de pesquisa, e nos 
esquecemos a metade daquilo que 6 ,  ou me- 
Ihor, esquecemos toda a verdade do fendmeno 
historico se assumirmos tal fenGmeno, em sua 
imediatez, como toda a verdade. 

Na ingenuidade presumida de nossa 
compreensdo, no quo1 se9uimos o crithrio do 
compreansibilidade, o outro se mostra a tal 
ponto apenas em base dquilo qua Q nosso, 
pois um e outro elemento ndo sbo mais nitida- 
mente distinguiveis. 0 objetivismo historicista. 
rnantendo-se em sua metodologia critica, fecha 
os olhos diante da trama da historia dos efeitos, 
em que a propria consci&ncia historica se encon- 
tra envolvida. Ele de fato elimina, por meio de 
seu mQtodo critico, toda ocasi6o da arbitrario, 
casual ou damasiadamente desenvolvido tra- 
tamento do passado em base b atualidade; 
todavia, modelando para si ao mesmo tempo 
uma boa consci&ncia com a nsga<bo de todos 
os pressupostos, tambQm aqueles de modo 
nenhum arbitr6rios e casuais, que na realidads 
guiam sua compreensdo, deixa escapar a ver- 
dade que, embora no cardter finito de nossa 
compreensbo, seria possivel alcan<ar. 0 obje- 
tivismo historicista pode ser nisso comparado 
2.1 estatistica, qua 6 um tdo poderoso meio de 
propaganda justamente porqua deixa qua os 
fatos falem e, desse rnodo, d6 a ilusdo de uma 
objetividade que na realidade depende da 
legitimidade de suas exposi<des iniciais. 

Nao se quer, todavia, afirmar que a his- 
toria dos efeitos deva ser desenvolvida como 
nova disciplina auxiliar das ci&ncias do espirito; 
mas que & precis0 aprender a compreender 
melhor a si mesmos, reconhecendo qua em toda 
compreens60, estejamos ou ndo conscientes 
de mod0 explicito, sempre sst6 em a@o esta 
historia dos efeitos. Onde ela For negada em 
base a uma ing&nua fQ absoluta na for<a do 
mhtodo, pode acontecer que se tenham, como 
consequ&ncia, verdadeiras e proprias defor- 
maqjes objetivas do conhecimento. Na histbia 
da ci&ncia temos exemplos de demonstra@es 
irrefut6veis de 0190 que 6 claramente falso. 
Mas no conjunto a forca do historia dos efeitos 
n6o depende do fato de ser reconhecida. Jus- 
tamente esta Q a for50 da historia am relag50 b 
consci&ncia finita do homem: ela triunfa tambQm 
ali onde o homem, por causa de sua f& no m&- 
todo, nega a propria historicidads. Fl exigbncia 
desta tomada de consci&ncia do historia dos 
efeitos Q urgante justamente pel0 fato do ser 
uma exig&ncia essential para a consci&ncia cien- 
tifica. lsso n6o significa, porbm, que o problema 
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posto por ela possa ser resolvido de uma vez 
por todas s de modo univoco. Que da historia 
dos efeitos possamos nos tornar conscientes de 
uma vsz por todas ds mod0 completo Q uma 
afirma@o hibrida corno a pretensdo hegeliana 
do saber absolute, no qua1 a historia teria che- 
gad0 6 plena autotranspar&ncia e, portanto, a 
pureza do conceito. Mais que isso, a consci&ncia 
da determinaQ30 historica (u~irkungsgeschichtli- 
c h a  f3awusstsein) & um momento do proprio 
process0 da compresnsdo, ja @st6 presents na 
proposigbo correto do problerno. 

R consciancia do datermina@o historica 
6 ,  em primeiro lugar, consci&ncia da situasdo 
hermen&utica. R tomada de consci6ncia da uma 
situa(60, porbm, & sempre tarefa carregada 
da dificuldade peculiar. 0 conceito de situa- 
<do implica, de fato, corno sua caracteristica 
essential, que ela ndo 6 algo dtonte do quo1 
nos encontramos s do qua1 possamos tar um 
conhecimento objetivo. A situqdo 6 a190 dentro 
do qua1 estamos, no qua1 nos encontramos ja 
sempre a existir, s a clarifica@o dela & tarefa 
que jamais se conclui. lsso vale tambQm para a 
situasdo hermen&utica, ou seja, para a situag5o 
em que nos encontramos em relacdo ao dado 
historic0 transmitido, a que temos de compreen- 
der. Tambbm a clarifica<do dessa situa<do, isto 
Q, a reflex60 sobre a historia dos efeitos, ndo 6 
0190 qua se possa concluir; tal impossibilidads 
de concluir ndo 6, porbm, um defeito da refle- 
xdo, mas esth ligada b propria ess&ncia do ser 
histbico que somos nos. Ser historico significo 
ndo p o d ~ r  jarnais se resolver totolrnente em 
outotranspor&ncia. Todo sober de si surge em 
uma data~do historica, que podemos chamar, 
com Hegel, de subst8ncia, enquanto constitui 
a base de toda reflex60 e comportamento do 
sujeito e, portanto, define e circunscrsve tam- 
b&m toda possibilidode, por parts do sujeito, de 
entender um dado historico transmitido em sua 
alteridade. R tarefa da hermen&utica filosofica 
pode, portanto, sobre esta base, ser definido 
corno a de remontar ao itinerdrio da Fenorne- 
nologio do espi'rito hegeliana, at& asclarecsr 
em toda subjstividads a substancialidads que 
a determina. 

Todo presente finito tern limites. 0 conceito 
de situa@o pode ser definido justaments com 
base no Fato de que a situa@o representa um 
ponto da vista q w  Iimita as possibilidades de 
visdo. Ro conceito de situasdo, portanto, esth 
esssncialments ligado o de horizonts. Horizon- 
te Q aquele circulo que abra~a Q compreende 
tudo aquilo qus Q visivel a partir de certo 
ponto. Aplicando o conceito ao pensamento, 
costumamos falar de limita~do de horizonte, 
possivel alargamento de horizonte, abertura 

de novos horizontes etc. A linguagem filosofica, 
a partir ds Nietzsche e Husserl, smpregou em 
particular ass@ termo para indicar o fato de que 
o pensamento est6 ligado b sua detsrminqbo 
finita e para salientar a gradualidade de todo 
alargamento da perspectiva. Qusm ndo tem um 
horizonte 8 um homem qua n6o v& suficiente- 
mente longe s, por isso, supe~aloriza aquilo 
que @st6 mais proximo. Ter um horizonte signi- 
fica, ao contrario, n60 estar limitado bquilo que 
se sncontra mais proximo, mas saber ver para 
al&m dele. Quem tem urn horizonte sobe avaliar 
corretamente dentro dele o significado de coda 
coisa segundo a proximidade ou dist6ncia. 
ssgundo as dimsnsdes grandes e pequsnas. 
Em conformidade com isso, elaborar a situa$5o 
hsrmsn6utica significa adquirir o justo horizonte 
problsm6tico para os problemas propostos com 
os dodos historicos transmitidos. 

H. G. Gadamer, 
V~rdode e mbtodo. 

"Tonto o crkico iluministo do trodig6o 
corno suo rmbilitogdo rorndntica nbo cop- 
tam o verdode de sua ess&ncia historico". 
Engonom-se os rorndnticos ao socrolizar 
a trodigbo; enganorn-sa os iluministos ao 
desacreditd-lo. Coda urn da nos jd estd 
dentro dos 'preconceitos" (iddios e ideais) 
do proprio tradigdo; preconceitos que serbo 
oceitos ou rejaitodos e qus, em todo caso, 
possom a codo dia no crivo do experi&ncio. 
Do "verdode" ndo perguntornos o dato de 
nascimsnto. 

Para isso podemos retomar a critica 
rom6ntica do Iluminismo. Ha urna forma de 
outoridads qua foi particularmente defendida 
pelo romantismo: a da tradi(60. Rquilo que & 
consagrado pela historia e pelo uso 6 provido 
de uma autoridade que doravante se tornou 
universal, e nossa finitude historic0 define-se 
justamante pelo fato de qua tamb6m a autori- 
dade daquilo que nos foi transmitido, e ndo s6 
aquilo qua podemos racionalmente reconhecer 
corno valido, exerce ssmpre uma influ&ncia 
sobre nossas ar;des e sobre nossos comporta- 
mentos. Toda educa~do se fundaments sobre 
isso; e embora no caso da educa~do o "tutor", 
com a maturidade da maioridade alcan~ada, 
perca sua Fun~60, e a autoridade do educador 
deixe o lugar para o julgamento e a dscisdo 
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do individuo, este chegar b maturidade nd0 
significa de mod0 nenhum que o homem se 
torne sanhor de si mesmo no sentido de se 
tornar livre de toda tradigdo e de toda ligagdo 
com o passado. A realidads dos costumes, por 
exemplo, tern uma validade, em larga medida 
ligada b transmissdo e a tradi~do. 0s  costumes 
sdo aceitos livrernente, mas ndo sdo produzi- 
dos nern fundarnentados em sua validez por 
rneio de uma decisdo livre. Ao contrdrio, corn 
o termo tradigdo nos indicamos exatarnente 
o fundamento de sua validade. De fato, 6 ao 
romantismo que devemos esta corregdo da 
proposta iluminista, motivo pelo qua1 alQm do 
motivagdo racional tambbrn a tradicdo possui 
certo direito e determina em larga medida 
nossas posi@es e nossos comportamentos. E a 
superioridade do &tic0 antiga sobre a filosofia 
moral rnoderna caracteriza-se tambbm pelo fato 
de que aquela Fundaments justamente sobre 
a base da ndo-prescindibilidad do tradigdo a 
passagem da &tic0 para a "politics", a arts da 
fazer boas leis. 0 llurninismo moderno, ao con- 
trario, tem nate  sentido uma posigdo abstrata 
e revolucion6ria. 

0 conceito de tradi~do, todavia, tornou-se 
ndo menos ambiguo do qua o de autoridade, e 
pelas mesmas razdes, uma vez que & a oposigdo 
abstrata ao principio iluminista que deterrnina 
o modo rorndntico de entender positivamente 
a tradi~do. 0 romantismo pensa a tradigdo em 
oposigdo liberdade da razdo, a v6 ai uma 
determinagdo analoga a da natureza. E quer se 
queira depois neg6-la com a revolugdo, quer se 
queira conserva-la, a tradigdo Ihe aparece corno 
o oposto abstrato da livre autodaterminagdo, 
pois sua validade ndo tern necessidade de ne- 
nhuma motivagdo racional, mas nos determina 
de modo macigo e ndo problematico. Mas a 
critica rorndntica contra o lluminismo ndo pode 
sem dirvida valer como um exemplo do fato de 
que a tradi@o se impde de mod0 indiscutido 
e obvio, sem que aquilo que nela & transrnitido 
seja atingido pala dljvida e pela critica. Tem, ao 
contrt~rio, o sentido de urna auto-reflexdo critica. 
que aqui pela primeira vez retorna a verdade 
da tradigdo e procura renova-la, e que se pode 
chamar de tradicionalismo. 

Parece-me, todavia, que entre tradisdo 
e razdo ndo exista tal contraste absoluto. Por 
mais que possa ser problematica a restauragdo 

deliberada de tradigdes ou a criagdo deliberada 
de tradigdes novas, igualmente carregada da 
preconceitos e, em subst6ncia, profvndamen- 
te iluminista & a f& rorndntica nas "tradig3es 
enraizadas" diante das quais a razdo deveria 
apenas calar. Na verdade, a tradigdo & sernpre 
um mornento da liberdade e da propria historia. 
Tarnbbm a rnais aut6ntica e solida das tradigdes 
ndo se desenvolve naturalmente ern virtude do 
forp d@ persist&ncia daquilo que uma vez se 
verificou, mas tern nxessidade de ser aceita, de 
ser adotada e cultivada. €la b essencialmenta 
conservagdo, a mama conservagdo que sst6 
ern asdo ao lado e dentro da toda mudanga 
historica. Mas a consarvagdo 6 um ato da razdo, 
s m  dirvida um ato caracterizado pelo fato de 
ndo ser vistoso. Por isso a renovar;do, o projeto 
do novo parece o irnico rnodo de operar da ra- 
zdo. Mas & apenas apar6ncia. At& onde a vida 
se modifica de rnodo tempestuoso, como nas 
hpocas de revolugdo, na pretensa mudanp de 
todas as coisas se conservo do passado muito 
rnais do que se possa imaginar, e sa solda junto 
com o novo, adquirindo validade renovada. Em 
todo caso, a conservagdo 6 um ato da liberdade 
ndo menos do que a subversdo e a renova<do. 
Por isso, tanto a critica iluminista da tradigdo 
como sua reabilitagdo rorndntica ndo captarn a 
verdade de sua essBncia histbica. 

Somos, portanto, levados a nos pergun- 
tar se nas ciencias do espirito nBo devarn ser 
justamente reconhecidos Fundarnentalmente os 
direitos da tradi~do. A pesquisa das ci6ncias 
do espirito ndo pode pensar nossa relag30 de 
sera historicos com o passado em termos de 
oposi<do simplista. Em todo caso, nossa rekqdo 
corn o passado, na qua1 estarnos continuamen- 
te empenhados, ndo se define em primeiro 
lugar pela exigBncia de uma separa<do e de 
uma libertagdo daquilo que foi transmitido. Ao 
contrdrio, estamos constantemente dentro de 
tradigdes, 5 isso ndo & um comportamento ob- 
jetivante qua se ponha diante daquilo que tais 
tradigdes dizem como a algo difermte de nos, 
estranho; ao contrario, & algo qua jd .sernpre 
sentimos como nosso, um modelo positivo ou 
negativo, um reconhecar-se, no qua1 o julgarnen- 
to historic0 sucessivo n8o verd um conhecirnen- 
to, mas um livre apropriar-se da tradi~do. 

H.  G. Gadarner, 
Verdade e mQtodo. 





I. Elnilio Betti 

e a hermevGutica como ln&todo geral 
das cigncias do espirito 

Emilio Betti (1890-1968), fundador - na Universidade de intCrprete 
Roma em 1955 - do lnstituto de teoria da interpreta@o, deve deve 
ser recordado como autor de urna obra monumental de teoria ,-,onhe,er 
hermeneutics: Teoria geral da interpretaggo (1 955). uma mensagem 

HA urn mundo inteiro a interpretar e entender: gestos, acdes, presente 
projetos, tracos e testemunhos de ideias, de ideais e de suas reali- no objeto 
zacdes. Pois bem, para Betti a tarefa do interprete e a de re-conhe- + 5 1-2 
cer e re-construir a mensagem, as intenqdes, o sentido; em poucas 
palavras, por exemplo: o pensamento que se encontra neste testamento ou naquela 
Ibpide, em um gesto ou em um manifesto, ou entao em urna pagina de jornal. 

Betti acusa certos teoricos da hermeneutica - como Heidegger, Gadamer e 
Bultmann - de nao levar na devida conta os direitos do objeto. Estes, na opiniao 
de Betti, impdem o sentido ao objeto (urn papiro, um gesto, urna 
descoberta arqueol6gica etc.), mais do que extraem do objeto o osentido 
sentido que nele esta contido. ndo deve ser 

Uma coisa - diz Betti - e urna doagiio desentido (Sinngebung) ~ ~ ~ ~ ~ o ,  

e outra coisa, bem diferente, e urna interpreta~iio (Auslegung) extraido 
do sentido encarnado em um objeto. dele 

Sensus nos est inferendus, sed efferendus: o sentido nao deve , 5 3-4 
ser imposto, mas extraido. 

Com o objetivo de delinear urna hermenkutica que garanta direitos ao ob- 
jeto, Betti propde quatro cdnones do procedimento hermenkutico: 

1) c h o n  da autonomia: "o sentido deve ser aquilo que se encontra no dado 
e dele se extrai, e n%o um sentido que para ele se transfere a partir de fora"; 

2) c h o n  da totalidade: as partes de um texto sao iluminadas pelo sentido do 
texto inteiro, e o texto em seu conjunto se compreende no continuo confront0 
com suas partes; 

3) c h o n  da atualidade do compreender: a atitude do interprete nao deve 
ser "passivamente receptiva, mas factualmente reconstrutiva": isto quer dizer que 
seria absurd0 se a subjetividade do interprete (e seus preconceitos, 
suas expectativas) fosse cancelada; o importante 6 que nSo seja Quatro regras 
imposta arbitrariamente sobre o objeto; para uma boa 

4) cdnon da adequaqao do cornpreender: o interprete deve interpreta~zo 

estar congenialmente disposto em relaslo ao objeto a interpretar, + 5 
no justo nivel espiritual para urna compreensao adequada. 
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fi vida e as obras 

Emilio Betti nasceu em Camerino no 
dia 20 de agosto de 1890. Laureou-se 
primeiro em direito em 191 1, e depois em 
letras classicas em 19 13. Livre-docente em 
19 15, ensinou na Universidade de Camerino 
e sucessivamente em Macerata, Messina, 
Parma, Florenqa, Milio e, por fim, a partir 
de 1947, em Roma. 

Sempre em Roma, comeqando de 1960, 
foi professor de ius romanum na Pontificia 
Universidade Lateranense. 

Betti deu cursos em diversas Universi- 
dades estrangeiras. Na Faculdade de juris- 
prudincia em Roma, Betti fundou, em 1955, 
o Instituto de teoria da interpretaqio. 

Suas publicaq6es juridicas s io  numero- 
sissimas - mais de duzentas -, e contem- 
plam os mais diversos campos: do direito 
romano ao direito processual, do civil e 
comercial a hist6ria e politica internacional. 

Sua obra em iimbito hermeniutico 6 
monumental: Teoria geral da interpreta@o, 
publicada em 1955. 

Em 1960 Gadamer publicou Verdade 
e me'todo. Dois anos depois, em 1962, Betti 
publicou em alemio o ensaio Die Herme- 
neutik als allgemeine Methodik der Geis- 
teswissenschaften (A hermenButica como 
me'todo universal das cii3ncias do espirito), 
e isso para tornar conhecidas na Alemanha 
as linhas fundamentais de sua Teoria geral 
da interpreta~iio que, ao aparecer, passara 
substancialmente inobservada entre os es- 
tudiosos alemies, e que serii traduzida em 
alemio em 1967. 

Emilio Betti morreu no dia 11 de agos- 
to de 1968. 

Jnterpretar k entender 

"Nada C t i o  car0 ao ser humano 
quanto entender-se com seus semelhantes. 
Nenhum apelo dirigido a sua inteligincia 
C tao convincente quanto o que vem de pe- 
gadas humanas desaparecidas, que voltam 
a luz e Ihe falam. Em todo lugar em que 
nos encontramos na presenqa de formas 
sensiveis por meio das quais outro espirito 
fala a nosso espirito, ai entra em movimento 
nossa atividade interpretativa, para entender 
que sentido tim aquelas formas. Todos, da 
palavra fugaz, falada no arid0 documento 
e no mudo achado arqueologico, da escrita 

a cifra e ao simbolo artistico, da declaraqio 
ao comportamento pessoal, da expressio do 
rosto ao estilo da postura e do carater, tudo 
aquilo que nos chega do espirito de outrem, 
dirige um apelo A nossa sensibilidade e inte- 
ligincia para ser compreendido". Isso C sa- 
lientado por Betti em A hermenButica como 
me'todo geral das ciBncias do espirito. 

Existe, portanto, o mundo do espirito 
obietivo. isto C. de fatos e eventos humanos, 
de gestos e de aq6es, de pensamentos e pro- 
jetos e de vestigios e testemunhos de idCias, 
de ideais, de realizaqoes. Todo este mundo 
humano deve ser interpretado. 

A interpreta~iio, escreve Betti, C "um 
procedimento cujo objetivo e cujo resultado 
adeauado C um entender". 0 inttr~rete de- 
verireconhecer nas objetivaqoes do espirito 
"o pensamento criativo que o anima"; de- 
vera re-conhecer e re-construir um sentido, 
evocar novamente a intuicio aue ai se revela. > A 

E, deste modo, ele atua uma inversiio do 
processo criativo: "uma inversio pela qua1 
o intkrprete, em seu iter hermeniutico, deve 
Dercorrer novamente em sentido retrosDec- 
iivo o iter genkico, repensando-o emAsua 
interioridade" . 

Em suma, "a diferenqa crucial entre 
o processo interpretativo e qualquer outro 
processo cognoscitivo, em que se encon- 
tram de frente um sujeito e um objeto, esth 
no fato de que na interpretagio o objeto 6 
constituido por objetivaq6es do espirito; 
ao intirprete cabe a tarefa de re-conhecer e 
re-construir a mensagem, as inteng6es ma- 
nifestadas nas objetivagoes; C um processo 
de interiorizaqio, em que o conteudo destas 
formas C transposto em uma subjetividade 
'outra', diferente". 

fi distinC60 entre 

"interpretaG60 do sentidoll 
e "atribuiG~o de sentido" 

Determinada assim a tarefa da inter- 
pretaqio, C precis0 logo dizer que Betti C 
critic0 em relaqio aos desenvolvimentos da 
teoria hermeniutica em Heidegger, Gadamer 
e Bultmann. 

Certamente, tambCm para Betti o intir- 
prete "nio deve ser passivamente receptivo, 
mas factivamente reconstrutivo"; todavia, 
Betti esti persuadido de que "ao salientar 
isso andou-se [...I demasiado alCm". Hei- 
degger, Gadamer e Bultmann teriam ido 
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demasiadamente alCm enquanto, na opiniiio 
de Betti, teriam posto o sentido do objeto 
niio no proprio objeto, e sim muito mais na 
prC-compreensiio do sujeito. E Betti anota: a 
prC-compreensiio C "formula de certo mod0 
ambigua", e Heidegger C "mestre do sofisma 
e da expressiio hermitican. 

A hermeniutica como mCtodo geral das 
ciincias do espirito leva o seguinte subtitu- 
lo: Ein Beitrag zum Unterschied zwischen 
Auslegung und Sinngebung (Contribuigiio 
para a diferenciagiio entre interpretagiio e 
atribuigiio de sentido). Pois bem, a herme- 
niutica existencial de Heidegger, Gadamer e 
Bultmann, dando excessivo peso ii prC-com- 
preensiio, C urna hermeniutica que leva a 
urna "atribuigiio-de-sentido" (Sinngebung); 
mas aquilo a que devemos visar C o reencon- 
tro do sentido que j i  esti em urna inscrigiio, 
em urna lapide, em um testamento, ou seja, 
devemos oferecer urna interpretagiio (Aus-  
legung) do objeto. 

Em suma, o que C car0 a Betti C a obje- 
tividade da interpretagiio. E a formula feliz 
que sintetiza este proposito central de toda 
a sua obra C aquela pela qual sensus non est 
inferendus, sed efferendus. 

Uma hermengutica garante 

dos direitos do objeto 

0 que dissemos equivale a afirmar que 
no ato interpretativo o significado niio deve 
ser introduzido e subrepticiamente impost0 
ao objeto; tal significado deve, ao contrario, 
ser extraido do objeto. A hermeniutica de 
Heidegger e Gadamer, diz Betti, C urna teo- 
ria de inspiragiio kantiana e neokantiana, e 
dirige sua atengiio sobre as estruturas trans- 
cendentais do sujeito; a hermeniutica de 
Betti procura se colocar, por sua vez, sobre 
um plano de realism0 que quer tornar-se 
garante dos direitos do objeto. Betti aceita 
a distingiio idealista e historicista entre ciin- 
cias da natureza e ciincias do espirito, e 
repete com Dilthey que, diversamente das 
ciincias do espirito, o objeto das ciincias 
da natureza C "um objeto essencialmente 
diferente de nos". 

Em todo caso, Betti C da opini5o de que 
"deve-se decididamente rejeitar a conseqiiin- 
cia apressada que se tirou disso, ou seja, que 
C impossivel manter clara distingiio entre o 
sujeito que conhece e seu objeto, ou que a 
objetividade dos fenBmenos historicos niio 

C mais que um fantasma, isto C, "a ilus5o de 
um mod0 de pensar objetivante, que tem sua 
razao de ser, mas n50 na ciincia historicam. 
A ultima expressiio do trecho foi tirada por 
Betti de Hist6ria e escatologia, de Rudolf 
Bultmann. 

Siio quatro os &nones ou critCrios que 
devem ser seguidos no processo interpretati- 
vo. Dois deles, na opiniiio de Betti, referem- 
se ao objeto que C interpretado, e os outros 
dois ao sujeito da interpretagiio. 

1) 0 primeiro &on C o da autonomia 
hermeniutica do objeto e diz que o objeto a 
interpretar C um produto do espirito de um 
homem e, portanto, ha nele urna "intengiio 
formativa ja no ato de sua ginese"; e C este 
sentido a ele imanente que o intirprete deve 
procurar, respeitando sua alteridade, sua 
autonomia hermeniutica. Sensus non est in- 
ferendus, sed efferendus, repete Betti, o qual, 
em Teoria geral da interpretagiio, escreve: 
"0 sentido deve ser o que se encontra no 
dado e dele se extrai, e n5o um sentido que 
nele se transfere a partir de fora". 

2) 0 segundo &on, sempre referente 
ao objeto a interpretar, C o que Betti chama 
de totalidade e coerincia da considerag50 
hermeniutica. Deste critCrio, lembra Betti 
ainda em A hermen2utica como me'todo 
geral das ciBncias d o  espirito, estava bem 
consciente o jurista romano Celso e, na 
era romhtica, Schleiermacher. Tal critCrio 
esclarece "a reciproca relag50 e a coerincia 
presente entre as virias partes constitutivas 
do discurso - como o pensamento em geral 
se comunica - e a referincia comum ao 
todo do qual elas fazem parte [...I. 0 c h o n  
da totalidade, em palavras simples, diz que 
as partes de um texto siio iluminadas pel0 
sentido do texto inteiro e que o texto em 
seu conjunto C compreendido no confront0 
continuo com suas partes e no continuo 
exame delas. 

3) Do objeto para o sujeito da inter- 
pretagiio Betti passa com o terceiro ciinon, 
que ele chama de cinon da atualidade do  
compreender. Tal c h o n  nos mostra como 
Betti esta bem consciente - assim como o 
estiio Bultmann e Gadamer - do fato de 
que, no processo interpretativo, o intkrprete 
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n i o  pode de fato despojar-se de sua subjeti- 
vidade; ao contririo, o intCrprete dirige-se B 
compreensiio do objeto, partindo da propria 
experihcia, "transpondo" o objeto da inter- 
pretaqio "no circulo do proprio horizonte 
espiritual. A atitude do intkrprete, em suma, 
niio deve ser "passivamente receptiva, mas 
factivelmente reconstrutiva". Por conse- 
guinte, "a pretensio de que o intCrprete 
deva cancelar sua propria subjetividade C no 
minimo absurda: aquilo que ele deve fazer 
calar S ~ O  unicamente os proprios desejos 
pessoais em relaqiio aos resultados [...I. Mas 
a intelecq50 pressupBe a maior vitalidade 
do sujeito e o miximo desenvolvimento 
possivel de sua individualidade. 

4) 0 quarto c h o n  C o da correspon- 
d h c i a  de significado ou consonincia her- 
menktica ou, se quisermos, da adequa@o 
da intelecpio. Escreve Betti: "Se C verdade 
que apenas o espirito fala ao espirito, k 
verdade tambim que apenas um espirito 

de igual nivel e congenialmente disposto 
encontra a via para caminhar com o es- 
pirito que lhe fala, e esta em condiqio de 
compreend&lo de mod0 adequado". Betti 
sustenta que n i o  basta ao  intkrprete um 
interesse, ainda que vivo, para entender um 
objeto; tambCm lhe C necessaria principal- 
mente "uma abertura espiritual" que lhe 
permita "colocar-se na perspectiva justa, 
mais favoravel B descoberta e a compreen- 
siio". Ainda mais explicitamente, Betti diz 
que se trata de uma disposiqio de espirito, 
tanto moral como teorica, "que poder-se- 
ia definir negativamente como humildade 
e abnegaqio de si, que se manifestam com 
sincera e decidida superaqiio dos proprios 
preconceitos [...I; e que pode ser definida 
positivamente como abertura de visa0 e 
riqueza de interesses; capacidade de assumir 
em relaqiio ao  objeto da interpretaqio uma 
atitude congenial animada por um senti- 
mento de estreita afinidade". 

II. Paul Ricoeuv: 

a falibilidade humana 
e o conflito das intevpreta+es 

Paul Ricoeur - entre os mais conhecidos filosofos franceses - descreve assim 
(em 1991) suas raizes filosoficas: "Se reflito, dando um passo para trds de meio 
s&culo [...I, sobre as influCncias que reconheso ter sofrido, sou grato por ter sido 

desde o inicio solicitado por forcas contr4rias e fidelidades opos- 
En tre tas: de uma parte Gabriel Marcel, ao qua1 acrescento Emmanuel 
existencialismol Mounier; de outra, Edmund Husserl". Portanto: Ricoeur forma-se 
personalism0 em contato com as id6ias do existencialismo, do personalismo e 
e fenomenologia d 
+ §  1 

a fenomenologia. 
Suas obras importantes do:  A filosofia da vontade (primeira 

parte: 0 voluntdrio e o involuntdrio, 1950; segunda parte: Finitude 
e culpa, 1960, em dois volumes: 0 homem falivel e A simbdlica do ma!). De 1969 
6 0 conflito das interpreta~6es. Em 1975 apareceu A rnetdfora viva. 

Em 0 voluntdrio e o involuntdrio Ricoeur dirige a aten@o 
A relagso sobre a relasiio reciproca entre voluntdrio e involuntdrio, assim 
reciproca 
en tre como esta rela@io se configura na triplice dimens30 do decidir, 
voluntario do agir e do consentir. Em poucas palavras: necessidades, emo- 

involuntario ~ 6 e s  hdbitos premem sobre o querer que replica a eles por meio 
+ § 2  da escolha, do esforco e do consentimento. Escreve Ricoeur: "Eu 

suporto este corpo que governo". 

Descendo ainda mais em profundidade no interior da existencia humana, 
Ricoeur vC que o homem concreto 6 vontade falivel e, portanto, capaz de mal. A 
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antropologia de Ricoeur delineia um homem fragil, "despropor- 
cionado", sempre sobre o abismo entre o bem e o mal. Um homem 

A fim de entender o ma1 e a culpa, o filosofo deve ouvir e ~ ~ ~ ~ ~ d o r  
interpretar os simbolos que representam a confissao que a hu- _ 3, 
manidade fez de suas culpas; ou seja, deve compreender os mitos 
que veiculam simbolos como a mancha, o pecado, a culpabilidade 
etc. El entre esses mitos, central, no pensamento de Ricoeur, e o mito de Adio: a 
figura de Adao mostra a universalidade do ma1 enquanto Adao representa toda 
a humanidade. 

A problematica da simbolica do ma1 leva Ricoeur ao tema da linguagem, ou 
melhor, ao projeto da constru@o de uma grande filosofia da linguagem. Projeto 
que encontra seus inicios com um escrito sobre Freud: Da inter- 
pretaqao. Ensaio sobre Freud (1 965). 0 s  mestres 

A psicanalise interpreta a cultura e simultaneamente a mo- da suspeita: 

difica; assim como marca duravelmente a propria ideia de consci- r;;2uytzsche 
encia. A realidade e que Freud, junto com Marx e Nietzsche, e um _ 
dos trCs mestres da suspeita, que levaram a duvida para dentro 
da fortaleza cartesiana da consci@ncia: 

- para Marx nao e a consciiincia que determina o ser, mas e o ser social que 
determina a conscihcia; 

- para Nietzsche a conscihcia e a mascara da vontade de poder; 
- para Freud, finalmente, o Eu e um infeliz submisso aos triis patrdes que d o  

o Id, o superego e a realidade ou necessidade. 

A humanidade objetiva nos simbolos, nas diversas formas simbolicas, os 
significados e os momentos mais importantes da vida e de sua historia. Dai, se 
quisermos compreender o homem, a necessidade da interpreta- 
qao. E justamente a multiplicidade de modelos interpretativos em A analise das 
conflito torna urgente um escrupuloso trabalho que, enquanto de interpretacbes 
um lado bloqueia as pretensdes totalizantes das interpreta~des em conflit0 
particulares, de outro lado d6 razio do efetivo, embora limita- -j§ 6-7 
do, valor de tais interpreta@es particulares. Mais em particular 
sera necesshrio pesquisar, nos simbolos, o vetor arqueologico e o teleologico, ou 
seja, as razdes de suas raizes no passado e as motivaqdes que os tornam uteis ou 
necessarios para o futuro. 

0 sentido do trabalho filosofico de Ricoeur deve ser visto em uma teoria 
da pessoa humana; conceit0 - o de pessoa - reconquistado no termo de longa 
peregrinacao dentro das produqdes simbolicas do homem e 
depois das destruiqdes provocadas pelos mestres da "escola da A reconquista 
suspeita". Eis, a proposito, um pensamento do proprio Ricoeur da ideia 
(1983): "Se a pessoa voltar, isso se dar6 porque ela continua o de "pessoa" 
melhor candidato para sustentar as batalhas juridicas, politicas, '3 8 
econ6micas e sociais". 

A vida e as obvas Convocado em 1939, C capturado pelos 
alemzes e permanece prisioneiro at6 1945. 
Na prisiio estudou a filosofia de Jaspers e 

Paul Ricoeur nasceu em Valence esboqou uma traduqao das Ide'ias de Ed- 
dia 25 de fevereiro de 1913, de familia mund Husserl. 
protestante. Estudou no liceu de Rennes. Ao sair da prisso, ensinou filosofia no 
Em 1935 laureou-se em filosofia, e suces- coligio Ckenol, um centro de cultura crist3 
sivamente ensinou durante alguns anos dirigido por protestantes e situado no alto 
em liceus. Loire. Amigo de E. Mounier e colaborador 
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da revista "Esprit", em 1952 Ricoeur sucede 
a Jean Hyppolite na catedra de historia da 
filosofia na Universidade de Estrasburgo. 
Em 1956 tornou-se professor de filosofia 
na Sorbonne. Transferindo-se a seguir para 
a nova faculdade de Nanterre nos anos difi- 
ceis da contestaqiio, tambCm foi seu decano. 
Tornou-se ainda docente na Divinity School 
da Universidade de Chicago, da qual foi 
declarado professor emirito. 

Ricoeur C um cristiio de confissiio pro- 
testante. Em 1968 a Universidade catolica 
de Nijmegen o distinguiu com a laurea 
honoris causa. 

Nessa ocasiio o teologo dominicano E. 
Schillebeeckx pronunciou as significativas 
palavras: "0 professor Ricoeur C um dos 
raros filosofos que, embora sendo fil6sofo 
na autonomia do pensamento responsiivel, 
recusam pbr entre parhteses sua condiqiio 
existencial de crentes cristiios, e para ele 
crer C ouvir a interpretaqiio. Mas para ou- 
vir a interpretaqiio t precis0 interpretar a 
mensagem". 

Em sua autobiografia intelectual es- 
crita em 1991, Ricoeur recorda: "Se reflito, 
dando um passo para tras de meio sCculo 
[...I, sobre as influtncias que reconheqo ter 
sofrido, sinto-me grato de ter sido desde o 
inicio instigado por forqas contririas e fideli- 
dades opostas: de uma parte Gabriel Marcel, 
ao qual acrescento Emmanuel Mounier; 
de outro lado, Edmund Husserl". Ricoeur, 
portanto, formou-se em contato com idCias 
tipicas do existencialismo, do personalismo 
e da fenomenologia. 

Todavia, Ricoeur sempre acrescenta: 
"Niio so niio lamento ter sido impelido des- 
de o inicio de meu itinerario por solicitaq6es 
distintas, ou at6 divergentes, mas devo a 
esta polaridade inicial de influtncias o di- 
namismo propulsor de toda a minha obra. 
Rejeitando escolher entre meus mestres, eu 
estava condenado a procurar meu proprio 
caminho [...I " . 

De 1947 C Karl Jaspers et la philosophie 
de l'existence (escrito com M. Dufrenne). 
No ano seguinte Ricoeur publica o ensaio 
Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Philosophie 
du mystke et philosophie du paradoxe. De 
1955 C Histoire et ve'rite'. 

A primeira parte de sua grande obra 
Philosophie de la volonte' sai em 1950 com 
o titulo Le volontaire et l'involontaire; 
a segunda parte em 1960, com o titulo 
Finitude et culpabilite', em dois volumes: 
L'homme faillible e La symbolique du mal. 
De l'interpre'tation. 

Essai sur Freud aparece em 1965; Le 
conflit des interpre'tations C de 1969; La 
me'taphore vive C publicado em 1975. No 
period0 1983-1985 temos os trcs volumes 
de Temps et re'cit. De 1986 C Du texte a 
l'action. Essais d'herme'neutique I I .  

Paul Ricoeur morreu no dia 20 de maio 
de 2005, aos 92 anos. 

"& st~po r to  este covpo 
,, 

q ~ e  governo 

Le volontaire et l'involontaire oferece 
uma anilise fenomenologica das estruturas 
do voluntiirio e do involuntiirio, dirigin- 
do a atenqiio sobre sua relaqiio reciproca, 
que se configura na triplice dimensso do 
decidir, do agir e do concordar. Assim, por 
exemplo, no plano do decidir, a estrutura 
voluntiiria C o projeto de quem se empenha 
responsavelmente na decisiio, mas esta deci- 
siio encontra suas motivaq6es nos "valores 
vitais", nos motivos introduzidos por meu 
corpo, daquele involuntario primeiro que C 
a existtncia. Aqui esta o ponto central da 
aniilise de Ricoeur: na tentativa de descrever 
a relaqio entre voluntario e involuntirio; em 
evidenciar a reciprocidade do involuntario 
e do voluntario. 

Escreve Ricoeur: "A necessidade, a 
emoqiio, o habito etc., adquirem urn sentido 
completo unicamente em relaqiio com uma 
vontade que eles solicitam, inclinam e em 
geral influenciam, e que por sua vez estabe- 
lece seu sentido, ou seja, determina-os por 
meio de seu esforqo e os adota por meio de 
seu consenso". 

E, tendo instituido a ligaqiio decis6es- 
motiva@es, "prop6e-se a dualidade e a opo- 
sigiio [...I entre corpo sujeito e corpo objeto, 
ou entre liberdade e natureza [...I. A decisiio, 
desse modo, sera o lugar da dialCtica de 
atividade e passividade, centro de relaq6es 
complexas, resultado de tentativas falidas, 
de renuncias, de crises e de retomadas" (F. 
Guerrera Brezzi). 

A partir disso vemos, entiio, que a 
existgncia humana configura-se como "um 
diilogo com um involuntirio multiplo e 
proteiforme - motivos, resisttncias, situa- 
q6es irremediiveis -, ao qual a vontade 
replica por meio da escolha, do esforqo e 
do consenso". Escreve Ricoeur: "Eu suporto 
este corpo que governo". E, mais i frente: 
"Querer n io  C criar". 
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Mma vontade humans 
q M e  erra e q M e  peca 

A analise fenomenol6gica feita sobre as 
estruturas do voluntirio e do involuntirio 
tende a desenhar um mapa ideal, essencial, 
da existCncia humana. Mas urna antropo- 
logia concreta do ser humano deve tomar 
em consideraqiio o homem concreto que t 
vontade falivel e, portanto, capaz do mal. 
Com o homem faliuel Ricoeur passa do 
abstrato para o concreto, do mundo das 
esshcias para o da existsncia, da "eidCtica" 
para a "empirica" da vontade de urna pes- 
soa para a qual tern import2ncia "pecado e 
justiqa, retid5o e erro, forqa e fraqueza" (P. 
Secretan). 

A idCia de urna vontade que erra e que 
peca faz compreender que o ma1 moral C 
constitutivo do homem. "Dizer que o ho- 
mem C falivel- escreve Ricoeur - significa 
dizer que o limite proprio de um ser que n5o 
coincide com si mesmo C a fraqueza origini- 
ria da qual se origina o mal". "PatCtica da 
misCria" C a expressio usada por Ricoeur 
para designar o sentimento que o homem ex- 
perimenta a respeito de si proprio enquanto 
ser fragil, falivel, "desproporcionado" entre 
finitude e infinidade. 0 homem C limitado 
- como o testemunha principalmente sua 
fragilidade afetiva -; "sin6nimo da falibi- 
lidade", "esta limitaqiio C o pr6prio homem 
[...I. 0 homem C a alegria do sim na tristeza 
do finito". 

0 fio condutor de 0 homem faliuel C, 
justamente, o conceit0 de falibilidade, que 
permite propor urna antropologia da qual 
emerge um homem frigil, "desproporciona- 
do" e continuamente sobre o abismo entre 
o bem e o mal, capaz de pecado e de falhas. 
Pois bem, no segundo volume de Finitude 
et culpabilitB, isto C, no La symbolique du 
mal, Ricoeur olha para a humanidade do 
homem como para o "espaqo da manifes- 
taqio do mal". 

Todavia, para compreender o ma1 e a 
culpa o filosofo deve remeter-se 2 linguagem 
que os manifesta, deve ouvir e interpretar os 
simbolos que representam a confissiio que 
a humanidade fez de suas culpas, de seus 
pecados: "A confissio [...I objetiva [...I a 
angustia, a emoqiio, o medo, derivados do 

pecado e da queda. Tais sentimentos [...I siio 
expressos mediante urna linguagem, median- 
te a palavra" (F. Guerrera Brezzi). 

E a esta linguagem e a esta palavra 
que o filosofo deve se voltar, urna vez que 
- escreve Ricoeur - "a confissiio traz a 
conscihcia do pecado a luz da palavra", 5 
luz de simbolos como a mancha, o pecado, 
a culpabilidade, ou melhor, A luz de mitos 
constituidos pelos relatos que veiculam tais 
simbolos. 

0 primeiro dos mitos analisados por 
Ricoeur C "o mito da criaqio do mundo", 
onde o ma1 C o caos originirio; o segundo 
mito C o do deus maligno, ciumento do he- 
roi, que perde sem sua culpa; o terceiro mito 
6 "o mito de Adiio", onde C o homem que C 
apresentado como origem do mal; o quarto 
e ultimo mito tomado em consideraqiio por 
Ricoeur C o da "alma exilada" em um cor- 
po-pris5o: C este mito que cria o dualismo 
antropologico de alma e de corpo. 

E, entre estes mitos, central, na opiniio 
de Ricoeur, C o de Adso, onde a funqio 
universalizante do mito faz ver na figura 
de Ad50 a universalidade do ma1 enquanto 
Ad50 representa toda a humanidade: seu 
pecado C tambCm nosso pecado; e o novo 
Ad50 que devera substituir o primeiro Adio 
d i  corpo a expectativa escatologica que 
anulari a queda. 

A analise do simbolismo do ma1 ter- 
mina com a afirmaqiio: "o simbolo d i  o 
que pensar". Esta C urna formula que pode 
sintetizar o sentido de toda a obra de Ri- 
coeur, principalmente do mod0 como ela 
se configurou a partir da dCcada de 1960. 
A partir deste periodo, com efeito, Ricoeur 
entendeu sua obra como um contributo 
para "uma grande filosofia da linguagem", 
em grau de englobar as "multiplas funqdes 
do significa; humano e de suas relaqdes re- 
ciprocas". E sobre a linguagem - escreve 
Ricoeur - que "se entrecruzam as pesquisas 
de Wittgenstein, a filosofia lingiiistica ingle- 
sa, a fenomenologia derivada de Husserl, 
as pesquisas de Heidegger, os trabalhos da 
escola de Bultamnn e das outras escolas de 
exegese neotestamentiria, a literatura de 
historia comparada das religides e antropo- 
logica sobre o mito, o rito e a crenqa, e, por 
fim, a psicanalise". E C justamente urna me- 
ditaq5o sobre a obra de Freud seu livro Da 
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interpreta~zo. Ensaio sobre Freud, de 1965. 
Ricoeur volta a ler Freud porque Freud 
reinterpretou "a totalidade das produgoes 
psiquicas que competem a cultura, do sonho 
h religiiio, compreendendo a arte e a mo- 
ral". A psicanilise, diz Ricoeur, pertence a 
cultura moderna: "Interpretando a cultura, 
ela a modifica; dando-lhe um instrumento 
de reflexiio, marca-a duravelmente". 

Assim como marca duravelmente a 
propria idCia de consci8ncia, assim como foi 
pensada e nos foi transmitida por Descartes: 
"o fil6sofo educado na escola de Descartes 
sabe que as coisas siio dubias, que niio siio 
como aparecem; mas niio duvida que a 
consciincia niio seja assim como aparece 
a si propria; nela, sentido e consciGncia do 
sentido coincidem". Pois bem, isto - sa- 
lienta Ricoeur - hoje niio C mais possivel. 
0 s  "mestres da escola da suspeita", ou 
seja, Marx, Nietzsche e Freud, devastaram 
tambCm esta certeza: "Depois da diivida 
sobre a coisa, para nos C a duvida sobre a 
consciincia". A duvida entrou no proprio 
coragiio da fortaleza cartesiana: a consciin- 
cia C "falsa" consciincia. 

Para Marx niio C a consciincia que 
determina o ser, mas C o ser social que 
determina a consciincia; para Nietzsche a 
vontade de poder C a chave das mentiras e 
das miscaras; para Freud, finalmente, o Eu 
C um infeliz "submisso a trCs senhores: o Id, 
o superego e a realidade ou necessidade". 

0 conflito 

das interpreta+es 

Ricoeur eleva ao ponto mais alto o 
projeto de uma filosofia como hermeniutica 
qm Le conflit des interpre'tations, de 1969. 
E nos simbolos, nas diversas formas simb6- 
licas, que o homem objetiva os significados 
e os momentos mais importantes da vida e 
da historia da humanidade. Mas o simbolo, 
para ser compreendido, requer um traba- 
lhoso exercicio hermeniutico. "Chamo de 
simbolo - escreve Ricoeur - toda estrutura 
de significagiio em que um sentido direto, 
primirio, literal, designa por acrCscimo 
outro sentido indireto, secundirio, figurado, 
que pode ser apreendido apenas por meio 
do primeiro". 

Dai a necessidade da interpretagiio: 
esta "C o trabalho mental que consiste em 

decifrar o sentido escondido no sentido evi- 
dente, ao desdobrar os niveis de significagiio 
implicitos na significagiio literal". 

Eis, entiio, que "simbolo e interpreta- 
qiio tornam-se, deste modo, conceitos cor- 
relativos; h i  interpretagiio onde h i  sentido 
multiplo, e C na interpretagiio que a plurali- 
dade dos sentidos se tornou manifesta". 

E visto que o trabalho interpretativo 
se abre em uma multiplicidade de mode- 
10s interpretativos em conflito, C precis0 
um trabalho atento dirigido, de um lado, 
a bloquear as intengoes totalizantes das 
interpretagoes particulares e, de outro, a 
dar raziio do efetivo, circunscrito valor dos 
diversos modelos interpretativos. 

f\ realidade do simbolo 
enfre o vefor "arqMeoIbgico'l 

Mais particularmente, na realidade do 
simbolo Ricoeur vi  sempre presentes dois 
vetores, o arqueolbgico e o teleolbgico, que 
a interpretalso tem a tarefa de esclarecer. 
"Conforme ensina principalmente a her- 
meniutica desmistificadora freudiana, o 
homem C continuamente forgado ao ponto 
inicial do proprio process0 de desenvolvi- 
mento, porque n5o pode explicar sua pro- 
pria atividade, compreendida a tipicamente 
espiritual, sem repetir os esquemas fixados 
nas primeiras fases do desenvolvimento; 
por outro lado, todo retorno daquilo que 
foi removido representa evidentemente, 
vendo bem, sempre tambCm um acrkscimo 
de sentido ou, conforme a fenomenologia 
hegeliana, a realizagiio de um momento 
mais elevado na vida do espirito" (M. 
Buzzoni). 

0 arch6 e o te'los siio o inconsciente e 
o espirito na vida do homem; siio os dois 
polos, o regressivo e o progressivo, que 
a interpretagiio pesquisa nos simbolos. 
Ricoeur se pergunta: "Existe, com efeito, 
um so sonho que niio tenha tambCm uma 
fungiio exploradora, que niio esboce 'profe- 
ticamente' um caminho de saida para nossos 
conflitos? E vice-versa: existe um s6 grande 
simbolo, criado pela arte e pela literatura, 
que niio mergulhe e niio volte a mergulhar 
no arcaismo dos conflitos e dos dramas, 
individuais ou coletivos, da infiincia? 0 
verdadeiro sentido da sublimagiio niio C 
talvez o de promover significados novos, 



Capitulo de'cimo quarto - DesenvolvivMentos recentes da teevia da hervMen2utica 
273 

mobilizando as energias antigas, primeiro 
investidas em figuras arcaicas?" 

Mais recentemente, em La me'taphore 
vive (1975) e em Temps et re'cit (1983-1985), 
Ricoeur, analisando a metafora e o relato, 
quis explorar - contra o determinism0 fe- 
chado dos estruturalistas - o poder criativo 
da linguagem. E se a metafora poCtica abre 
novos horizontes de significaqio e assim des- 
cobre e produz novos aspectos do real, corn 
a trama do relato hist6rico ou fantastic0 a 
imaginaqiio criativa oferece a perspectiva ins- 
trutiva dos sentidos escondidos ou possiveis. 

A reconquisfa da pessoa 

Se a esta altura quisCssemos tentar 
captar o sentido de todo este trabalho her- 
menButico de Ricoeur, poderiamos dizer que 
ele C "o longo caminho" da reconquista da 
pessoa humana por meio de uma peregri- 
naq5o fatigante na floresta das produq6es 
simb6licas do homem, e depois das devas- 
tagdes produzidas na idtia de conscihcia 
pelos mestres da "escola da suspeita". 

Ricoeur disse em 1983: "Se a pessoa 
retorna, isto verifica-se porque ela continua 
sendo o melhor candidato para sustentar as 
batalhas juridicas, politicas, econ6micas e 
sociais". Com efeito, no confront0 corn a 
"consci@ncia", com o "sujeito" ou o "eu", 
a pessoa C um conceito que sobreviveu e que 
hoje voltou a viver com forqa. 

Ainda Ricoeur: " Conscidncia? Como 
se poderia ainda crer na ilusiio de trans- 
parhcia associada a este termo, depois de 
Freud e da psicanilise? Sujeito? Como se 
poderia alimentar ainda a ilus5o de uma 
fundaq5o dtima em algum sujeito trans- 
cendental, depois da critica das ideologias 
efetuadas pela Escola de Frankfurt? 0 eu? 
Mas quem n50 sente com forqa a impoth- 
cia do pensamento para sair do solipsismo 
teorico [...I? Eis a raz5o - conclui Ricoeur 
- pela qua1 prefiro dizer pessoa em vez 
de consci&zcia, sujeito, eu". E a pessoa C 
atenazada na dialktica entre liberdade e 
culpa, e se sente s6 diante de Deus, como 
o cavaleiro da fe' de que fala Kierkegaard, 
cavaleiro que, diante de Deus, "nio dispde 
em todo caso a n i o  ser de si pr6pri0, em 
um isolarnento infinito. 

Paul Ricoeur 
o conceito de 
depois das de 
pelos rnestves 
"escola das SI 

reconqutstou 
"pessoa " 

strrrt~r)es prov 
da 

xspertas ". 

oi-udas 
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e a pessoa coma &rg~ \o  da verdade 

Discipulo de Augusto Guzzo, Luis Pareyson (1918-1991), primeiro professor 
por breve period0 em Pavia, e depois na Universidade de Turim, foi diretor da 
"Revista de estetica" de 1956 a 1984; e em 1985 fundou o "Anuario filosofico". 
De 1940 4 A filosofia da existgncia e Karl laspers; de 1943 siio os Estudos sobre o 
existencialismo. 

A obra Existencia e pessaa aparece em 1950. E eis o nucleo do discurso que 
Pareyson desenvolve neste livro: Feuerbach e Kierkegaard criticaram Hegel ain- 

da antes que categorias hegelianas como a de totalidade e de 
Se Hegel errou progress0 necessdrio aparecessem em toda a sua inconsist6ncia. 
o cristianismo Feuerbach fez ver que a historia humana, mais que historia do 
nzo esta espirito, 4 "historia de necessidades materiais"; e Kierkegaard, 
superado em sua apaixonada defesa do individuo, mostrou a irredutibili- 
+ §  1 dade do individuo ao sistema, a sociedade ou a qualquer outra 

coisa. Mas se Hegel errou, entao o cristianismo nao e mais um 
momento superado do desenvofvimento da historia humana: ele se representa 
assim, indiscutivelmente, como fe que se prop6e a nossa escolha. 

Importantes sao os estudos dedicados por Pareyson ao problema da arte: 
EstPtica. feoria da formatividade (1 954); Teoria da arte (1965). 

A defesa da filosofia como pesquisa autbnoma da verdade 4 apresentada por 
Pareyson em Verdade e interpretas80 (1971). 

Como 6 possivel reconhecer ao pensamento filosofico um valor de verdade, 
depois que desmistificadores - como Hegel, Marx, Nietzsche, Freud ou Dilthey 
- evidenciaram o condicionamento historico, ideologico, psicol6gic0, cultural? E 
possivel evitar o relativismo sem cair no dogmatismo? 

Pois bem, a esta interrogasao crucial Pareyson responde, em 
A fi~osofia Verdade e interpretagSo, propondo uma ideia de filosofia que "6 
c "tambCm" Sempre, ao mesmo tempo, expresslo de um tempo, interpretasao 
expressBo pessoal e dotada de validade especulativa". 
do tempo A filosofia ti! tambem expressao do tempo - ou seja, do am- 
e P "tambPmf' biente cultural - em que o filosofo define e pde os problemas 
expressa"~ e arrisca suas so1uc;des: basta pensar no problema da pretensa 
pessoal 
+ 3 2-3 auto-evidencia dos principios da geometria euclidiana depois 

de Lobatchevski; ou nos problemas referentes aos conceitos de 
espaqo e de tempo, depois de Einstein. 

Alem de ser tambPm expresQo de seu tempo, a filosofia 4 tambPm expressao 
pessoal; o filosofo estd de tal mod0 empenhado e imerso em sua pesquisa que 
"toda afirmaqao dele torna-se decisiva para ele [..,J, e nao ha resultado que Ihe 
possa ser indiferente". 

Existem, portanto, multiplas filosofias, entendidas como interpretaqdes 
pessoais; e nenhuma delas pode apresentar-se como "exclusiva conhecedora da 
verdade". 

Eis, entao, que "a filosofia e aquela em que todas asfilosofias 
A filosofia particulares se reconhecem". A filosofia, em outros termos, e um 
P um didlogo trabalho incessante para a pesquisa da verdade. "A unidade da 
entre vozes filosofia e a confilosofia". 
que comunicam Toda filosofia autentica e aberta para outra; e comunicaqao 
discutindo 
-+ 4-6 e discussao. 0 trabalho filosofico e um dialog0 ininterrupto, uma 

pluralidade de vozes que comunicam discutindo. I! assim, entio, 
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que a pessoa, "em sua singularidade", C um "org8o revelador da verdade"; o ser 
humano 4, desde o inicio, um ser que interpreta: "toda rela$%o humana, quer se 
trate do conhecer ou do agir, do acesso a arte ou das relaqbes entre as pessoas, 
do saber historic0 ou da medita@o filosofica, tem sempre um car4ter interpre- 
tativo". 

* A ontologia da liberdade, a problem4tica do ma1 s%o temas que, junto com 
a hermendufica do mito, atrairam o interesse do ultimo Pareyson. 

Em um ensaio significativo com o titulo Filosofia e experikncia reli iosa, Pa- 

de urna escolha radical e profunda, e n8o o resultado de urna 
9 reyson afirma sem meios-termos que a existencia de Deus I! objeto de e, objeto 

demonstra@o. O Deus dos fildsofos - escreve Pareyson - n%o 0 Dew 
existe. E ao Deus dos filosofos ele contrapee o Deus da experiCn- dos fil&ofos 
cia religiosa, o Deus de Abra80, de Isaac e de Jaco. E esse Deus, "20 existe 
o Deus da experiencia religiosa, n%o e atingivel pelos conceitos + §  7-8 
filosoficos. A metafisica peca por antropomorfismo: com efeito, 
falar de Deus como Principio, Ser, Causa, Bondade, Providencia etc,, significa con- 
ferir a divindade atributos que s8o sempre de natureza antropomorfica. 

* Bern diferentes aparecem as coisas com a linguagem do mito (gxodo, Salmos, 
Gdnesis, livros dos Profetas): esta linguagem - a linguagem reveladora do mito - 6 
a mais adeauada Dara falar da divindade: isso ~ e l o  fato de aue, . - 

contrariamente 3' linguagem demonstrativa da filosofia - que a linguagem 
gostaria de capturar Deus, atribuindo-lhe conceitos predicave~s reveladora 
do homem -, a linguagem do mito alude a divindade por meio do mito 
de imagens e formas sensiveis das quais quem delas faz uso sabe + § 9 
j6 de antem80 que elas s8o incapazes de representa-la. 

A vida e as obvas 

Luis Pareyson nasceu em Piasco 
(Cuneo), de urna familia originiria do Va- 
le d'Osta, no dia 4 de fevereiro de 1918. 
Aluno de Augusto Guzzo, laureou-se em 
filosofia em Turim em 1939, discutindo 
urna tese sobre Karl Jaspers. Por breve 
period0 ensinou historia da filosofia em 
Pavia, e a partir de 1952 primeiro estitica 
e depois filosofia teorica na Universidade 
de Turim. Academic0 dos Linceus, membro 
do Institut International de Philosophie, 
Pareyson foi tambCm diretor da "Revista 
de estitica", de 1956 a 1984. Em 1985 
fundou o "Anuhrio filos6ficon. Pareyson 
morreu em 1991. 

De 1940 i A filosofia da existbncia e 
Karl Jaspers; os Estudos sobre o existen- 
cialismo aparecem em 1943. Em 1950 
Pareyson publica Existbncia e pessoa, onde 
afirma que "o existencialismo foi urna re- 
tomada da dissolug20 do hegelianismo". 
Feuerbach e Kierkegaard criticam Hegel 

ainda antes que categorias como a de tota- 
lidade e de progress0 necessirio da historia 
aparecessem em toda a sua inconsisthcia na 
crise das filosofias historicistas. Feuerbach 
mostrou que a historia, mais que ser histo- 
ria do espirito, i "historia de necessidades 
materiais", e Kierkegaard nos fez ver que o 
individuo i irredutivel as leis de um process0 
inelutavel. Mas, se Hegel errou, ent2o n5o 
podemos mais pensar que o cristianismo i 
um momento doravante superado da hist6- 
ria da humanidade. Desse modo, a posiq2o 
de Pareyson "representa em toda a sua forga 
urna figura de pensamento cara a Kierkega- 
ard, a do aut aut em relag50 ao cristianismo, 
que continua a representar urna quest50 
ineludivel" (G. Vattimo). 

Em poucas palavras, sobre a base do 
pensamento de Kierkegaard, a filosofia de 
Pareyson coloca-se alim do hegelianismo e 
prop6e um personalismo ontol6gico em que 
a pessoa i essencialmente abertura ao ser, 
0rg20 da verdade. 

0 tema da interpretagso e da verdade 
C retomado, no volume de 1971, Verdade 
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e interpretagho, no mais amplo context0 
de uma defesa extrema e resoluta da ne- 
cessidade e da autonomia da filosofia como 
pesquisa da verdade, e contra as degene- 
raqdes do cientificismo, do fideismo e do 
pan-politicismo. 

Pareyson deixou suas idCias sobre 
estCtica em importantes volumes como: 
Este'tica. Teoria da formatividade (1954); 
Teoria da arte (1965); 0 s  problemas da 
este'tica (1965); e Conversagoes de este'tica 
(1966). A arte tem como caracteristica tipi- 
ca a da "formatividade", a arte C ao mesmo 
tempo invenqiio e produqiio ou, como es- 
creve Pareyson, "fazer com que enquanto 
faz inventa o mod0 de fazer", intervindo 
"sobre a matCria fisica com base na regra 
individual da obra a realizar" (F. Sossi). 
Devem ser lembrados tanto Fichte. 0 sis- 
tema da liberdade (1965), como o trabalho 
mais recente Filosofia da liberdade (1989). 

Luis Pareyson (1 91 8-1 %'I), 
filbsofo catolico, 

interessado 
no problema da cirte; 

sustentou que toda 
autbntica filosofia 

k aberta a outra, 
e' uma pluralidade de uozes 
que comunicam discutindo. 

"Como C possivel filosofar se a filoso- 
fia C sempre historicamente condicionada? 
Como conciliar a conscihcja historica com 
a exigcncia especulativa? E ainda possivel 
reconhecer para o pensamento filos6fico um 
valor de verdade, depois que os desmistifica- 
dores (Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Dil- 
they) demonstraram sua condicionalidade 
historica, material, ideologica, psicologica, 
cultural?" Pareyson faz-se essas perguntas 
na Introdu@o ii quarta ediqiio de Exist2ncia 
e pessoa. E continua: "0 reconhecimento 
de uma multiplicidade essencial da filosofia 
niio comprometerh ir~emediavelmente a 
unidade da verdade? E possivel uma con- 
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cepg5o pluralista mas n5o relativista da 
verdade? Qua1 6 o ponto de vista em que 
pode validamente colocar-se uma afirmaggo 
de prospectivismo, que consiga conciliar a 
unicidade da verdade com a multiplicidade 
de suas formulag6es?" 

Pois bem, a tais perguntas Pareyson res- 
ponde, evitando tanto o relativism0 de quem 
concebe as filosofias como "conceitualiza- 
~ 6 e s  ideol6gicas de determinadas condig6es 
historicas de existtncia", como o dogmatis- 
mo e a incomunicabilidade fechada de quem 
sustenta a excepcionalidade da filosofia, 
e afirma que as filosofias particulares s5o 
isoladas uma da outra "corno perspectivas 
irrepetiveis e inconfundiveis, interpretagoes 
personalissimas de situagoes individualis- 
simas, sem qualquer passagem entre elas 
e, portanto, absolutas e incomuniciveis". 

Estas posig6es s50, na opinizo de Pa- 
reyson, propostas cripto-hegelianas para sair 
da dissolug50 do hegelianismo. Mas da dis- 
solug50 do conceit0 hegeliano de totalidade 
e de inelutavel desenvolvimento progressivo 
da historia niio se sai com os conceitos de 
historicidade ou de excepcionalidade da 
filosofia; dai se sai - afirma Pareyson, em 
Fichte - com "a afirmag50 da condiciona- 
lidade historica da filosofia estreitamente 
ligada com a da sua personalidade, e ambas 
ligadas com a afirma@o da validade espe- 
culativa da filosofia". 0 que, em poucas 
palavras, preme Pareyson, e constitui o 
nucleo teorico de sua idCia de filosofia, C a 
afirmagiio simultiinea da condicionalidade 
histdrica, do carater pessoal e da validade 
especulativa da filosofia: "uma filosofia C 
sempre, ao mesmo tempo, express50 de um 
tempo, interpretagio pessoal e dotada de 
validade especulativa". 

A filosofia &"tamb&ml' 
express60 do tempo; 

A filosofia n5o C apenas expressgo de um 
tempo, porque, se assim fosse, ela perderia 
sua autonomia, suas pretens6es de verdade, 
e seria reduzida a um instrumento prag- 
m a t i c ~  temporhrio. A filosofia, todavia, e 
tambe'm express50 do tempo, "sem duvida 
n5o no sentido de que sua validade esteja 
circunscrita ao tempo em que surge, nem 

no sentido de que ela seja determinada pela 
historia da qua1 emerge, mas no sentido de 
que toda filosofia t sempre resposta a proble- 
mas historicos, que o proprio filosofo define 
e pGe, isolando-os dentro de sua experitncia 
historica, de mod0 que por meio do trabalho 
do filosofo, que toma posig5o em relagio a 
seu tempo, esse tempo t tambCm refletido 
em sua filosofia". 

Por outro lado, a filosofia C tambe'm in- 
terpretagio pessoal: "Com efeito, a pr6pria 
Dessoa do fil6sofo est5 em~enhada em sua 
pesquisa: o filosofo nZo pode indagar o ser 
sem indagar a si proprio porque ele pr6prio 
6: esta de tal mod0 imerso em sua ~esauisa 
que toda afirmagiio sua torna-se hecisiva 
para ele, toda pesquisa que empreende o 
modifica a partir do interior, e tambtm ngo 
h i  txito que possa deixa-lo indiferente". 

uoidade da  filosofia 
& a "~onfilosofia" 

Todavia, se a filosofia C tambCm inter- 
pretagZo pessoal, entio - escreve Pareyson 
- ter-se-a que, "permanecendo unica a 
verdade, a filosofia C necessariamente m d -  
tipla". Contudo, lembra Pareyson, esta mul- 
tiplicidade de filosofias n5o pode significar 
multiplicidade da verdade, "uma vez que 
nzo existem as verdades, nem, em relagio 
a uma verdade, outras verdades: ha, porCm, 
a verdade de outros, isto C, a verdade como 
foi procurada e formulada por outros que 
com-igo e como eu procuravam a verdade". 
Desse modo, entender personalisticamente 
a unidade da filosofia significa abandonar a 
concepgio de uma filosofia unica, 6ltima e 
definitiva capaz de oferecer a verdade total 
e absoluta. A verdade total - diz Pareyson 
- "nio se oferece ao homem como posse 
alcangada e definitivamente conquistada, 
mas esta presente nele como exighcia e 
norma: exigtncia que impele a buscar a 
verdade, e norma para julga; os verdadeiros 
que tal pesquisa alcanga". Unica C a verda- 
de; multiplas s5o as filosofias, entendidas 
como interpretag6es pessoais; nenhuma 
delas consegue ser "exclusiva conhecedora 
da verdade": mas ent5o eis que "a filosofia 
C aquela em que todas as filosofias particu- 
lares se reconhecem" A filosofia, em suma, 
C um incansavel e jamais completo trabalho 
comum para a busca da verdade. Diz ainda 
Pareyson: "As multiplas filosofias n5o estio 
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alinhadas para dar espetaculo c6modo e 
facil de si mesmas, nem se empenham na 
tarefa estCril de falarem e calarem-se mutua- 
mente, mas, c6nscias de fazer um trabalho 
que n5o pode ser executado a n5o ser em 
primeira pessoa, colaboram por meio da 
discuss50 e, mesmo quando se p6em umas 
contra as outras, trabalham juntas, umas 
corn as outras, pela verdade. E esta C de 
fato a filosofia, que forga todas as filosofias 
em um dialogo comum e ininterrupto: a 
unidade da filosofia C a confilosofia, sem a 
qual nenhuma filosofia C verdadeiramente 
tal e digna do nome". 

Pluralidade de vozes 

que comunicam discutindo 

Existe, portanto, abertura de toda filo- 
sofia i s  outras; ha urna comunicag50, feita 
tambCm com discussiio, que liga todas as 
filosofias em urna colaboragiio que se abre 
para caminhos novos e imprevisiveis: e o 
fundamento de tudo isso n5o pode ser mais 
que "a livre e gratuita inexauribilidade do 
infinito, que n5o se gradua em momentos 
necessarios, nem se divide em partes inte- 
graveis, nem se revela a um conhecimento 
privilegiado, mas suscita vozes infinitas que 
tentam, cada urna de seu modo, de capti- 
lo e desvela-lo, e as suscita, mantendo-as 
em sua autonomia, respeitando-as em sua 
liberdade, reconhecendo-as em seu valor, de 
mod0 que cada urna delas 6 livre e aut6no- 
ma em sua propria determinagio, e qberta 
e infinita em sua propria definiggo". E com 
base em considerag8es como as que agora 
foram expostas que Pareyson vt converter-se 
a ambigua express50 "unidade da filosofia 
e multiplicidade de filosofias" na bem mais 
rica e prenhe formula "inexaurivel infinida- 
de da verdade e liberdade de quem sob seu 
estimulo se p6e a buscii-la". 

0 home, 
k um ser interpretante e, 

0 conceito de interpretagiio explica-se 
com a "solidariedade original" existente en- 
tre pessoa e verdade. A existtncia C pessoa; 

e a pessoa, "em sua singularidade", torna-se 
"org5o revelador" da verdade, 6rg5o "que, 
longe de querer se sobrepor i verdade, cap- 
ta-a em sua propria perspectiva". Escreve 
Pareyson em Verdade e interpreta@o: "Toda 
relag50 humana, quer se trate do conhecer 
ou do agir, do acesso a arte ou das relag6es 
entre pessoas, do saber historic0 ou da 
meditagzo filos6fica, sempre tem um cara- 
ter interpretative. Isso n5o ocorreria se a 
interpretaq50 n5o fosse em si originiria: ela 
qualifica tal relag50 com o ser em que reside 
o proprio ser do homem; nela se manifesta a 
primigtnia solidariedade do ser com a verda- 
den. Em poucas palavras: " [...I da verdade 
nrlo h6 mais que interpreta@o e [...I nrlo ha 
interpreta@o a nrlo ser da verdade". 

A pessoa C orgio da verdade e o C pel0 
fato de que o ser humano C um ser que in- 
terpreta e, enquanto tal, org5o da verdade. 
0 homem - diz Pareyson - deve escolher 
entre ser histdria, ou seja, identificar-se com 
suas circunstiincias historicas. ou entiio ter 
histdria, isto C, dar uma revelag5o irrepetivel 
da verdade; entre ser um produto ou urna 
express20 de seu tempo, ou ent2o "tornar- 
se perspectiva viva da verdade", capaz de 
auttntico pensamento revelador, o "expert 
da verdade, ontologico e pessoal ao mesmo 
tempo". E isso consciente de que a verdade 
jamais sera, em sua totalidade e definitivida- 
de, posse de urna perspectiva interpretativa 
individual. 

ontoIogia do inesgot6veI 
contra o misticismo 

do inefbvel 

A verdade, na opini2o de Pareyson, 
t n5o objetivavel; e o C no sentido precis0 
de que ela "se manifesta em ulterioridade 
irrefreiivel, motivo pel0 qual a verdade se 
entrega as mais diversas perspectivas apenas 
enquanto niio se identifica com nenhuma de- 
las [...Iy'. E justamente contra todos -junto 
com Heidegger - os que gostariam, com 
base em sua n5o-objetividade ou inexauribi- 
lidade, entregar a verdade ao sil&ncio mistico, 
Pareyson empenha-se por "uma ontologia do 
inexaurivel", oposta "ao misticismo do ine- 
favel". No fundo, para Pareyson, abandonar- 
se ao mistCrio ou ao silhcio equivale a urna 
"simples reviravolta do culto racionalista do 
explicito" e a "conservar toda a nostalgia" 
deste culto: o metafisico, desiludido em 
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suas pretens6es de possuidor da unica, total 
e definitiva verdade, se refugia no siltncio, 
aceitando a logica do "tudo ou nada". A 
verdade, sustenta ao contrario Pareyson, vai 
sempre alCm de suas diversas formulagoes 
historicas, urna vez que o ser 6 inexaurivel; 
essas formulag6es historicas, porCm, essas 
palavras, revelam verdade, falam-nos do 
ser: "se C fato que a palavra jamais pode ser 
enunciaqiio exaustiva da verdade, tambtm 
6 fato que ela 6 a sede mais adequada para 
acolht-la e conserva-la como inexaurivel, 
urna vez que a verdade n5o tanto se subtrai 
a ela para retirar-se no segredo, mas muito 
mais se concede a ela apenas estimulando-a 
e permitindo-lhe novas revelagoes: a verdade 
niio C puramente inapreensivel [...I, mas C 
mais urna irradiagiio de significados, que se 
fazem valer niio com urna desvalorizag20 
da palavra, mas com urna transvalorizagiio 
dela [...In. 

0 Deus dos filbsofos 
e o Deus da experizncia 

A ontologia da liberdade e a proble- 
matica do ma1 siio temas aue interessaram 
vivamente o ultimo Pareyson. E junto com 
esses temas ha, na sua mais recente tratagiio, 
o da hermenbutica do mito. Em Filosofia e 
experigncia religiosa Pareyson afirma: "0 
Deus dos filosofos C o Deus da filosofia 
objetivamente, resultado de pensamento 
direto. Este Deus ~ ro~r i amen te  niio existe: C 

I I 

puro nome que o fil6sofo pronuncia em viio, 
um conceit0 vazio ao qua1 niio corresponde 
nenhuma realidade, e ao qua1 em todo caso 
seria necessario dar um conteudo, coisa que 
niio se pode fazer a niio ser recorrendo-ao 
mito, a experiencia religiosa, 2 f6. TambCm 
para o filosofo, portanto, e em geral para 
todos. o Deus do aual se fala n2o  ode ser 
mais 4ue o da fC,Ique C o iinico ~ e u s  de 
quem se possa falar". A existencia de Deus 
- salienta Pareyson - 6 objeto de fC, ob- 
ieto de escolha radical e orofunda. e niio o 
iesultado de urna demonkrag5o. ' 

A filosofia, portanto, deve abandonar 
a tradicional e ilus6ria pretensiio fundante: 
"sua tarefa niio C demonstrativa, mas her- 
meneutica". Isso quer dizer que a filosofia 
"n2o intervim nem para escolher entre a 
existencia e a inexistencia de Deus [...I, nem 

para demonstrar eventualmente a existhcia 
de Deus [...I. A escolha entre a existencia e 
a inexistencia de Deus C um ato existencial 
de aceitagiio ou repudio, em que o homem 
individual decide, com seu pr6prio risco, 
se para ele a vida tem sentido ou entiio C 
absurda, urna vez que a esta opgiio se reduz 
no fundo e sem residuo tal dilema". Trata- 
se, certamente, de urna opgiio religiosa; e 
igualmente de mod0 seguro ela niio i urn 
teorema filosofico. 

A filosofia, portanto, niio tem voz no 
assunto sobre a questio da existencia ou niio 
existencia de Deus. 0 Deus dos filosofos, 
diz Pareyson, niio existe. E ao Deus dos 
fil6sofos ele contrap6e o Deus da expericn- 
cia religiosa. 0 Deus da religiiio C algo 
diferente do Deus dos filosofos: "E o Deus 
de Abraiio, de Isaac e de Jac6, o Deus vivo 
e vivificante, C um Deus que se trata como 
tu e ao qua1 se ora, um Deus ao qual se diz 
com estremecimento miserere mei, e com 
desespero ne sileas, ao qual a pessoa dirige- 
se perguntando angustiada quare me dereli- 
quisti? E suplieando com temor e tremor ne 
avertas faciem tuam a me, ao qual na hora 
suprema a pessoa se entrega, exclamando 
in manus tuas commendo spiritum meum, 
e implorando in te, Domine, speravi: non 
confundar in aeternum". 

0 Deus da experiencia religiosa niio 
C atingivel pelos conceitos filosoficos. Por 
isso, nota Pareyson, "pode nascer o projeto 
de busca-lo e a perspectiva de encontra-lo 
em urna zona mais profunda e originaria do 
pensamento; I i  onde nenhuma perplexidade 
ou hesitas20 pode nascer diante da idCia de 
que, para o Deus da experiencia religiosa, 
muito mais que os conceitos especificamente 
filosoficos aparecem adequados e significa- 
tivos os simbolos da poesia e as figuras an- 
tropom6rficas do mito, como se encontram, 
pnor exemplo, nas teofanias sensiveis do 
Exodo e dos Salmos, nos relatos do Gdnesis 
e dos livros apocalipticos, nas grandiosas e 
flamejantes visoes dos profetas". 

A linguagem do mito e da poesia pa- 
receria, de certo modo, a menos adequada 
para falar da transcendencia, a qua1 seria, 
ao contririo, capturavel pelos conceitos 
"niio antropomorficos" da metafisica. Pa- 
reyson aqui inverte tal convicgio usual: C a 
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metafisica que peca por antropomorfismo 
e niio a linguagem do mito. Conceber Deus 
como Ser, Principio, Causa, Pensamento, 
Raziio, Valor, Pessoa, Bondade, Providcncia 
significa conferir 2 divindade atributos de 
natureza substancialmente, "ainda que de 
forma larvar", antropomorfica; significa 
definir Deus "com base em categorias ela- 
boradas pela mente humana e atribuir-lhe 
propriedades que direta ou indiretamente 
sHo inerentes ao homem, ainda que extre- 
mamente afinadas e abstratas, e ainda que 
pensadas em sentido eminente e eievado ao 
vCrticen. A linguagem metafisica sobre Deus 
12, portanto, substancialmente antropomor- 
fica. As coisas ocorrem bem diversamente 
com a linguagem mitica; e isto porque "a 

imagem simbolica, justamente em virtude 
de sua natureza sensivel, toto coelo diferente 
da natureza da divindade, presta-se otima- 
mente para represents-la, porque desde o 
inicio reconhece sua inadequaqiio total e, 
reconhecendo-a, a supera e a resgata". Em 
poucas palavras: se o Deus authtico C o 
Deus da experihcia religiosa, e niio o Deus 
dos fil6sofos, entiio a linguagem mais ade- 
quada para falar de Deus niio t a linguagem 
demonstrativa da filosofia (que desejaria 
capturar Deus atribuindo-lhe conceitos 
predicaveis do homem), mas a linguagem 
reveladora do mito (que alude ii divindade 
por meio de imagens e formas sensiveis das 
quais se sabe ja de inicio que sZo incapazes 
de representa-la). 

IV. Gianni Vattimo: 
hermenihtica, pensamento d~bil, 

pbs-modernidade 
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vida e as obras 

Gianni Vattimo foi aluno de Luis Pa- 
reyson. Vattimo nasceu em Turim no dia 4 
de janeiro de 1936. Laureou-se na Univer- 
sidade de Turim em 1959. Sucessivamente, 
estudou em Heidelberg com Gadamer, do 
qua1 traduziu para o italiano Verdade e 
me'todo. Estudioso de Nietzsche e Heideg- 
ger, Vattimo atualmente ensina filosofia 
teorica na Universidade de Turim. Dirige a 
"Revista de estCtican. Entre suas numerosas 
publicagdes devemos lembrar: Ser, histdria 
e linguagem e m  Heidegger (1963); Poesia e 
ontologia (1967); Schleiermacher, fildsofo 
da interpreta~Zo (1968); Introdu@o a Hei- 
degger (1971); 0 sujeito e a mascara (1 974); 
As aventuras da d i feren~a (1981); junto 
com Pier Aldo Rovatti organizou o volume 
coletivo: 0 pensamento de'bil (1983); 0 
firn da modernidade (1985); Introdu@o a 
Nietzsche (1986); A sociedade transparente 
(1 989); Ale'm da interpreta@o (1995); Acre- 
ditar de crer (1996). 

O "pensamento dkbil" 

Justamente no Prdlogo do volume 0 
pensamento de'bil, Prdlogo, que Vattimo 
escreveu junto com Rovatti, lemos que "o 
debate filos6fico tem hoje ao menos um pon- 
to de converghcia: niio h i  uma fundagiio 
unica, ultima, normativa". E isso equivale 
a dizer que o pensamento se encontra "no 
fim de sua aventura metafisica". Vattimo, 
em suma, insiste no fato de que doravante 
niio C mais possivel propor uma filosofia que 
pretenda certezas e fundamenta inconcussa 
para as teorias sobre o homem, sobre Deus, 
sobre a historia, sobre os valores. Niio C mais 
possivel propor uma filosofia fundacional; 
a crise dos fundamentos doravante se des- 
locou dentro da propria idCia de verdade: 
as evidhcias claras e distintas se ofuscaram. 

No ensaio Diale'tica, di feren~a e pen- 
samento de'bil (no volume 0 pensamento 
de'bil) Vattimo escreve que "a filosofia, em 
seu nucleo mais autentico, de Aristoteles at6 
Kant, C saber da fundagiio, saber primeiro". 
A filosofia, com Aristoteles, pretendia co- 
nhecer o estrato primeiro do ser; e com Kant, 
os modos universais e fixos do conhecer. Pois 
bem, depois de Nietzsche e Heidegger se 
desvaneceu - afirma Vattimo - a ide'ia da 
filosofia como saber fundacional. As razdes 

de tal evento s5o varias: o mundo do saber 
se tornou tiio complexo que C inverossimil a 
existencia de um saber que "governe todos 
os outros de mod0 unitario, fundante"; ha 
uma especializagiio das esferas da existencia, 
e C 6bvio que se imponham "logicas especi- 
ficas nos varios setores da vida"; os meios 
de comunicag50 nos colocam continuamente 
em contato com culturas diferentes, e todos 
n6s temos "uma experitncia da multiplicida- 
de que torna sempre mais dificil a redug50 
de tudo a um unico fundamento"; hoje C 
ilusorio voltar as evidhcias primeiras e 
indiscutiveis, certificadas pela conscihcia; 
seguindo Nietzsche, Vattimo afirma que "a 
voz da conscitncia n5o C mais que a voz do 
rebanho"; a evidincia, em suma, "niio deve 
ser tomada como sinal da verdade, porque a 
evidtncia C produzida por habitos, pressdes 
sociais, conveng6es, truques da lingua, de 
algum modo". 

do pensamento dkbil 

Existem, portanto, boas razdes que 
devastam as pretensdes da filosofia funda- 
cional. Todavia, para alCm destas razdes, o 
motivo de maior peso que torna impossivel 
a filosofia fundacional C justamente dado 
pela hermen2utica, isto 6 ,  pela teoria que se 
refere a rela@o entre linguagem e ser. N i o  
somos capazes de um acesso prC-categorial 
ou transcategorial para o ser; existir signi- 
fica estar em relaggo com um mundo; e esta 
relagiio torna-se possivel pel0 fato de que se 
dispde de uma linguagem. 

E aqui - afirma Vattimo - C precis0 
insistir, com a hermentutica, sobre a "radical 
historicidade da linguagem". Desse mod0 
vemos que "as coisas v&m ao ser apenas 
dentro de horizontes linguisticos, os quais 
niio siio a priori eternos, estruturas da razio, 
mas acontecimentos historicamente qualifi- 
cados". Categorias, conceitos, teorias (isto 
C: linguagem) n5o s5o estruturas eternas, fi- 
xadas a priori para sempre; constituem mais 
horizontes linguisticos "epocalmente quali- 
ficados", nem estaveis nem eternos, dentro 
dos quais o homem, que neles C langado, 
12 e interpreta o ser e se relaciona com ele. 
Mas, tratando-se de a priori temporalizados, 
ou seja, n5o eternos, C claro que desaparece 
toda pretensio posse de um discurso ou 



teoria eterna e absoluta sobre Deus (ou sobre 
sua nzo existcncia), sobre o homem, sobre 
o sentido da historia ou sobre o destino da 
humanidade. A aventura do pensamento 
metafisico chegou a seu fim. 

0 que s ig~i f i~aNpen~av' \  

o que significa "sev" 

0 homem "encontra-se desde sempre 
langado em um projeto, em uma lingua, em 
uma cultura que herda". 0 homem abre-se 
ao mundo por meio da linguagem que fala; 
remontar a estas "aberturas linguisticas" 
que permitem a "vis5o do mundo" significa 
pensar; mas significa tambCm compreen- 

der que o ser se d i  "como transmiss50 de 
aberturas de vez em quando diferentes, 
assim como siio diferentes as geragoes dos 
homens". E "tambtm e em primeiro lugar a 
consciEncia da multiplicidade das perspecii- 
vas, dos universos culturais, dos a priori que 
tornam possivel a experihcia C heran~a" .  

0 s  pilares do pensamento de'bil S ~ O ,  de 
um lado, a idCia que o homem 1t o mundo 
de dentro de horizontes lingiiisticos que 
tornam a evidincia relativa a tais horizontes 
ou aparatos categoricos, e, do outro, a idCia 
segundo a qual tais aparatos categoricos nso 
sao fixos, mas historicos. Pois bem, ii luz 
destes pressupostos se dissolvem: os funda- 
mentos certos, a idCia de um conhecimento 
total do mundo, a de um sentido unitario 
da historia, a idtia de uma verdade certa da 
qual seriamos capazes. 0 pensamento dCbil 

Gznnnr Vattlnm, 
pensadores rtnlrnnos 

s pela resson2ncln de 
suas propostus, 

1 "pensamento de'bd" 
"&)(is-modernzdade ". 
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6 "o fim da estrutura estavel do ser, portanto, 
tambCm de toda possibilidade de enunciar 
que Deus existe ou n io  existe". 0 grito de 
Nietzsche "Deus esti morto" deve ser assim 
entendido, segundo Vattimo: entendido n io  
no sentido da enunciaqio metafisica da 
niio-existincia de Deus, mas muito mais no 
sentido do fim de um discurso metafisico 
que pretende dar-nos verdades ultimas e 
definitivas (tambtm o ateismo, e niio so o 
teismo, C metafisico). 

0 pensamento dCbil C o fim da mo-  
dernidade, daquele period0 que vai de 
Descartes a Nietzsche e que C dominado 
"pela idCia da historia do pensamento como 
progressiva 'iluminaqio' que se desenvolve 
com base na sempre mais plena apropriaqiio 
e reapropriaqio dos 'fundamentos'; estes 
siio pensados tambCm como as 'origens', 
de mod0 que as revoluqdes, teoricas e pra- 
ticas, da historia ocidental se apresentam 
e se legitimam no mais das vezes como 
'recuperaqdes', renascimentos, retornos". A 
modernidade, em poucas palavras, secula- 
riza a n0@0 cristi de historia da salva@o, 
e vi a historia como progresso guiado por 
leis de supera@o. Todavia, se para a mo- 
dernidade a historia C progresso, processo 
de continua superaqio, entio o pensamento 
dCbil C o p6s-moderno, o "fim da historian. 
0 desaparecimento das certezas fundacio- 
nais sobre a natureza humana ou sobre as 
leis que guiariam toda a historia humana, 
urna pritica historiografica mais consciente, 
a multiplicidade de diferentes "centros" de 
historia capazes cada um de visdes unitarias 
da historia, dissolveram a idCia de urna 
historia como processo unitirio e progresso 
universal e inelutivel. 

Em 0 fim da modernidade Vattimo 
escreve: "Se [...I niio ha urna historia unita- 
ria, fundamental, e existem apenas diversas 

historias, os diversos niveis e modos de 
reconstruqiio do passado na conscitncia 
e no imaginario coletivo, C dificil ver at6 
que ponto a dissoluqiio da historia como 
disseminaqio das "hist6riasn n io  C tambCm 
um verdadeiro e proprio fim da historia 
como tal; da historiografia como imagem 
ainda que variada de um curso de eventos 
unitirios, o qua1 tambCm, tirada a unidade 
do discurso que disso falava, perde toda 
consisttncia reconhecivel". 

jVletaworfoses da idkia 
de racionalidade 

As consideraqdes precedentes levam 
a concluir que: com o pensamento de'bil 
muda a imagem da racionalidade: "A ra- 
cionalidade deve, em seu pr6prio interior, 
se despotencializar, ceder terreno, n io  ter 
medo de retroceder para a suposta zona de 
sombra, niio permanecer paralisada pela 
~ e r d a  da referincia luminosa. unica e esta- 
vel, cartesiana". Sem duvida, comeqa-se com 
urna perda ou, melhor, com urna renuncia: 
renuncia a fundamentos certos e destinos 
ultimos. Mas n io  se tarda a perceber que 
tal renuncia e "tambCm o afastamento de 
urna obrigaqiio, a remoqio de um obsticu- 
lo". Assim. no mundo do aassado o Densa- 
mento dibil aproxima-se'do filtro tk6rico 
da pietas, que permite a urna inimaginavel 
quantidade de mensagens serem ouvidas 
"por um ouvido que se tornou disponivel"; 
no presente o pensamento dCbil da atenqiio 
aos setores da experitncia humana que um 
"olhar totalizante" deve, ao contrario, ex- 
cluir ou at6 ~ i s a r  em cima: em direciio ao 
futuro pode-se hipotetizar que a contenqiio 
do pensamento forte signifique tambtm a 
contenqiio da violincia e um pressuposto 
para a construqiio de um espaqo sempre 
mais aberto as iniciativas, a liberdade, a 
tolersncia, a interferincias com as culturas 
"diferentes" . 
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dew ser tirado 
do proprio tsxto 

Sensus non est inferendus, sed effe- 
rendus: isto qusr dizer qua o significodo ou 
ssntido ds urn t~x to  ndo dsve ser introduzido 
subrspticiamsnt~ nels, mas devs ssr dsls 
sscrupulosomante tirodo. 

Rstti esta atsnto em rsspsitor o ssntido 
ds qua o tsxto t portodor, svitondo snfotizor 
a pobrma de prsconcaitos do inttrprsts. 

Dos crit6rios e dos cdnones a ssguir, qua 
poderemos chamar de cdnones hermen&uticos, 
alguns se rsfsrern ao objeto, e outros mais ao 
sujeito do interpretagdo. 

Quanto aos cbnones relatives ao objeto, 
um primeiro cdnone fundamental 6 imediata- 
mente evidente. Corn afeito, se as Formas repre- 
sentativas, objeto da intsrpretacbo, sdo por sua 
natureza objetivagbas de uma espiritualidade e 
espacificamsnte manifestagbes de um pensa- 
manto, 6 evidente que devem ser entendidas se- 
gundo o outro espirito que nelas se objstivou, e 
ndo tanto segundo um espirito e um pensamento 
diversos, e menos ainda sagundo um significa- 
do que pods ser atribuido b forrna nua, ss ao 
consider6-la se fizesse abstragdo da fungdo re- 
presentativa b qua1 ela serve em relagbo dquela 
deterrninado espirito e bquele pensamento. 

Em uma &poco nbo rnuito distante do 
nossa, os te6ricos da hermenQutica forrnulararn 
incisivamsnte o squints cBnone da msns dicsn- 
tis: Ssnsus non sst infsrsndus, sed sfferendus, 
ou seja, o significado de que se trata ndo deve 
indevida e subrepticiamente ser introduzido na 
forma representativa, mas deve, ao contr6rio. 
ser tirado dela. 

Eu proporia chamar sste primeiro cdnone 
de cdnone da autonomio herman&utica do 
objeto, ou cbnone da iman&ncia do critbrio 
hermenQutico. 

Com isso queremos dizer que as formas 
representativas devem ser entendidas em sua 
autonomia, 2.1 mansira da propria lei de forrna- 
qbo, no context0 a qua tendem, segundo uma 
sua necessidade interior, coer&ncia e racionali- 
dade: devem, portanto, ser avaliadas como ima- 

nentes de sua deterrninaq30 origin6ri0, ou seja, 
determinagdo b qua1 a obra deve corresponder, 
do ponto de vista do autor (poder-se-ia dizer: 
do derniurgo) e pela sua intengdo formativa 
no ato de sua g&nsse; e, portanto, ndo tanto 
segundo sua idoneidade para servir a sste ou 
aquele objetivo extrinseco, qus possa parscar 
mais obvio para o inthrprats. 

E. Bstti, 
R harmen8utica como matodo geral 

das ci&ncias do espirito. 

Man, ~iatzschs a Fraud 

Marx, Nietzschs s Frsud sdo tr& psnsa- 
dorss aos quois Q comum o dscisdo de consi- 
deror o consci8ncio como "Folso consci8ncio ". 
Poro Dsscortss podmos duvidor dos coisos, 
mas ndo do consci8ncia. Morx, Nietzscha s 
Frsud levam o dijvida "no proprio coroq3o do 
fortolszo cortssiona". 

R escola da suspeita: ela 6 dominada por 
tr&s mestms que b prirneira vista se excluem mu- 
tuamente: Marx, Nietzsche e Fraud. < mais f6cil 
mostrar sua comum oposiq3o a uma fenomeno- 
logia do sagrado, entendida como propad&utica 
b "revela<do" do sentido, do que sua articulacdo 
dentro de um unico rn6todo de desmistifica@o. 

< relativamente FCIcil constatar ndo s6 qua 
estes trQs empreendimentos tQm em comum a 
contestagdo do primado do "objeto" em nossa 
representag60 do sa~rado, mas tamb6rn o 
"preenchimento" do alvo intentional do sa- 
grado por rneio d~ uma esp6cie ds analogio 
entis que nos inseriria no ser em virtude de 
urna inteng;bo assirniladora. TambBrn 6 f6cil 
reconhecer que se trata de um sxercicio da 
suspeita qua para cada caso particular 6 di- 
Farente. Sob a formula negativa, "a verdade 
como mentira", poder-sa-ia colocar estes trQs 
exercicios da suspeita. Mas o sentido positivo 
destes empreendimentos ainda estamos longe 
de t&-lo assimilado, estamos ainda demasiado 
atentos bs suas diferen~as e bs limitacbes que 
os prsconceitos de seu tempo fazern com que 
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seus sucessores sofram ainda rnais do que os 
pr6prios empreendimentos. Ainda se relega 
Marx ao econornicismo e b teoria absurda da 
consci&ncia-reflexo; remete-sa Nietzsche a urn 
biologismo e a um prospsctivismo incapaz de 
enunciar a si proprio sem se contradizer; e Freud 
6 segregado 6 psiquiatria e se Ihe impinge um 
pan-sexualismo sirnplista. 

Se remontarmos b sua intsn<do comum, 
encontramos nela a dscisdo ds consideror em 
primeiro lugar a consci&ncia em seu conjunto 
corno consci&ncia "falsa". Corn isso eles reto- 
mom, coda um em registro diverso, o problerna 
do dljvida cartesiana, mas o levam ao pr6prio 
cora~do do fortaleza cartesiana. 0 fi16sofo edu- 
cado na escola de Descartes sabe que as coisas 
sbo dljbias, que ndo sBo corno aparecem; mas 
ndo duvida de que a conscihcia nbo seja as- 
sim corno aparece a si propria; nela, sentido e 
conscihcia do sentido coincidern; disso, depois 
de Marx, Nietzsche e Freud, nos duvidamos. 
Depois da duvida sobre a coisa, 6 a vez para 
nos da dljvida sobre a consci6ncia. 

Todavio, estes tr8s mestres da suspeita 
nbo sdo igualmente mestres de ceticismo; indu- 
bitavalmsnte sbo tr&s grandes "destruidores"; 
e, no entanto, tamb&rn esse fato nBo nos deve 
enganar; a destruigio, afirma Heidegger ern S G ~  
s tempo, & um momento de toda fundarnen- 
ta~do nova, cornpreendendo a destrui~bo da 
religido, b msdida que ela 6 ,  segundo Nietzs- 
cha, um "platonisrno" para o povo". E al&m da 
"destrui~do" qua ss pde o problerna de saber 
aquilo que ainda significarn pansamento, razdo 
s at& mesmo f&. 

Ora, todos os tr6s libaram o horizonte para 
urna palavra mais aut&ntica, para urn novo reino 
da verdade, nbo so pelo tr6mite de uma critica 
"destrutiva", mas rnediante a invenc;bo de uma 
arte de interpretar. Descartes triunfa do duvida 
sobre a coisa com a evidQncia da consci&ncia; 
da dljvida sobre a consciQncia eles triunfam por 
meio de uma exegsse do sentido. 

A partir deles, a cornprsensdo & urna 
herrnen6utica; procurar o sentido nbo consists 
mais doravante em realizar a consci&ncia do 
sentido, mas na dscifro~60 dos expressdes. 0 
conh-onto seria, portanto, feito ndo so entre uma 
triplice suspeita, mas sntre uma triplice astljcia. 
Se a consci&ncia nbo & aquilo qua ela crc3 ser, 
entre o patente e o latante deve ser instituida 
nova rela<bo, qus corresponderia aquilo que 
a consci&ncia instituira entre a aparhcia s a 
realidads do coisa. A categoria fundamental 
da consci&ncia, para todos os tras, & a rela<bo 
oculto/mostrado ou, caso ss prefira, dissirnula- 
do/manifesto. 0 s  marxistas podern se obstinar 
na teoria do reflexo, Nietzsche se contradizer 

dogmatizando sobre o prospsctivismo da 
vontads ds podsr, Freud mitologizar corn sua 
"censura", ssu "vigilante" s seus "travestimen- 
tos": o essencial nbo sstd nessas dificuldades e 
aporias. 0 essencial & que todos os tr&s criam, 
do rnodo qua lhes & possivel, isto 6 ,  corn e 
contra os preconceitos do tempo, uma ci&ncio 
rnediata do sentido, irredutivel b consci&ncio 
imediata do sentido. 

0 qus todos os tr&s tentaram, seguindo 
caminhos diferentes, foi de fozer coincidir seus 
m&todos "conscientes" de dacifrac;do corn o 
trobolho "inconsciente" de coloca~do em cifra 
que eles atribuiarn b vontade de poder, ao sar 
social, ao psiquismo inconsciente. 

0 qus distingus, portanto, Marx, Freud e 
Nietzsche & a hipdtese geral qua se refere ao 
mesmo tempo ao process0 do "falsa" consci6n- 
cia e ao mbtodo de decifra<bo. Rs duas coisas 
caminharn juntas, enquanto o hornern qua sus- 
peita realiza em sentido inverso o trabalho de 
falsifica~do do homarn que usa ds astucia. 

Freud penetrou no problerna da falsa 
consci6ncia por meio do duplo dtrio do sonho e 
do sintoma neurotico; sua hip6tese de trabalho 
implica os mesmos limites do 6ngulo de ataque: 
tratar-se-a, corno dirernos rnais amplaments a 
seguir, de uma economia dos instintos. 

Marx enfrenta o problerna das ideologias 
nos lirnites da aliena@o econ8mica, desta vez 
no sentido do economia politico. 

Nietzsche, cujo interesse baseia-se no 
problerna do "valor" -da valora@o s da trans- 
valora~do -, procura no aspect0 da "for<aU e da 
"fraqueza" da vontade de poder a chave das 
mentiras e das mascaras. 

No fundo, a Gsnsologia do moral no 
sentido de Nietzsche, a tsoria das idsologias 
no sentido de Marx, a teoria dos ideais a 
das ilusdes no sentido de Freud, representam 
procedimentos igualmente convergentes do 
desrnistifica<bo. 

Talvez ainda ndo seja esta a coisa mais 
forte que t&m em cornum; seu parentesco 
subterr6neo vern de rnais longe; todos os trhs 
comqam com a suspeita sobre as ilusdes da 
consci6ncia e continuam com a astljcia da daci- 
fra<bo, e, por fim, em vez de serem detratores 
da "consci&ncia", visam b sua extensdo. 

Rquilo que Marx deseja & libsrtar a prdxis 
por rneio do conhecirnento da necessidade; mas 
tal liberta@o 8 insepar6vel de uma "tomada 
de consci&nciaV que replique vitoriosarnents bs 
rnistifica~des da falsa consci&ncia. 

0 que Nietzsche dessja 6 o aumento do 
podsr do homem, a restauraq30 de sua Forp; 
mas oquilo que quer dizsr "vontade ds poder" 
deve ser recuperado pela rnedita~bo das "cifrcls" 
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do "super-homem", do "eterno retorno" e de 
"Dioniso", sem o que tal pot&ncia seria apenas 
a viol6ncia de agora. 

Rquilo que Freud deseja & que o ana- 
lisando, apropriando-se do sentido que Ihe 
era estranho, alargue seu proprio campo de 
consci&ncia, viva em melhores condi<bes e seja 
Finalmente urn pouco mais livre e, se possivel, 
urn pouco mais feliz. Urn dos primeiros reco- 
nheclmsntos prestados h ps~candise fala de 
"cura por obra da consci&ncia". R expressdo & 
exata. Com a condigdo de dizer que a andlise 
pretende substituir a uma consci&ncia imediata 
e dissimuladora uma consci6ncia mediata e 
instruida pelo principio da realidade. Rssim, 
justamente oqusls que duvido, que representa 
o Eu como um "infeliz" submisso a tr6s senhores, 
o Id, o superego e a realidade ou necessidade, 
6 tambCm o exegeta que encontra a logica do 
reino do ilogico e que, com urn pudor e uma dis- 
cri~bo incompardveis, tern a auddcia de concluir 
seu ensaio sobre 0 futuro de umo ilusdo com a 
invoca<do do deus logos, de voz d&bil mas in- 
cansdvel, do deus sem dOvida ndo onlpresente, 
mas eficaz apenas corn o tempo. 

Esta cjltima refer&ncia ao principio da rea- 
lidade e aos equivalentes em Nietzsche e Marx 
- compresndendo nisso a necessidade, eterno 
retorno no outro - esclarece o beneficio positivo 
do ascese requerida por umcl interpreta~bo re- 
dutora e destrutiva: o confront0 corn a rmlidade 
nua, a disciplina de Rnonka, do necessidade. 

No proprio momento am qua nossos tr&s 
mestres do suspeita encontram sua converg6n- 
cia positiva, eles oferecem h fenomenologia do 
sagrado e a toda hermen&utica, como medita- 
<do do sentido e como reminisc&ncia do ser, a 
mais radical contraposi<do. 

P. Ricosur, 
Da int~rpr~tagdo. Ensaio s o b r ~  Frwd. 

Como blor de Deus 

com os conceitos metofkicos (Princi'pio, Cou- 
so, Roz6o etc.) Q ontropomorfismo "oculto e 

moscorodo". "0 tronscsndente entrega-se de 
born grodo mois oo simbolo, que respsito suo 
inviol6vel rsssna 5 invenci'vel esquivango, do 
qua ao conceito, com suo indiscreto vontode 
de explicitog60 ". 

0 problema da experihcia religiosa nao 
C o problema metaFisico de Deus, como a0 
inv6s supbe queni a~nda se pergunta se Deus 
deve ou ndo ser concebido como subst6ncia ou 
causa ou qualquer outra coisa. Este t;, no caso, 
o "Deus dos filosofos", no qua1 podarc5 se inte- 
ressar - ou, ao menos, ter-se interessado - a 
filosof~a, mas que ndo se refere, sem dOvlda, 
b religido. 0 Deus da religido & outra coisa: 6 
o Deus de Rbrado, de Isaac e de Jaco, o Deus 
vivo e vivificante, & um Deus a quem se trata 
de 'tu' e a quem se ora, um Deus a0 qua1 se 
diz corn trepida~do miserere me; e corn deses- 
pero ne silaos, ao qua1 nos voltamos pedindo 
angustiados quare me repulisti? E suplicando 
com temor e tremor ns ovsrtos fociam tuom a 
ma, ao qua1 na hora suprema nos entregamos, 
exclamando: in monus tuas commsndo spiriturn 
maum e implorando ~n te, Domms, sperovi: non 
confundor in aeternum. 

Pergunto-me, de resto, quem em concreto 
tenha hoje interesse em um Deus puramente 
filosofico: em um Deus que se reduza a mero 
principio metafisico, ou que, como realldads 
existente, deva de algum modo ser relacio- 
nado com o ser. R propria filosofia, creio, ndo 
pode se encontrar verdadeiramente interes- 
sadcl em uma realidade qua, embora decla- 
rada suprema, se encontre em certo sentido 
subordinada como puramente Gntica, e a um 
conceito que, embora considerado como a 
pedra angular de um sistema rational, pela 
sua abstra~do so possa se apresentar em uma 
forma tdo desencarnada e inerte. Parece-me 
que se surgir algum interesse de levar ao 
Deus filosofico, isso ocorre apenas 2.1 medida 
que nele ainda vibra e trepide e esteja vigo- 
roso algum aspect0 do Deus do experi6ncia 
religiosa. [...I 

Delineia-se entdo a possibilidade que 
na nogdo de transcend&ncia, de modo nenhum 
desconhecida b filosofia, pensamento filosofico 
e experi&ncia religiosa tsnham de se encontrar. 
E, com efeito, pois o Deus aut&ntico da expe- 
ri&ncia religiosa n6o se alcan<a por conceitos 
estritamente filosoFicos de Deus, embora tdo 
interessantes para uma compreensdo filoso- 
fica da realidade e da propria filosofia, pode 
nascer o projeto de procurd-lo e a perspectiva 
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de encontr6-lo em uma zona mais profunda e 
origin6ria do pensamento; 16 onde nenhuma 
perplexidode ou hes~tagdo pode nascer diante 
da id& de que para o Deus da experi6ncia 
religiosa, muito mais que os conce~tos espe- 
cificamente filosoficos, paregam adequados e 
signif~cat~vos os simbolos da poesia e as figuras 
antropomorficas do mito, tais como se encon- 
tram, por exemplo, nos teofanias sensiveis do 
ixodo e dos Solmos, nos rslatos do Ghnesis 
e dos livros apocalipticos, nos grandiosas e 
flamejantes visdes dos profstas. 

Rssim pode-se dizer que imediatamente 
eloquente para a experi&ncia religiosa & o 
Deus qua para comparecer prefers as nuvens 
e as chamas, mostrando-se da dia como uma 
coluna de nuvem e de noite como uma coluna 
de fogo; que se manifests a MoisBs no sar<a 
ardente, in Flommo ignis de medio rub;, e qua, 
tendo-o chamado do meio de uma nuvem, de 
medio col~ginis, Ihe aparece como um fogo de- 
vorador sobre o cimo do monte, no majestoso 
cen6rio do montanha que arde entre as chamas 
at& o c&u escurecido por nuvens tenebrosas. 
Ou o Deus da grandiosa teofania do Salmo 
18, que aparece com as narinas fumegantes 
e a boca lan~ando linguas de fogo e carvdes 
ardentes, no ato de inclinar os c&us para des- 
cer sobre as nuvens escuras, de cavalgar um 
querubim para voar sobre as asas do vento, 
de envolver-se com 6guas espessas e densa 
nuvem como de um manto de escuriddo, de 
fender o granizo fazendo relampejar seu ful- 
gor, de arrastar todas as coisas com o brilho 
de seus raios e o fragor de seus trovdes, de 
descobrir com o turbilhdo que irrompe de suas 
narinas o Ieito do oceano e os fundamentos 
do mundo. Ou o Deus que age no terremoto, 
fazendo tremer a terra e abalar o solo, fundir 
como cera as montanhas e saltar o libano como 
um vitelo. Ou o Deus qua, para se manifestar, 
prefers de vez em quando o impeto do ciclone 
ou a leveza do brisa: ora se revela no furacdo, 
entre o ribombar dos trovdes e o fulgor dos 
raios, no meio de montes fumegantes, tendo 
como voz para falar o trovdo, e como trombeta 
para anunci6-lo o vento; ou entdo, fazendo-se 
preceder pela viol&ncia da tempestade e pela 
Fljria do terremoto, passa depois como um 
sopro de lave brisa, s~bilus ouroe tenuis. Ou 
ainda o Daus que tem o cCu como trono e a 
terra como escabelo, e qua esconde a visdo 
do trono em que se assenta estendendo sobre 
ele urna nuvem. [...I 

Pelo seu car6ter imaginoso e sensivel 
essa linguagem pode parecer totalmente ina- 
dequada para representar urna realidads tdo 
transcendente e inatingivel como a divindade, 

mas & precis0 reconhecer que justamente sua 
imediata e aparente inadequagdo a destina a 
um emprego tdo evidentemente emblem6tico e 
Iha confers um porte tdo claramente simbolico, 
de modo a torn6-la ndo so apta para tal ob- 
jetivo, mas at& a Gnica apta, enquanto id8nea 
a dizer coisas que ndo se podem dizer a ndo 
ser daquele modo, e a representar coisas qua 
ndo se podem representar de outra forma. 
Para captar o significado das fantasiosas e 
coloridas expressdes ndo & de fato necess6rio 
submet&-las a um process0 de demitiza@o, 
que, no ato de empobrecer a imagistica e de 
apagar sau brilho, apenas a destituiria n60 so 
de todo sentido, mas tamb&m de toda efic6cia 
reveladora. Elas se encontram em tdo pequeno 
contraste com a transcend&ncia divina, que 
se subtraem a toda demitizagdo justamente 
porque sdo as mais aptas a revel6-la; a ponto 
de que quem as considera demasiado rusticas 
para representar a divindade, arrisca a0 invCs 
dar prova da rusticidads de seus proprios 
pensamentos. 

De resto, n6o se v& com qua1 tipo de 
hnguagsm a demitizagdo poderia substituir 
essa linguagem imaginosa, que & eloquen- 
te justamente por ser mitica e simbolica. A 
expressdo que pretenda se despojar o mais 
possivel desse cardtar pobtico e antropomor- 
fico, e que pretenda conseguir desse modo 
captar a divindade e tornar patente sua na- 
tureza, arrisca-se a ser justamente a menos 
reveladora, porque em sua abstraq50 ndo 
chega a penetrar a dialbtica por meio da qua1 
Deus, em sua inexor6vel e inacessivel trans- 
cend&ncia, se esconde, e, escondendo-se, se 
revela, nem se revela a ndo ser escondendo- 
se, a ponto que de toda monifesta<do sua se 
deve dizer que ela vela no ato que desvela e 
vice-versa, e ndo se pode dizer que descubra 
mais do que sele, nem quqoculte mais do que 
tudo o que ndo mostre. E absurd0 crer qua 
a abstragdo aumente a adequagdo: dado a 
~natingibilidade do "referente", entre os dois 
termos so pode existir uma proporgdo inversa. 
A linguagem abstrata e conceitual torna-se 
exposta ao perigo da objetiva<do, e, a menos 
que seja submetido a urna sutil e perspicua 
radiografia que refira em fun<do a originbrio 
notureza simbolica e a latentevocac;do de cifra, 
arrlsca sempre ser objetivante, e de prender 
a ndo-objetiv6vel no estreita medida de uma 
metafisica 8ntica; ao passo que 6 elasticidads 
do simbolo compete a capacidade de proje- 
tar, em sua inseparabilidade, transcend&ncia 
e pressnp, ulterioridade e disponibilidacle, 
ocultamento e revelqdo: o ndo-objetiv6vel 
como geheirnnisvoll offenbor. 
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R soberba pretensdo da atingir a divinda- 
de com puros conceitos b contraproducante, e 
distancia e rejeita aquilo que se qusria captar e 
penetrar, enquanto a tal fim consegue ser muito 
mais eficaz o fascinante encanto do imagsm a 
muito mais captadora a delicada elegdncia do 
simbolo. Sem dOvida, em rela<do b precisdo 
s ao rigor do conceito e b fadiga que acom- 
panha seu 6rduo caminho o simbolo so pode 
contrapor seu modesto aspect0 sensivsl e a 
espontaneidade de seu nascimento pobtico; 
mas onde a indeterminaq30 do objeto deve- 
se ndo b nebulosidade de uma idbia vaga e 
indistinta, mas b sua essential e irredutivel 
ulterioridads, entdo a simples humildade do 
simbolo encontra sua compsnsa<bo b custa da 
indbbita a estbril hybris da razdo, tornando-se 
por este caminho pronto para resgatar sua 
completa remunera<bo. [. . . ]  

Ndo pretsndo com isso descurar a pro- 
blemCltica do analogia, qua psrcorreu toda 
a historia da filosofia com os mais fecundos 
resultados nos diversos campos da metafisica, 
da ontologia, da gnosiologia e do epistemo- 
logia, e qus assim frutuosamsnte ainda hojs 
@st6 presents no debate filos6fico atual, tanto 
mais qua b em seu campo que entra o proprio 
conceito de simbolo tal como estou defenden- 
do. Rquilo que pretsndo dizer b que tambbm 
os aperfei~oadissimos instrumentos conceituais 
elaborados pela filosofia para fornecer uma 
norma para os procedimentos analogicos, por 
exemplo, o mbtodo da afirmqdo-nega~do- 
emin&ncia, dificilmente conseguem dominar s 
ordenar a riqueza da linguagem simplesmente 
pobtico e misteriosamenta antropomorfica, que 
com o simbolo e com o mito tem tanto lugar na 
experi&ncia religiosa. [.. .] 

R transcend&ncia divina tem uma pro- 
fundidada insondavel, qua torna inexauriveis. 
os abismos am que ela se esconde, e uma 
radical indizibilidade, que a isola sm.cimos ds 
impenetr6vsl e inaudito sil&ncio. Como se pode 
pensar qua esta enexauribilidade e este sil&n- 
cio possam ser ds algum modo reprssentados 
pelo conceito, que pela sua explicita<do e pre- 
cisdo b unidimensional, privado de espessura, 
achatado sobre si mesmo? 0 proprio ato da 
defini~do, com sua tendkncia b explicita<do 
completa e b exata determina@o, consuma 
toda insxauribilidade e dissipa todo sil&ncio; e, 
em virtude desta amputa<bo substancial, tudo 
o qua foi dito se resolve em uma objetival;do 
exangus s deformante. Uma representaq30 que 
queira guardar tal insxauribilidade e preservar 
tal sil8ncio deve conter em si propria uma mar- 
gem, uma espessura, um espqo, como apenas 
o simbolismo com sua dialbtica interna pode 

garantir e fornecer. 0 transcendante entrega-se 
de bom grado mais ao simbolo, que respeita 
sua inviol6vel reserva e invencivel esquivan<a, 
do qua ao conceito, com sua indiscreta vontade 
de explicita@o. [. . .] 

R linguagem conceitual, qus visa b 
explicita<do complsta, & ao contr6rio por si 
mesma uma viola<do da inefabilidade do 
transcendente: sua palavra b a interrupGdo do 
silhcio, a dissipq8o do mistbrio. Em rela~do 
ao ndo-objstiv6vel, sla ndo conhece outra 
alternativa para si mesma do que a cessaq3o 
do discurso, ou seja, o misticismo: a insvitabl- 
lidade sem descanso do sil&ncio, o abandon0 
total ao mistbrio. Mas o simbolismo evita estas 
duos saidas e supera sua alternativa: ele se 
subtrai 2.1 explicita@o completa, sem por isso 
passar para a celebra~do do sihcio. Shbo- 
lismo ndo 6 misticismo: o sil&ncio o presarva no 
proprio ato que profere a palavra, porque sua 
palavra nbo 6 nem explicita nem mudo, mas 
aberta, radiante, sugestiva; a inefabil idade 
do transcendente a conserva no ato em que 
paradoxalmsnte a transforma em falibilidades 
infinitas. 0 simbolismo sabe muito bem qua 
dizer Deus i: possivel apenas deixando-o 
ndo dito, s neste sentido ele 6 um continuo e 
infinito coment6rio b impenetrabilidade divina. 
Ele revela e manifesta a coisa indizival, e ao 
rnesmo tempo revela e exprime o sil&ncio 
que a acompanha. 6 assim que o simbolismo 
foge das conclus6es do teologia negativa, e 
o faz de mod0 bastante mais livre s eficaz do 
que o m&todo anol6gico que se costuma usar 
para tal fim. Da teologia negativa ele b ao 
mesmo tempo reconhecimento e retifica~do, 
enquanto conssrva sua exig&ncia no pr6prio 
ato qua evita sua conssqu&ncia: o mistbrio e 
o sil&ncio sbo raspeitados, ou melhor, guar- 
dodos, mas dentro do pr6prio interior do ato 
revelador. [. . . ]  

Se psnsarmos que a rsprsssnta~do pu- 
ramante conceitual da divindada nasceu com a 
exig&ncia de superar a "fase" do antropomor- 
fismo e de "purificar" o pensamento filosofico 
de todo residuo antropomorfico, ndo podemos 
deixar de ser atingidos pelo escasso sucesso 
do empreendimento, uma vez que o resultado 
se encontra em contrasts com as intan<Oes 
primitivas. Concebar Dsus em termos concei- 
tuais significa defini-lo em bass a categorias 
elaboradas pel0 mente humana a atribuir-the 
propriedadas qua direta ou indiretamante sdo 
inerentes ao homsm, ainda que extremamente 
refinadas e abstratas, e ainda qua pensadas 
em ssntido eminent6 e elevadas ao 6pics. Em 
tal sentido, concebsr Deus como Ser, Principio, 
Causa, Psnsamento, Razbo, Valor, Pessoa, 
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Bondads, Provid&ncia, e assim por diante, & 
todavia sempre um kat'onthropon legain, que 
confers a h is  concepq3es do divindade um ca- 
r6ter substancialmente antropomorfico, mesmo 
qua larvar. 

A fonts da qua1 o homem pode tirar 
uma idBia de raz6o e de racionalidade, ou 
de pessoa e de personalidade, & sua propria 
experi&ncia interna, e em geral os conceitos 
Filos6ficos s80 pensados pelo mente humana 
ex onalogia hominis. Segue-se dai que definir 
filosoficomente Deus como Razao ou Pessoa, 
ou atribuir-Ihe conceituolmente a racionalidade 
ou a personalidade, ou em geral design6-lo 
com um conceit0 filosofico ou pens6-lo com 
categorias filosoficas 6 ,  na realidade, muito 
mais antropomorfico do que fazer de Deus uma 
reprssenta<80 claromente simbol ica, talvez 
em forma vistosamente humana; pois os con- 
ceitos e as categorias, embora se mostrando 
como puramente racionais e completamente 
desumanizados, ndo conseguem dissimular 
inteiramente, como gostariam, sua origem ana- 
logics, e em todo caso terminam por encerrar 
o ndo-objetiv6vel no sistema das categorlas 
do pensamento humano de modo redutivo e 
objetivante, enquanto a forma humana em seu 
simbolismo 6 configurada justamente para ofe- 
recer ao n6o-objetiv6vel uma sede apropriada 
para sua ulterioridade. 0 antropomorfismo 
conceitual resulta, portanto, t6o mais antro- 
pomorfico do que o antropomorfismo simbolico 
quanto mais este B expresso e professado, e 
aquela inconfessado e oculto. 

Estas cons~dera@es abrem caminho para 
a distinsbo de dois g&neros de antropomorfis- 
mo: o conceitual, oculto e calado, governado 
pelo principio da explicitq60 objetivante, e o 
simbolico, conscients e declarado, dominado 
pela solicitude da inexauribilidade. Em relaq5o 
6 divindade e em relaq5o ao proprio coraq3o 
da realidade 0 bastante mais eloquente, ex- 
pressivo e sugestivo o antropomorfismo mani- 
festo, expresso pelo simbolo e pelo mito, do 
que o antropomorfismo oculto, encerrado nos 
concep<bes puramente conceituais e filosoficas 
de Deus. Pods-se falar a respeito de um antro- 
pomorfismo simples e genuino, qua & o aberto 
e reconhecido do simbolo e do mito, e de um 
antropomorfismo deteriorado e extraviado, 
que 6 o latente e oculto em certas doutrinas 
filosoficas do divindade: apenas o primeiro, 
patents e declarado, 6 revelador, enquanto o 
segundo, oculto e mascarado 6 ,  no realidade, 
falaz s mistificador. 

I. Pareyson. 
Filosofia e expsri&ncia religiose. 

0 "pensamento dc5bil" 
como pmsammto 
antifundacional 

0 'pensomento dbbil" significo qua "Foi 
consumodo a concepgio Fundocionol do 
filosofia". Forom dissolvidos Fundommtos 
Ijltimos, princi'pios irrefutdveis, idhias cloros 
e distintos, volores obsolutos, evid&ncias 
origindrios e leis inelutdveis do hist6rio. 

0 que desejo dizer & que o destino da 
filosofia militante hoje e o destino pljblico da 
filosofia parecem-me estreitamente unidos. E 
este & o motivo pelo qual, contra as atitudes 
que respeito, mas que n60 portilho, de outros 
colagas acad&micos meus, filosofos, estou mui- 
to desejoso, disponivel, interessado no contato 
com um publico n6o especializado, sem seguir 
os parcimetros de uma conversa(60 tbcnica. 
[...I E isso & coerentemente possivel apenas 
se pensarmos em uma filosofia de algum modo 
militante que hoje - e este 6 o ponto do discurso 
sobre a seculariza@o - n6o se pode pensar a 
n6o ser como dlscurso pljblico, dirigido aos n6o 
filosofos, como discurso que defino tambhm, 
polemicamente, de edifica@o. 

R filosofia militante & ainda possivel e 
deve, a meu ver, desenvolver-se no forma de 
um discurso que n8o se dirige exclusivamente 
aos t&cnicos da filosofia. [ . . . I  

R filosofia, em seu nljcleo mais aut&ntico, 
desde Rristoteles at& Kant, & saber da fun- 
da@o, saber primeiro. Em Rristoteles este se 
dasanvolv~a como individua@o de um estrato 
do ser mais fundamental que todos os outros 
estratos, para al&m do movimento, do figura, do 
quantidade (objeto da matemdtica, da fisica), 
dos quais 6 o suporte. 

€ o ser enquanto tal. R filosofio 6 ,  por- 
tanto, o saber do substcincia, isto 6 ,  o saber 
primeiro em relagio a todos os outros. 

Esta no@o de saber primeiro se manteve, 
ao menos fundamentalmente, at& Kant. Para 
este, naturalmente, n6o se trata mais para o 
filosofo de conhecer um estrato do ser objeti- 
vamente priorit6rio em rela@o aos outros. 0 
nljmeno em Kant & aquilo que se pode apenas 
pensar, n6o experimentar. Continua, porbm, 
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um saber fundamental porque & o saber do 
saber, uma sspbcie de consci&ncia reflexa 
das condigdes de possibilidade dos saberes 
sobre os objetos. Como estar ciente de saber, 
no fundo. 

< duvidoso qua Kant quisesse de fato 
Fundar os saberas. Provavelmente, por&m, ti- 
nha j6 a exig&ncia, que permanece em nos, de 
filosofia, a exig&ncia de referir de algum modo 
os saberes tdxnicos, especiais, cientificos, a 
uma dominabilidade por parte do individuo. A 
critica da razBo pura n6o fundova a cigncia, mas 
mais se apropriava dela, nBo para domin6-la, 
mas para humaniz6-la. Em todo caso, de Aris- 
t6teles a Kant, a filosofia mantivera a id&ia de 
ser um saber primeiro, um saber fundamental, 
no sentido objetivo ou no sentido, poderiamos 
dizer, ~pistemologico, critico, em Kant. Ou pelo 
fato de conhecer o estrato primeiro do ser em 
Aristoteles, ou porque conhecia os proprios 
modos do conhecer em Kant. 

Depois de Nietzsche, por&m, esta fisio- 
nomia fundacional da filosofia dissolveu-se. 0 
nome de Nietzsche simboliza, na realidads, um 
movlmsnto complexo e vasto que d~sse respe~to 
a grande parte do saber F~losof~co entre o s&culo 
XIX e o sbculo XX. N~etzsche, de resto, em mul- 
tas ds suas obras apenas expas questdes que 
encontramos mais academicamente expostas, 
com maior profissionalidade filosofica, em um 
pensador como Dilthey, por exemplo, o qua1 
trabalhou longamente em torno do problema 
da formag30 e da dissolug30 do metafisica na 
tradiq5o ocidental. 

Rl&m de Dilthey, manifesta<des andlogas 
do pensammto filos6fico podam se encontrar 
nos discussdes sobre os Fundamentos da ci&ncia 
no inicio do s&culo XX, na fenomenoloqia em 
alguma medida, e naturalmente em ~sidsgger 
(que nBo 6 apenas um fenomenologo). 

Como entdo falta a imagem da filosofia 
como saber fundacional, fundante? Podemos 
~rovavelmente indicar duas raz6es. A ~rimeira 
k t 6  diante dos olhos de todos: a cokplaxifi- 
cag3o do mundo do saber torna sampre mais 
inverossimil a exist&ncia de um saber que 
governe todos os outros saberes de modo 
unitdrio, fundante. 

Ro lado da especializaq30 dos sabsres se 
tem, alGm disso, a especializaq30 das esferas 
da exist&ncia, assim como a descreveu Max 
Weber, o sociologo do modernidade. R organi- 
za@o racional da sociedade moderna europeu- 
ocidental desenvolve-se por sspacifica@o ds 
territdrios. Um pouco como ocorre no indljstr~a, 
a sociedade se "desenvolve" por meio de uma 
especializa<Bo b qua1 corresponds uma divisdo 
das esferas de exist&ncia: imp6em-se logicas 

especificas nos v6rios setores da vida. NBo so: 
ao lado da articulac6o racional especialisto da 
cultura ocidental, tornam-se acessivais, grogs 
ao desenvolvimento dos meios de comunica@o, 
outras culturas qua aparecem tambGm como 
esferas de exist&ncia pouco comensur6veis. No 
inicio, essas culturas parecem simplesmente "pri- 
mitivas", ainda nao chegadas ao nosso grau de 
desenvolvimento. Essa idhia, a seguir, comqa a 
vacilar. Aumentando o conhecimento desses po- 
vos se descobre que t&m culturas refinadas que 
compreendem ritos religiosos, dan~as sagradas, 
complexas mitologias e m6scaras rituais que 
se tornam at& fonte de inspira~do para nossa 
arte. Comqa a parecer, portanto, improv6vel e 
simplista a idbia de uma unm linha de dasen- 
volvimento sobra a qua1 & possivel indicar quem 
est6 na frente e quem @st6 atrbs. Tern-sa, ao 
contrdrio, uma experi&ncia de multiplicidade que 
torna sempre mais dificil a reduq5o de tudo a 
um unico Fundamento. R crise da filosofia como 
metafisica, como pensamento da fundaq30, no 
mundo moderno verifica-se justamente por cau- 
sa destes fen8menos in&d~tos: a organiza@o 
racional e sempre mais articulada do sociedade, 
com conseqijente divis6o do trabalho social; a 
especificag30 das esferas de exist&ncia, a mul- 
t~plicqBo das linguagens cientificas e a sempre 
mais acentuada especializaq30. Portanto, se 
h6 metafisica, ndo h6 mas sujeito em grau de 
pratic6-la, porque nBo h6 ningu&m que possa 
saber tudo. H6 outro aspecto do dissolu~Bo da 
id&ia de funda~do que & muito importante e que 
est6 presents principalmente am Nietzsche, e & 
a idhia do superficiol~dads da consci&ncia. 

Para qua haja uma metafisica fundacional 
& preciso que haja de um lado a possibilidade 
da agarrar um principio, e do outro que este 
nBo seja ilusorio: & a evid&ncia da consci&n- 
cia, a id&ia clara e distinta de Descartes, que 
tambQm para nBo duvidar tem necessidade de 
pensar em um Daus bom que n8o nos engane. 
Para poder pensar o pensamento como funda- 
<do & preciso considerar que haja um principio 
primeiro (de tipo objetivo, como em Aristoteles, 
ou critico-ep~stemologico, como em Kant), mas 
igualmente que o ato que o agarra seja tambbm 
ele primeiro, ou ultimo de algum modo, isto 6 ,  
que seja um ato do qua1 se deve n80 duvidar. 

Ora, a evid&ncia do consci&ncia, sagundo 
Nietzsche, & mais ou menos provocada pela m6 
digestBo. Nietzsche escreve em algum lugar uma 
frasa muito impressiva: "Ensinaram-ma a duvidar 
das idbias que nbo me pareciam claras e distin- 
tas; pois bem, eu vos dig0 que deveis duvidar 
principalmente das idhias que vos parecem mais 
evidentes", porque a voz da consci&ncia n8o & 
mais que a voz do rebanho em vos. 
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Ndo devemos, portanto, tomar a evid&ncia 
como sinal do verdade, porque a evid&ncia & 
produzida por hbbitos, pressdes sociais, con- 
vengdes, truques do lingua de algum modo. 
Nietzsche chega a escrever que ndo poderemos 
jamais dispensar Deus at& que ndo modifique- 
mos a gram6tica. A teologia, a f& em Deus, 
@st6 escrita na gram6tica, na propria estrutura 
do sujeito e do predicado. 

R dissolug6o da id&ia fundacional da filo- 
sofia, dissolu~do que alguns negam, ndo 6 de- 
monstr6vel de modo Fundamentado. Seria pre- 
tender refutar a metafisica com outra metafisica, 
ato supremamente contraditorio. R fraqueza do 
pensamento & tambQm o reconhecimento que 
sucederam fatos que transformam a ess&ncia 
de nosso discurso em alguma outra coisa. Estes 
fatos, porhm, justamente porque fatos, ndo sdo 
uma forma de legitima@o coercitiva como a 
demonstragdo Fundamental. Nietzsche diz: "Deus 
est6 morto" e ndo "Deus ndo existe", e isso 6 ,  a 
meu ver, fundamental: a profissdo de ateismo & 
a resposta a uma sbrie de acontecimentos que 
me falam e que eu interpret0 em certa diregdo. 
mas jamais posso demonstrar que h6 uma estru- 
tura do ser em qua Deus & excluido. Que Deus 
esteja morto quer dizer que eu ndo tenho o que 
Fazer com uma estrutura do ser sempre igual, 
de outra forma Deus existiria, seria justamente 
aquela estrutura. Em um labirinto mental que 
leva talvez b loucura. Provavslmente 6 verdade 
o que sustentam os pregadores, que Nietzsche 
tenha finalmente enlouquecido. 

Estas discursos parecem mais problem& 
ticos quando apresentados em um esquema 
unit6rio. Mas basta ler os textos filos6ficos do 
fim do s&culo XIX e dos inicios do s6culo XX para 
compreender como essas idhias circulam difusa- 
mente em grand@ parts do filosofia. Consumou- 
se a concepgdo fundacional da filosofia, fala-se 
de crise da razdo. NinguQm jamais demonstrou 
que ndo 6 mais assim, mas, de algum modo. 
sente-se que ndo & mais assim, acumularam-se 
anedotas, historietas, reflexbes interiores que 
levaram a dizer qua ndo & mais assim. [...I 

Sem dljvida, o pensamento do seculariza- 
<do, o pensamento que governou Nietzsche e 
Heidegger, ndo tem argumentos tdo coercitivos 

para afirmar que a filosofia ndo funda. Simples- 
mente, a filosofia se transformou, tornou-se 
tamb&m um pensamento narrativo e nos en- 
tdo contamos historias. A superficialidade da 
consci&ncia, porhm, ndo foi tsorizada apenas 
por Nietzsche, mas tamb&m, como se sabe, por 
Freud e por Marx, embora em formas diferentes. 
Marx na nogdo de ideologia, freud no nogdo 
de consci&ncia como produto de a<des de re- 
mog80, como dominio limitado por um dominio 
diferente que & o do inconsciente, qua age de 
algum mod0 sobre ela. R consci6ncia: em nossa 
cultura ndo & instdncia ultima. 

Tudo isso leva bquilo que pode ser util- 
mente definido, no inicio apenas em sentido 
metaforico, como "secularizaq50 da cultura". 
R filosofia perdeu as caracteristicas "fortes" e 
"elevodas", e isso & compar6vel b seculariza~do 
da vida, b parda do sagrado. [...I 

Se Heidegger existe, 6 porque existiu a 
tradi(do judeu-crist6. se Heidegger p6de pensar 
que o ser ndo existe, mas acontece, 6 porque 
leu a Oiblia e, notadamente, o Novo Testamento. 

Quando Nietzsche afirma que Deus est6 
morto, diz tamb&m que seus fi&is o mataram. De 
algum modo, consequentemente ao conteirdo 
do revslagdo religiosa - ndo exists tudo isso em 
Nietzsche, mas & sugerido por ele -, a hipotese 
de Deus como supremo principio metafisico se 
torna supOrfIua. 

De algum modo, 6 gragas a Deus que 
somos, b medida que o somos, ateus. < 
apenas como continua<do de uma vocagbo 
profundamente escrita no tradi<do judeu-cristd, 
que nos foi transmitida junto com as verdades 
do pensamento grego, que nos pudemos co- 
meqx a ndo pensar mais no ser em termos de 
principio, autoridads, fundamento a, portanto, 
tamb&m as estruturas da exist&ncia em termos 
autoritarios, rigidos. < apenas gragas b pertenso 
a esta tradi~do que podemos pensar debilmen- 
te. No termo "seculariza~do", no uso que dale 
se faz neste livro, se condensam, explicam-se 
um pouco todos estes significados, justamente 
com a inten~do de abrir seriamente o di61ogo 
da filosofia com a religido. 

G. Vottimo, 
0 psnsamsnto sscularizado. 





BERTRAND RUSSELL, 
LUDWIG WITTGENSTEIN 
E A FILOSOFIA 
DA LINGUAGEM 

"A filosofia na"o pode ser fecunda se estiver sepa- 
rada da cigncia". 

Bertrand Russell 

'r..] ainda que todas as possiveis perguntas da 
cikncia recebessem uma resposta, os problemas 
de nossa vida na"o seriam sequer tocados". 

Ludwig Wittgenstein 

"0 que e caracteristico da filosofia e a penetra@o 
na crosta esclerosada que e constituida pela tra- 
di@o e pela conven@o, rompendo os l a ~ o s  que 
nos vinculam a heran~as precedentes, de mod0 a 
chegar a um mod0 novo e mais poderoso de ver 
as coisas". 

Friedrich Waismann 

"Nenhuma conc1usa"o imperativa pode ser valida- 
mente deduzida de um conjunto de premissas que 
na"o contenham ao menos um imperative". 

Richard M.  Hare 
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Capitulo dkcilno quinto 

I. Bevtmnd R~ssell :  
da v e j e i ~ 6 0  do idealism0 

A c v i t i c a  da filosofia analitica 

Bertrand Russell (1872-1970) entra com dezoito anos como estudante no 
Trinity College de Cambridge, onde conhece e se torna amigo de Trevelyan, Mc 
Taggart, Sidgwick e Moore, e onde a seguir tera como discipulo Ludwig Witt- 
genstein. 

Foi justamente Moore que, por volta de 1898, libertou Russell da "gaiola" 
idealista em que havia caido lendo Hegel e Bradley. Russel recorda: "Ele [Moore] 
assumiu a guia da rebeliao, e eu o segui com um sentimento de 
libertaq80. Bradley havia sustentado que qualquer coisa em que 
o senso comum crC e mera aparencia; nos passamos ao extremo Fuga 
oposto e pensamos que e real toda coisa que o senso comum, do ldealismo 

nao influenciado pela filosofia e pela religiio, supde que seja + §  1 

real". 
Foi assim, portanto, que Russell voltou para a esteira tradicional da filosofia 

empirista inglesa, A qua1 a seguir dara toda uma serie de contribuisdes de primeira 
linha: 0 s  problemas da filosofia (1 91 2); A aniilise da mente (1 921); 0 conhecimento 
humano: seu objetivo e seus limites (1 948). 

0 s  principios da matematica s%o de 1903, e com eles Russell se propde 
mostrar que toda a matematica procede da Iogica simbdlica. Com os Principia 
mathematica - tr& volumes escritos com Alfred North Whitehead e aparecidos, 
respectivamente, em 1910, 191 2 e 191 3 - ele quer levar a cab0 o 
programa de constru@o efetiva da matemitica a partir dos con- A matemdtica 
ceitos da 16gica. Para Russell, em poucas palavras, "a matematica reduzida 
pura e a classe de todas as proposisdes da forma "p implica 9"; a logica 
nao existem conceitos tipicos da matemdtica que nao possam ser + § 2 

reduzidos a conceitos 16gicos (de logica das classes). 

Contrhrio ao pragmatism0 e aos neopositivistas - Neurath, por exemplo -, os 
quais pareciam ter esquecido que o objetivo das palavras 6 ode ocupar-se de coisas 
diferentes das palavras, Russell criticou duramente tanto o "segundo" Wittgenstein 
quanto os fil6sofos de Oxford, uma vez que "discutir ao infinito 
sobre aquilo que os idiotas entendem quando dizem idiotices contra 
pode ser divertido, mas e muito dificil que seja importante". S%o ., filosofos 
duas as acusasdes que Russell lansa contra a fqosofia analitica: o ana~iticos 
culto do uso comum da linguagem, e a esteril preocupasao pelo + 3 3-4 
uso das palavras. 
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Pacifista * Pacifista coerente, intelectual sensivel as injustisas sociais, o 
corajoso agnbstico Russell criticou os que para ele eram os aspectos obscu- 
+ § 5  rantistas da moral crist%. De si prdprio disse que havia empenhado 

a vida por um mundo em que "o espirito criativo e vivaz, em que 
a vida 4 uma aventura cheia de alegria e de esperansa [...In. 

f\ forwaC.60 cultuml 
11111 

e o enconfro 

COM G. 6. jMoore 

Bertrand Arthur William Russell 
nasceu em 18 de maio de 1872 em Ra- 
venscroft, nas proximidades de Tintern, 
em Monmouthshire. Depois da morte 
precoce de seus genitores, foi acolhido na 
casa de sua av6, "Lady John", escocesa e 
presbiteriana, que defendeu os direitos dos 
irlandeses e atacou a politica imperialista 
da Grii-Bretanha na Africa. Russell recebeu 
sua educaqio inicial de preceptores particu- 
lares agn6sticos, aprendeu perfeitamente o 
franc& e o alemiio e, na biblioteca de seu 
av6, adquiriu gosto pela hist6ria e desco- 
briu na geometria de Euclides as alegrias 
que podem ser dadas pelo rigor e a clareza 
da matematica. 

A infincia de Russell n i o  foi feliz. 
Aos dezoito anos, porCm, ingressou como 
aluno no Trinity College de Cambridge. 
Cambridge Ihe revelou "um mundo novo" 
e ofereceu-lhe "um periodo de infinita deli- 
cia". Foi 16 que estreitou laqos de amizade 
com homens como Dickinson, Trevelyan, 
Mc Taggart, Sidgwick e Moore. Mais tarde, 
sempre no Trinity, teve como discipulo L. 
Wittgenstein, o inspirador do neopositivis- 
mo do Circulo de Viena e mestre reconhe- 
cido do movimento analitico-lingiiistico 
hoje conhecido como Cambridge-Oxford- 
Philosophy. Falando do encontro com Witt- 
genstein, Russell disse que representou para 
ele "uma das aventuras intelectuais mais 
excitantes de minha vida". Posteriormente, 
Russell e Wittgenstein afastaram-se cada 
vez mais, at6 romperem completamente a 
amizade. 

No Trinity, sob influencia de J. M. F. 
Mc Taggart, durante breve periodo, Russell 
foi hegeliano, de um hegelianismo transmi- 
tido atravCs de Bradley. Mas em 1898, com 
a ajuda de Moore, libertou-se do idealismo. 
Escreve ele: "Em Cambridge, li Kant e He- 
gel, bem como a Ldgica de Bradley, que me 

influenciou profundamente. Durante alguns 
anos, fui discipulo de Bradley, mas, em torno 
de 1898, mudei meus pontos de vista, em 
grande parte por causa das argumentaq6es 
de G. E. Moore [...I. Ele assumiu a guia da 
rebeliiio, e eu o segui com a sensaqio de 
libertaqio. Bradley sustentava que qualquer 
coisa em que o senso comum cre C mera apa- 
rencia. N6s passamos ao extremo oposto: 
passamos a pensar que C real qualquer coisa 
que o senso comum, niio influenciado pela 
filosofia e pela religiio, sup6e que seja real. 
Com a sensaqiio de escapar de uma prisio, 
nos permitimos pensar que a grama C verde, 
que o sol e as estrelas existiriam ainda que 
ningutm tivesse conscitncia de sua existen- 
cia [...I. E foi assim que o mundo, que at6 
entio fora sutii e 16gic0, de repente tornou- 
se rico, variado e s61idon. 

e o encontro COW Peano 

Foi desse modo, portanto, que Rus- 
sell se libertou das cadeias do idealismo e 
voltou a trilha do tradicional empirismo 
da filosofia inglesa. E passaria a contribuir 
para essa concepqiio empirica e realista 
da filosofia com toda uma longa sCrie de 
livros relativos a vitais e dificeis quest6es de 
gnosiologia e epistemologia: 0 s  problemas 
da filosofia (1 912), Nosso conhecimento 
do mundo externo (1914), Misticismo e 
ldgica (1918), A analise da mente (1921), 
A analise da mate'ria (1927) e 0 conheci- 
mento humano: seu objetivo e seus limites 
(1948). 

Embora em um desenvolvimento que 
viu mudados alguns de seus pontos de vista, 
Russell sempre sustentou que "a filosofia 
niio pode ser fecunda se estiver afastada 
da ciincia". E o Russell da dCcada de 1960 
via sua pr6pria concepqiio do mundo como 
"uma concepqiio resultante da sintese de 
quatro ciencias diferentes, ou seja, a fisica, 
a fisiologia, a psicologia e a 16gica mate- 
mitica". 
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Russell fixa em 1899-1900 a data fun- 
damental de seu trabalho filos6fico: foi nessa 
Cpoca que ele adotou "a filosofia do atomis- 
mo 16gico e a tCcnica de Peano na 16gica 
matematica [...I. A reviravolta desses anos 
representou urna revoluqiio, ao passo que as 
mudangas posteriores tiveram o cariter de 
urna evoluqiio". 0 atomismo ldgico preten- 
dia ser urna filosofia emergente da simbiose 
entre um empirismo radical e urna 16gica 
perspicaz. A 16gica oferece as formas-padriio 
do raciocinio correto e o empirismo oferece 
premissas, que siio proposiq6es atemicas ou 
proposiq6es complexas, construidas a partir 
das primeiras. A proposiqiio atemica descre- 
ve um fato, afirma que urna coisa tem certa 
qualidade ou que determinadas coisas d m  
certas relaq6es. Um fato atbmico, por seu 
turno, C o que torna verdadeira ou falsa urna 
proposigiio atemica. "%crates C ateniense" 
C urna proposigiio atemica, que expressa 
o fato de %crates ser cidadiio ateniense. 
"S6crates C marido de Xantipa" C outra 
proposiqiio atemica. "%crates C ateniense e 
marido de Xantipa" C proposiqiio complexa 
ou molecular. Veremos essas idCias retorna- 
rem no Tractatus logico-philosophicus, de 
L. Wittgenstein. 

Em 1903 publicou 0 s  principios da 
matematica, onde se prop6e "a mostrar, 
em primeiro lugar, que toda a matematica 
procede da 16gica simbolica, depois de 
descobrir, tanto quanto possivel, quais s io  
os principios da propria 16gica simb6lica". 
Pois bem, enquanto ilustrava o primeiro 
objetivo com o livro citado, Russell preten- 
deu desenvolver o segundo com os Principia 
mathematics, t r k  grandes volumes elabora- 
dos em colaboraqiio com A. N. Whitehead, 
publicados respectivamente em 1910,1912 
e 1913. 

Como as concepq6es logicas de Russell 
seriio tratadas no capitulo sobre o desen- 
volvimento das cicncias matematicas e 
fisico-naturais no sCculo XX, aqui diremos 
somente que, juntamente com o alemiio 
Gottlob Frege, ele considera a )  que a ma- 
tematica pode ser reduzida a um ram0 da 
16gica; b) que "a matemitica pura C a classe 
de todas as proposiq6es da forma 'p implica 
q' "; c) que niio existem conceitos tipicos da 
matemitica que niio possam ser reduzidos 
a conceitos 16gicos (de 16gica das classes) 
e d)  que, com maior raziio, niio existem 
procedimentos de calculo e de derivaqiio 
dentro da matemitica que niio possam ser 
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resumidos em derivag6es de carater pura- 
mente formal. 

A teoria das descri+es 

Pr6ximo a Frege no programa logicista, 
Russell, em sua reaqiio ao idealismo, tam- 
btm est; de acordo com Frege ao sustentar 
o realism0 plathico para os objetos da ma- 
tematica: os numeros. as classes. as relac6es 
etc., tern existtncia independente do sujeito 
e da experiencia. Uma relagiio como "Se A 
= B e B = C, entiio A = C" existe indepen- 
dentemente do sujeito que a pensa: existe e 
C sempre verdadeira. 

Entretanto, ha uma questiio importan- 
te sobre a qual, naquela Cpoca, Russell se 
distanciou de Frege: trata-se da sua Teoria 
das descri~oes (1905).  Frege fizera notar 
que express6es como "a estrela da manhii" 
e "a estrela ves~ertina". embora indicando 
o mesmo planeta Venus, dizem coisas di- 
ferentes, apresentando sentidos diferentes. 
Conseqiientemente, ele distinguira entre 
sentido (Sinn) e significado (Bedeutung) 
OU, em termos classicos, entre conotagiio e 

denotagiio ou intensiio e extensiio. As duas 
express6es t?m o mesmo significado ou a 
mesma denotaqiio, ou seja, indicam o mes- 
mo objeto, ao passo que o seu sentido ou 
conotagiio, isto C, o que dizem desse objeto, 
C diferente. 

Ora, Alexius Meinong tambCm refletira 
sobre esses problemas e sobre o status de 
certas frases como "a montanha de our0 niio 
existe" ou "o circulo quadrado niio existe". 
Trata-se de proposig6es verdadeiras que, em 
alguns casos, podem tambCm ser uteis. Mas 
eis o problema: como pode uma proposigiio 
ser verdadeira e ter significado se ela se refere 
ao nada? Pensou-se entiio que deveria haver 
algum sentido em que existam tanto as mon- 
tanhas de ouro como os circulos quadrados, 
isto C, os objetos indicados pelas expressoes 
denotativas. Em suma, ainda que niio exis- 
tam realmente, as montanhas de ouro, as 
quimeras e os circulos quadrados devem de 
alguma forma ter algum tip0 de existencia 
se as express6es que os denotam siio parte 
de enunciados que tem significado e siio 
verdadeiros, como C o caso da afirmagiio "o 
circulo quadrado niio existe". 

Russell se rebelou contra o reino das 
sombras de Meinong. E, para evitar os becos 

Bertrand Russell 
(aquz corn a fistca frmcesu 
Irene Jolzot-Curze) 
em Estocolmo ern 19  $0, 
por ocasziio da entregu 
do prbmzo Nobel de  lzteratura. 
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sem saida e os enigmas a que tais expressaes 
denotativas levam, prop& urna anilise que 
visava a fazer desaparecer tais expressoes, 
de mod0 que, ao invCs de dizer "a monta- 
nha de our0 niio existe", se possa dizer que 
' W o  ha nenhuma entidade que, ao mesmo 
tempo, seja de our0 e seja montanha". Tal 
andise elimina a locuq5o "urna montanha de 
ouro" e. conseauentemente. elimina tambCm 
qualquer razz0 de crer que o objeto por ela 
indicado tenha algum tip0 de existencia. 
A frase "o circulo quadrado n5o existe" 
torna-se "jamais C verdadeiro que x seja 
circular, y seja quadrado e niio seja sempre 
falso que x e y se identifiquem". Como se vi, 
nas reconstrup5es de Russell desaparecem 
as express6es denotativas, e desaparecem 
as formas do verbo "existir" e do verbo 
"ser" em funqiio niio-copulativa. Exposta 
em 1905, essa teoria foi depois desenvolvida 
nos Princioia mathematics. onde Russell 
distingue &re descr ipks  kzdefinidas ou 
ambiguas ("um homem", "alguCm que cami- 
nha" etc.) e descrip5es definidas ("0 primeiro 
rei de Roman. "o assim e assado" etc.). Por 
esse caminho, Russell pensava eliminar os 
paradoxos metafisicos da "existencia" e os 
paradoxos dos 60-existentes. Em suma, a 
teoria das descric6es de Russell afirma essen- 
cialmente que as expressoes denotativas 
szo incompletas, ou seja, s5o incapazes de 
ter significado por si s6s e se distinguem 
claramente dos nomes pr6prios (que, toma- 
dos isoladamente, t2m significado). l{":lidE 

Russell contlra 

o "segundol '  Wittgenstein 

Atento analista da linguagem, du- 
rante toda a sua vida Russell submeteu ao 
"microscopio da 16gican toda urna sCrie de 
questaes filosoficamente relevantes e amiude 
dificeis e complicadas. Mas o fez preocupa- 
do sempre com a rela@o que a linguagem 
deve ter com os fatos, se deve haver conhe- 
cimento valido. 

Naturalmente, Russell tem consciincia 
dos limites do empirismo. Com efeito, o em- 
pirismo pode ser definido com a afirmaqiio 
de que "todo conhecimento sintitico baseia- 
se na experiencia". Mas esse principio n5o se 
baseia na experiencia. Consequentemente, o 
empirismo 6 urna teoria que mostra suas ina- 
dequagaes. E, no entanto, diz Russell, entre 

as teorias disponiveis, o empirismo C a teoria 
melhor. Contrario ao pragmatismo, Russell 
tambCm era avesso aqueles neopositivistas 
(Neurath, Hempel e outros) que pareciam 
ter esquecido que o objetivo das palavras 
"6 o de se ocupar de coisas diferentes das 
palavras". 

Mas Russell reservou seus ataques 
mais ferozes ao  "segundo" Wittgenstein 
e a filosofia da linguagem. Como se verii 
nas paginas dedicadas tanto ao "segundo" 
Wittgenstein como ii filosofia analitica, as 
acusag6es de Russell caem substancialmen- 
te fora do alvo, j i i  que a filosofia analitica 
preocupa-se corn as palavras, precisamente 
porque a filosofia analitica esta atenta para 
urna relaqio niio enevoada ou ilus6ria entre 
as palavras e as coisas, ou melhor, entre as 
palavras e a vida. 

Sobre o movimento analitico em seu 
conjunto, disse Russell: "Pelo que entendi, 
a doutrina consiste em sustentar que a lin- 
guagem da vida cotidiana, com as palavras 
usadas em seu significado comum, basta 
para a filosofia, pois esta niio teria neces- 
sidade de termos tCcnicos ou de m u d a n ~ a s  
de significado nos termos comuns. N5o 
consigo absolutamente aceitar essa opini5o. 
Sou contrk-io a ela: a )  porque C insincera; 
b) porque C suscetivel de desculpar a igno- 
&cia da matemiitica, da fisica e da neu- 
rologia naqueles que tiveram somente urna 
educaq50 classica; c) porque C apresentada 
por alguns com o tom de retidiio cerimonio- 
sa, como se a oposig5o a ela fosse pecado 
contra a democracia; d) porque torna es- 
miugada e superficial a filosofia; e) porque 
torna quase inevitavel a perpetua@o entre 
os filosofos daquela atitude confusa que eles 
retomaram do senso comum". 

Em suma, Russell acredita que os f i b  
sofos da linguagem estzo praticando a misti- 
ca do uso comum. E rejeita o fato de que os 
oxfordianos consideram a linguagem comum 
como o banco de prova de qualquer outra 
linguagem. Claro, na linguagem comum n5o 
queremos de mod0 algum "ficar discorren- 
do sobre o sol que surge e que cai. Mas os 
astr6nomos acham melhor uma linnuanem - - 
diferente, e eu sustento que urna linguagem 
diferente tambCm C ~referivel em filosofia". 

A outra acusigiio que Russell faz a 
Oxford C que a filosofia que nela se faz "pa- 
rece urna disciplina desprovida de releviincia 
e de interesse. Discutir ao infinito o que os 
tolos entendem quando dizem tolices pode 
ser divertido, mas C muito dificil que seja 
importante". 
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Siio duas, portanto, as acusaqdes que 
Russell levanta contra a filosofia analitica: 
por um lado, ela praticaria o culto ao uso 
cornurn da linguagem, a despeito de toda 
linguagem ttcnica; por outro lado, ao invis 
de buscar o sentido das coisas e da realida- 
de, ela se ocuparia de mod0 esttril com o 
sentido das palavras. "" 

z& Russell: 
a moral e o cristianismo 

Persuadido de que os valores niio podem 
ser deduzidos logicamente do conhecimento, 
Russell foi tenaz defensor da liberdade do 
individuo contra toda ditadura e contra os 
abusos do poder. Sensivel i s  injustiqas so- 
ciais, Russell tambim foi convict0 defensor 
do pacifismo. 

Com suas dilaceraqdes e seus sofri- 
mentos, amiude inuteis, a vida irredutivel 
e obstinada levou Russell do ctu da ma- 
temAtica a ierra dos homens sofredores. 
Adversario das injustiqas do capitalismo, 
Russell niio foi menos duro em relaqiio 
aos mktodos do bolchevismo. Em Teoria e 
pratica do bolcheuisrno (1920), podemos 
ler: "0 sectarismo e a crueldade mongolica 
de Ltnin (com quem Russell manteve longa 
conversa em 1920) gelaram-me o sangue 
nas veias". Em 1952, Russell pediu ao go- 
verno norte-americano que fosse libertado 
Morton Sobell (acusado por Rosenberg em 
1951), que fora condenado a trinta anos de 
prisiio por espionagem. Em 1954, apoiado 
por Einstein, promoveu uma campanha 
contra os armamentos at6micos. Durante 
a crise de Cuba, escreveu a Kennedy e a 
Kruschev duas cartas memoriveis. Alguns 
meses mais tarde, escreveu ao Izvestia para 
combater a hostilidade russa em relaqiio aos 
judeus. Pacifista durante a Primeira Guerra 
Mundial, colocou-se do lado dos aliados na 
Segunda Guerra. Horrorizado com os crimes 
nazistas, criou posteriormente a "Fundagiio 
Atldntica da Paz" para despertar a conscitn- 
cia das massas contra a guerra dos Estados 
Unidos no Vietn5, e inspirou o "Tribunal 

Russell" Dara desmascarar os crimes de 
guerra contra o Vietnii. 

Pacifista coerente e desmitificador co- 
rajoso, Russell pagou pessoalmente por seus 
ideais. Foi processado varias vezes, esteve 
preso, enfrentou a impopularidade, foi-lhe 
tirada a catedra de filosofia no City College 
de Nova Iorque. 

Russell defendeu o amor livre. Casou-se 
quatro vezes e, evidentemente, divorciou-se 
trts vezes. Em 1927, juntamente com a se- 
gunda mulher, Dora Winefred Black, chegou 
a fundar uma escola baseada em principios 
educativos "revolucion~rios": nela, rapazes 
e moqas liam aquilo que quisessem, nunca 
eram punidos, tomavam banho juntos, e 
corriam nus pel0 parque. A escola faliu. 

No  fundo, para Russell, somente as 
afirmaqdes tautologicas da matemitica e as 
afirmaqi5es sintkticas das citncias empiricas 
t t m  sentido. E. com base nesses funda- 
mentos, t 6bvio que caem por terra toda 
ft,  toda visiio metafisica do mundo e toda 
religiiio. Como todas as outras religides, ele 
considerou o cristianismo do ponto de vista 
teorico, como um conjunto de contra-sensos 
e, do ponto de vista ttico, como implican- 
do  moral desumana e obscurantista. A 
respeito desse ponto, portm, surge a forte 
suspeita de que Russell niio tenha querido 
reconhecer outra interpretaqiio historica do 
cristianismo diferente da visiio im~erante  
na Inglaterra, no cinzento period0 da tpoca 
vitoriana. 

Russell dedicou sua vida a um mundo 
novo, no qual, como fazia quest50 de dizer, 
"o espirito criativo C vivaz, e em que a vida 
6 uma aventura cheia de alegria e de espe- 
ranqa [. . .I, um mundo no qual o afeto tenha 
livre tr5nsit0, e onde a crueldade e a inveja 
tenham sido afugentadas pela felicidade e 
pel0 desenvolvimento livre e solto de todos 
aqueles instintos que constroem a vida e a 
enchem de delicias intelectuais". Russell 
tambem escreveu uma brilhante Historia 
da filosofia ocidental (4 vols., 1934), onde 
tenta mostrar que "0s filosofos siio o resul- 
tad0 de seu meio social". Bertrand Russell 
morreu na noite de 3 de fevereiro de 1970, 
uma segunda-feira. g*! " 
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11. Alfred North Whitehead: 
process0 e realidade 

$ A inter-relac&o 

e n t r e  c i s n c i a  e filosofica 

Alfred North Whitehead nasceu em 
Ramsgate, no Kent, em 1861. Sem deixar 
de lado as linguas clissicas e a historia, 
dedicou-se ao estudo da matemitica. Em 
1898, publicou o seu Tratado de algebra 
universal. Juntamente com Russell, escreveu 
os Principia mathematics (1910-1913). En- 
sinou matemitica em Cambridge e depois 
em Londres at6 1924. Nesse ano, aposen- 
tou-se como professor de matemhtica, mas, 
ao mesmo tempo, foi chamado a ensinar 
filosofia na'universidade de Harvard. Deu 
aulas at6 1937 e morreu em 1947. Suas 
obras filosoficas s2o numerosas: A ciBncia 
e o mundo modern0 (1925), 0 futuro da 
religizo (1926), Aventuras de ide'ias (1933), 
Modos d o  pensamento (1938). Sua obra 
filosofica principal C Processo e realidade, 
de 1929. 

Substancialmente, a inteng2o de fundo 
de Whitehead C a de construir uma meta- 
fisica ou visa0 de mundo que se baseie, se 
entrelace e esteja em mutua relag20 com 
as generalizag6es mais avangadas das citn- 
cias. Ha uma inter-relag20 entre citncia 
e filosofia: "Cada uma das duas ajuda a 
outra. A fung2o da filosofia C trabalhar 
pela concordincia das idCias que aparecem 
ilustradas pelos fatos concretos do mundo 
real. [...I Citncia e filosofia se criticam re- 

ciprocamente, e cada qua1 fornece a outra o 
material imaginative. Um sistema filos6fico " 
deveria apresentar a elucidag2o do fato 
concreto que as cicncias abstraem. E as 
citncias deveriam encontrar seus principios 
nos fatos concretos aue um sistema filoso- 
fico apresenta. A hiit6ria do pensamento 
C a historia da medida, da faltncia e do 
sucesso dessa empresa comum". Em outros 
termos, afirma Whitehead em Aventuras 
das ide'ias, "a citncia pode apresentar fatos 
irredutiveis e obstinados" contra os quais 
chocam-se as generalizagdes filosoficas, ao 
passo que, por outro lado, vemos que "in- 
tuigdes filosoficas" se transformaram (e se 
transformam) em "mitodo cientifico", e que 
"o oficio pr6prio da filosofia t de desafiar as 
meias-verdades que constituem os principios 
primeiros da cicncia" e de chegar i "vis2o 
orginica" em que tais principios s2o vistos 
em suas relagdes reciprocas. 

Na opiniio de Whitehead, nao so a 
vida da humanidade, mas toda a historia do 
universo C processualidade no espago e no 
tempo. Na realidade, nos n2o experimen- 
tamos substincias e qualidades, mas muito 
mais um process0 constituido pela incessan- 
te verificagiio de eventos uns em relagso com 
os outros. Portanto, n2o C a idCia de substin- 
cia o instrumento eficaz para compreender 
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o mundo, e sim a idCia de evento. A idCia de 
substincia, de "matiria inerte" e de tempo e 
espaqo absolutos eram os conceitos da fisica 
newtoniana. Mas C a fisica contemporinea 
que nos forqa a abandonar tais categorias e 
falar de "acontecimentos ligados por suas 
relaq6es espaciotemporais" . 

Assim, o universo inteiro n5o C mais 
coisa estiitica, mas um processo. Ele n50 
i uma maquina, mas um organismo que 
"co-cresce", onde vemos que o sujeito n5o 
6, como pretendem os idealistas, o ponto 
de partida do processo, e sim um ponto de 
chegada, no sentido de que a autoconsci- 
h c i a  C aquele acontecimento bastante raro 
que se realiza a partir de outro conjunto de 
acontecimentos que C o corpo humano. 

0 universo C um organismo onde n5o 
se esquece o passado; pelo contriirio, condi- 
ciona a cria@o de sinteses sempre novas, que 

encarnam aqueles "objetos eternos" que Pla- 
t50 chamava de "essEncias" ou "formas", 
que s5o potencialidades e possibilidades que 
o processo da realidade seleciona e realiza. 
Desse modo, o processo C permanhcia e 
emergencia. 

E Whitehead chama a totalidade dos 
objetos eternos de Deus. Ou melhor, como 
natureza originaria, Deus conttm em si ob- 
jetos eternos e, como natureza conseqiiente, 
Deus C o principio da realidade concreta, 
vive no processo, co-cresce com o universo. 
Escreve Whitehead: "Deus n5o C o criador 
do mundo, mas seu salvador". As "entida- 
des atuais" realizam valores, isto 6, objetos 
eternos. E s5o estes - e, portanto, Deus 
- que d5o sentido ao mundo. Como natu- 
reza originaria, Deus C a harmonia de todos 
os valores; como natureza conseqiiente, C a 
realizaqzo do valor no processo. 

Alfred North Whitehead 
(1861-1947) 

prop& uma teoria metafisica 
em que toda a historia 

do universo 
apavece como processualidade. 
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- 
"srr rercionais" 

R racionalidads nas opinides sstd 
no "hbbito ds Isvar sm conto todos as 
provas importantss antes ds chsgar a 
crsr srn umo coisa"; "a racionalidads, no 
prbtica, pode ssr dsfinida como o hdbito 
ds rscordar todos os nossos dessjos irn- 
portantss, s ndo apsnas aqusls qua no 
rnornsnto nos parscs rnais forts do qua 
qualqusr outro". 

Costumo considerar-me racionalista, e ra- 
cionalista, creio, deve ser quem qusr que dssejs 
que os homens sejam racionais. Mas em nossos 
tempos a racionalidade sofreu diversos e duros 
golpes, de modo qua & dificil saber o que se en- 
tende com essa palavra, ou, caso se saiba, se 
ela exprime algo que os seres humanos podem 
alcanqx 0 problema da definiqdo da raciona- 
lidade tem dois aspectos, um teorico, o outro 
pr6tico: o que Q a opinido racional? E o que Q 
a conduta racional? 0 pragmatism0 salienta a 
irracionalidade da opinido, s a psican6lisa a 
do conduta. Um e outra induziram muitos a crer 
que ndo exists nanhum ideal de racionalidade 
ao qua1 a opinido e a conduta possam proficua- 
mente se conformar. Pareceria seguir-se disso 
qua, se tu e eu sustentamos opinides diversas, 
Q inirtil recorrer a uma discussdo ou procurar o 
arbitrio de um estranho imparc~al: ndo resta 
mais que lutar, corn os mbtodos da retorica, da 
publicidads ou da guerra, segundo o grau de 
nossa Forqa financeira e militar. Esta convicqdo, a 
meu ver, b muito psrigosa e, a longo prazo, ndo 
poder6 deixar de ser fatal para a civiliza<bo. 
Procurarei por isso demonstrar que o ideal da 
racionalidade ndo 6 minimamente tocado pelas 
idbias que sdo consideradas fatais para ele, 
e que conserva toda a importbncia que uma 
vez se Ihe atribuia como guia do pensamento 
e da vida. 

Para comqar com a racionalidade nos 
opinides, eu deveria defini-la como o habito 
de levar em conta todas as provas importantes 
antes de chegar a crer em uma coisa. Onde a 
certeza ndo Q alcan~hvsl, o homem racional 

dar6 maior peso d opinido mais provhval, 
embora conservando em sua mante, como 
hipoteses que provas sucessivas poderiam 
demonstrar preferiveis, as outras opinides 
notavalmente prov6veis. Isso, naturalmente, 
presume que seja possivel am muitos casos 
verificar fatos e probabilidades com um mCtodo 
objetivo, ou seja, um mQtodo que Ieve duas 
pessoas quaisquer, mas determinodas, a um 
mesmo resultado. 

RtQ aqui estamos considerando apenas 
o lado teorico da racionalidade. 0 lado prbti- 
co, ao qua1 dirigimos agora nossa aten~do, Q 
mais dificil. 8s divarg&ncias de opinido sobre 
problemas praticos nascem de duos fontes: 
primeiro, das diferanps entre os desejos dos 
qua disputam; segundo, das diferenps de 
avalia<do dos meios necessClrios para reali- 
zar seus desejos. 0s diferenqas da segunda 
sspQcie sdo na realidode teoricas, e apenas 
em um segundo momento se tornam pr6ticas. 
Por exemplo, alguns tbcnicos sustentarn que 
nossa primeira linha de defesa deva ser for- 
mada por navios de guerra, enquanto outros 
por avidss. Neste caso o diverg&ncia existe 
ndo sobre o fim proposto, isto 6, a defesa 
nacional, mas apenas quanto aos meios. Fl 
discussdo pode, portanto, desenvolver-se de 
um mod0 puramente cientifico, uma vez que o 
desacordo que causa a disputa vige apenas 
quanto aos fatos, presentes ou futuros, certos 
ou prov6veis. fl todos estes casos aplica-se 
aquela espbcie de racionalidade que defini 
como teorica, embora se trate de uma questdo 
pr6tica. [. . . ]  

Permanece, todavia, algo que ndo pode 
ser tratado com mhtodos puramente intelec- 
tuais. 0 s  desejos de um homem jamais se 
harmonizam completamente com os de outro 
homem. Dois concorrentes da Oolsa de valores 
podem estor perfeitamente de acordo sobre 
os efeitos desta ou daquela opera$do, mas 
isso ndo produz harmonia prdtica, uma vez que 
coda um deseja enriquecer-se d custa do outro. 
Mas tambQm aqui a racionalidade pode evitar 
a maior parte do dano que de outra forma 
haveria. Dizemos que um homem b irracional 
quando ele age por paixdo, quando quebra o 
nariz por despeito ao rosto. < irracional porque 
esquece que, cedendo ao desejo que mais 
fortemente se Ihe d6 de exper~mentar naquele 
momento, obstaculiza outros desejos que com 
o tempo serdo bem mais importantas para 
ale. Se os homens fossem racionais, olhariam 
para saus intaressas de modo rnais correto 
do que aquele com que os olham hoje; e se 
todos os homens agissem sob o impulso de 
seu proprio ilum~nado interesse, o mundo seria 
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um paraiso em relagdo dquilo que & agora. 
N6o digo que n6o haja nada de melhor do 
que o interesse pessoal como motivo de agbo; 
mas digo que o interesse passoal, como o 
altruismo, & mais vantajoso quando iluminado 
do que quando 6 cego. Em uma comunidade 
ordenada 6 bastante raro que o interesse de 
um individuo possa provocar dano aos outros. 
Quanto msnos o homem & racional, tanto mas 
frequentemente falta a percep~do de como 
aquilo que danifica os outros danifica tamb&m 
ele proprio, pois o odio e a inveja o cegam. Por 
isso, embora n6o pretendendo que o interesse 
pessoal iluminado seja a mais alta forma de 
moralidade, sustento qua, caso se tornasse 
comum, faria do mundo um lugar infinitamente 
melhor do que 6.. 

R racionalidade na pr6tica pode se definir 
como o h6bito de recordar todos os nossos 
desejos importantes, e ndo apenas aquele 
que no momento nos parece mais forte do 
que qualquer outro. Como a racionalidade 
na esfera do opini60, 6 uma quest60 de 
medida. R racionalidade completa & indubita- 
velmente um ideal inatingivel, mas enquanto 
continuarmos a classificar como loucos alguns 
homens & claro que consideraremos alguns 
homens mais racionais do que outros. Creio 
que o ljnico progresso consiste em aumentar 
a racionalidade, tanto pr6tica como teorica. 
Pregar uma moral altruista parece-me inljtil, 
uma vez que a pregag6o teria efeito apenas 
sobre aqueles que j6 experimentassem de- 
sejos altruistas. Mas pregar a rac~onalidade 
G 0190 bem diverso, pois a racionalidade nos 
ajuda a realizar nossos desejos no todo, sejam 
quais forem. Um homem & racional d medida 
que sua intelig&ncia informa e controla seus 
desejos. Creio que o controls de nossos atos 
por parte de nossa intel~g&ncia seja no fim 
das contas aquilo que mais importa, e aquilo 
que unicamente tornar6 possivel a continuagio 
da vida social em um tempo em que a ci&ncia 
aumenta os meios d nossa disposi<60, para 
nos danificormos reciprocamente. R escola, 
a imprensa, a polit~ca, a rsligibo, em poucas 
palavras, todas as grandes forgas do mundo, 
estdo no momento do lado da irracionalidade: 
etas estdo nos m6os de homens que adulam o 
povo soberano para conduzi-lo fora do cami- 
nho justo. 0 rembdio encontra-se n6o em 0190 
heroicamente catastrofico, mas nos esforcos 
dos individuos em dirqdo a uma concsp<do 
mais s6 e equilibrada de nossas rela~6es com 
o proximo e com o mundo. 

8. Russsll. 
Ensaios cQticos. 

0 "segundo" Uittgenstein 
'LQ~SOU-SB de pensar 

Bartrond Russsll & contrdrio d filosofio 
analitica de Cambridge e de Oxford a, de 
rnodo espsciol, oo rnodo cle filosofor do 'se- 
gundo" Wittgsnstsin: ssto Filosofia "se fosss 
vsrdodsiro [. . .] ssrio, no pior dos casos, umo 
ocioso brincadsira ds sol6o". 

lendo as obras data escola [dos filosofos 
analit~cos de Cambridge e de Oxford] experi- 
mento uma sensa<do curiosa, semelhante d que 
Descartes teria experimentado se fosss milagro- 
samente trazido 6 vida na Qpoca de Leibniz e 
de Locks. Desde 191 4 dediquei grande parte 
de msu tempo e de minha energia a matGrias 
diferentes do filosofia. Durante o period0 sucas- 
sivo a 191 4 tr&s filosofias dominaram sucessi- 
vamente o mundo filosofico brittinico: primeiro 
a do Troctotus de Wittgenstein, depois a dos 
positivistas logicos, e finalmente a das Philoso- 
phicol Invsstigotions, ds Uittgenstein. Destas, a 
primeira teve influ&ncia muito consider6vel sobre 
meu pensamento, ainda que agora ndo creia 
que tat influ&ncia tenha sido totalmente positiva. 
A segunda escola, a dos positivistas logicos, 
teve em linha geral minha simpatia, embora 
eu estivesse em desacordo corn algumas de 
suas doutrinas mais caracteristicas. A terceira 
escola, que por comodidade indicarei com a 
sigh WII para distingui-la das doutrinas do Trclc- 
totus que chamarei de UI, contlnua para mim 
completamente incompreensivel. 0 s  aspectos 
positives de tal doutrina me parecem obvios; e 
os negativos, infundados. Ndo encontrei nada 
de interessante nas Philosophical Investigations 
de Uittgenstein, e ndo entendo porque uma 
escola inteira encontre sabedoria aut&ntica nes- 
sas p6ginas. R coisa & surpreendenta do ponto 
de vista psicologico. 0 primeiro Uittgenstein, 
que eu conhecia intimamente, era um homem 
dedicado de modo intenso e apaixonado ao 
pensamento filos6fic0, profundamente conscien- 
te dos problemas dificeis de que eu, como ele, 
percebia a importtincia, e em posse (ao menos 
assim pensava eu) de um verdadeiro g&nio 
filosofico. 0 novo Wittgenstein, ao contrdrio, 
parece tar-se cansado de pensar seriamente e 
parece ter inventado uma doutrina apta a tornar 
n6o necess6ria esta atividade. Ndo creio sequer 
por um instante que a doutrina que tem estas 
consequ&ncias melancolicas seja verdadeira. 
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Percebo, porbm, que nutro urna prevensdo ex- 
traordinariamenta forte contra ela: com efeito, 
se fosse verdadeira, a filosofia seria, no melhor 
dos casos, um pequeno auxilio para os autores 
de vocabuldrios, e, no pior dos casos, uma 
ociosa brincadeira de saldo [...I. 

Rdmiro o Troctotus de Wittgenstein, mas 
ndo suas obras sucessivas, qua me parecam 
implicar uma renljncia a sua melhor ~nspira(do, 
muito semalhante bs renljncias de Pascal e cla 
Tolstoi. [ . . . I  

Rnalogamente a todos os filosofos pre- 
cedentes a UJI, meu objetivo fundamental foi 
o de entender o mundo' da melhor maneira 
possivel, e ds distinguir aquilo que pods ter 
valor de conhecimento daquilo que deve ser 
rejeitado corno hipotese sem fundamento. 
Segundo UJII, eu ndo term esclarecido esse 
objetivo, que teria dado corno admitido. Agora 
nos contam, ao contrdrio, qua ndo & o mundo 
qua devernos tentar entender, mas apenas as 
frases, e afirma-se qua todas as frases podam 
ser tomadas corno verdadeiras, exceto aquelas 
pronunciadas pelos filosofos. lsto porhm, talvez 
seja um exagero. 

B. Russel, 
Minha vida em filosofia. 

"Idaois" pnra o politico 

"0s institui@s politicos s sociois dsvem 
serjulgados conforme o bem s o mol qua fo- 
zsm oos individuos. Encorojom o criotividoda 
mois que o ovidaz? Exprimam s olimantom 
o sentimanto ds ravsr6ncio sntrs os ssrss 
humonos? Mont6m o rsspsito?" 

Nos dias obscuros os homens t&m ne- 
csssidade de f& clara e de esperansa bem 
fundada; e, conseqij&ncia destas, da coragem 
calma que ndo teme as dificuldades a0 long0 
do caminho. 0 s  tempos que estamos atra- 
vessando [a guerra de 1 91 4- 1 9 1 81 deram a 
muitos ds nos a confirma<do de tudo o que 
acrsdit6vamos. Vemos que as coisas que con- 
sider6vamos rnal sdo verdadeiramente ma1 e 
sabemos, mais seguramente do que antes, as 
dires6es nos quais os homens devem se mover 
para qua um rnundo rnelhor surja das ruinas 
daquele que agora est6 se precipitando para 
a destruisdo. Vemos qua os projetos politicos 
dos homens, tanto da uns corno dos outros, 

se baseiam sobre ideais totalrnente errados. 
Rpenas ideais totalrnente diferentes poderdo 
impedir que contlnuem a ser fonte de sofrimen- 
tos, destrui(6es e pecados. 

0 s  ideais politicos devem basear-se 
sobre ideais par0 a vida individual. 0 objetivo 
dos homens politicos deveria ser o de tornar 
melhor a vida dos individuos. 0 homem politico 
nbo deve levar em considerqdo, nem fora nem 
acima, nada mais al&m dos hornens, das mulhe- 
res e das crianqx que cornpdem o mundo. 0 
problerna da politico 6 estabelecer as rela<des 
entre os seres humanos de modo qua coda um 
delas tenha em sua propria exist&ncia tanto barn 
quanto seja possivel. E esse problerna requer 
antes de tudo a considerasdo daquilo que nos 
parece belo na vida individual. 

Rpenas para comesor, ndo queremos que 
todos os homens sejam iguais. Ndo queremos 
estabelecer um sistema ou um tipo aos quais os 
homens devarn ser obrigados a uniformizar-se, 
de um modo ou de outro. [. . .] 

Ndo se quer um ideal so para todos os 
hornens, mas um ideal separado para coda um 
dos hornens: 6 precis0 chegar a isso. [ . . . I  

Existem duas esphcies de impulsos, cor- 
respondentes ds duos espdcies de bens: os 
impulsos posssssivos, que visam a adquirir ou a 
manter bens pessoais que ndo se podern repar- 
tire se concentram no impulso da propriedade. E 
h6 impulsos criotivos ou construtivos, que visam 
a levar para o mundo, e a tornar disponivel pora 
o uso, o g&nero de bens para os quais ndo 
existe posse ou exclusividade. 

R vida melhor & aquela em que os im- 
pulses criativos ocupam a parts mais vasta, e 
os impulsos possessivos a mais restrita. Esta 
descoberta ndo Q nova. 0 Evangelho diz: "Ndo 
se preocupem, pensando: 0 que corneranos? 
0 que beberemos? Corn que nos vestiremos?". 
0 s  pensamentos que dedicamos a estas coisas 
sdo desviados de argumentos de maior impor- 
tbncia. E, o que & pior, o hdbito mental gerado 
por pensar nesscls coisas & um hdbito feio; 
traz consigo concorr&ncia, inveja, prepot&ncia, 
crueldade, e quase todos os males morais que 
infestam o mundo. Em particular, leva ao uso do 
foqa corno meio para casar a presa. 

0 s  bens materiais podem ser obtidos 
com a for~a e fruidos por aquele qua deles se 
apodera. 

0 s  bens espir,ituais ndo podem ser obti- 
dos desse modo. E possivel matar um artista 
ou um pensador, mas ndo adquirir sua arta ou 
seu pensamento. Pods-se condsnar d morte 
um homam porqua ele ama seus sernelhantes, 
mas dessa forma ndo se adquire o amor que 
fazia a felicidade dele. Nestes casos a forca 
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Q impotente; 6 eficaz apenas quando se trata 
de bans materiais. Por essa razdo os homens 
que acreditam na for~a sdo os homens cujos 
pansamentos e dssejos sdo inspirados pel0 
interesse pelos bens. [. . .] 

Rquelss qua psrcsbem o ma1 que se pode 
fozer a outios com o uso da forp e o escasso 
valor dos bens que se podem adquirir com a 
forca, tar60 grande respeito pela liberdade dos 
outros, nbo procurardo entrava-la ou limitb-la; 
sar6o lentos para o julgamento s rClpidos na 
compreensdo; tratar6o qualquer sar humano 
com uma sspQcie ds ternura, porque nele o 
principio do bem & ao mesmo tempo fr6gil e 
infinitamente pracioso. Ndo condenor60 aque- 
les que s60 diferentes; saber60 e sentir6o que 
a individualidads requer a diversidode e qus 
a uniformidade significa morte. Desejar60 que 
qualquer sar humano esteja o quanto mais 
possivel vivo s o menos possivel seja produto 
mec6nico; amor60 uns nos outros apenas as 
coisas que o contato brutal de um mundo de- 
sapiedado dsstruiria. Em poucas palavras, em 
todas as suas rela@es com os outros serdo 
inspirados por um profundo sentimento de 
rev~r&ncia. 

Ja a t 6  claro aquilo qua dsveremos dese- 
jar para os individuos: Fortes impulsos criativos 
qua superem e absorvam o instinto ds posse; 
rever6ncia para com os outros; respeito palo 
impulso criativo fundamental em nos mesmos. 
Certa dose de auto-respeito e de orgulho natu- 
ral Q necessaria para a vida; um homem, para 
permanecar integro, ndo deve experimentar a 
sensa<do de uma absoluta derrota interior, mas 
deva ter a coragem, a esperanGa s a vontade de 
viver sagundo o melhor que nele exists, sejam 
quais Forem os obst6culos internos e extsrnos 
que acaso acontqa de encontrar. 0 s  homens 
tam o poder de realizar as melhores possibili- 
dadas de vida se possuem tr6s coisas: impulsos 
criativos mais qua possessives, rever&ncia para 
corn os outros, e respeito pel0 irnpulso Funda- 
mental em si rnesmos. 

As instituigks politicas e sociais devem 
sar julgadas conforms o bern e o ma1 qua fazem 
aos individuos. Encorajam a criatividade mais 
qua a avidez? Exprimem e alimentam o senti- 
mento de raver6ncia entre os seres humanos? 
Mant6m o respeito? 

B. Russsll, 
Minhas iddias politicas. 

Bertrand Russell, alem de filosofo e log 
foi tambe'm u m  pacifista conwicto. 



Descendente de urna das mais importantes familias vienenses, discipulo de 
Bertrand Russell em Cambridge, prisioneiro dos italianos no fim da Primeira Guerra 
Mundial, mestre de escola elementar de 1920 a 1926, a partir de 
1930 docente de filosofia em Cambridge, Ludwig Wittgenstein Mesfredeescola 

(1889-1951) com o Tractatus logico-philosophicus (1921) influen- : l ;y$zr  
ciara pesadamente os neopositivistas do Circulo de Viena, e com fildsofo 
Pesquisas-filosoficas (e ainda mais com seu ensinamento) dard + 

enorme impulso a filosofia analitica. 

A tese central do Tractatus e que o pensamento ou proposisao representa 
projetivamente o mundo. A cada elemento da realidadelcorresponde um elemen- 
to da linguagem (ou pensamento). A realidade consta de fatos 
que se resolvem em fatos atdmicos, por sua vez compostos de A linguagem 
objetos simples. Por sua vez, a linguagem consta de proposiqijes represents 
moleculares (ou complexas), compostas por proposiqbes atdmicas projetivamente 
nao mais divisiveis em outras proposic;ijes, as quais sao combi- O 

nagbes de nomes correspondentes aos objetos. Nos, portanto, " ii 
fazemo-nos representa~bes do mundo; e as representaqbes que 
t&m sentido s$o unicamente as proposiqbes da ciencia natural, "e a filosofia nao 
e urna ciCncia natural". "A filosofia nao 6 doutrina, mas atividade" que esclarece 
nossa linguagem. 

0 Tractatus foi interpretado pelos membros do Circulo de Viena como se 
fosse a biblia do neopositivismo, sobre a linha do principio de verificasao e no mais 
estrito rigor antimetafisico. Todavia - conforme salientou Paul Engelmann, amigo 
de Wittgenstein - Wittgenstein, como os neopositivistas, queria compreender o 
funcionamento da linguagem da cihcia, mas isso nao porque pen- 
sasse, como ao inves pretendiam os neopositivistas, que alem da A ciencia 
ciCncia nao houvesse nada a dizer; ao contrario dos neopositivistas, se ,la 
Wittgenstein se preocupava muito com aquilo que a ciencia nao sobre tudo 
pode dizer: "Sentimos que, ainda que todas as possiveis perguntas o gue para nds 
da ciCncia recebessem urna resposta, os problemas de nossa vida e mais 
nao seriam sequer tocados". A ciCncia cala-se sobre tudo o que importante 
para nos 4 mais importante: a Ctica e a religiao. + 3 11.3-4 

Em 1929 Wittgenstein volta a Cambridge. A volta para Cambridge 4 a volta 
para a filosofia; para uma filosofia que parte de urna cerrada critica da concep@o 
da linguagem como denominas30 de objetos. A teoria da representasao alimenta 
nosso cerebro com urna dieta unilateral; impele-nos a crer que 
nos, com nossa linguagem, fazemos urna so coisa: denominamos. A linguagem 
A verdade, porem, C bem diversa, urna vez que com nossa lin- e um conjunto 
guagem fazemos as mais variadas coisas: pedimos, agradecemos, de "Mas 
saudamos, xingamos, descrevemos, inventamos histbrias etc. S$o de lingua" 
inumerhveis os "jogos lingiiisticos": "tipos inumeraveis diferentes + ii 111.7-3 
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de emprego de tudo aquilo que chamamos de 'sinais', 'palavras', 'proposiqbes' ". 
A linguagem e um conjunto de jogos de lingua. "0 significado de uma palavra e 
o uso dela na linguagem". E o uso tem regras. Mas niio raramente a linguagem 
entra em ferias, e entiio surgem os problemas filosoficos. Dai a necessidade de 
uma filosofia como "terapia lingijistica". 

Professor de G. Frege, foi para Cambridge (Trinity 

de escola elementar College) para estudar os fundamentos da 
matemiitica, sob a guia de Betrand Russell. 

e grande fil6sofo Em 1914, com a explosi'io da Primeira 
Guerra Mundial, alistou-se como voluntiirio 
no exkrcito austriaco. Preso ~ e l o s  italianos 

Ludwig Wittgenstein nasceu em Vie- 
na, em 1889. Encaminhado pelo pai (Karl 
Wittgenstein, fundador da industria do aqo 
no impkrio dos Hasburgos) para estudar 
engenharia, inscreveu-se na Technische Ho- 
chschule de Berlim-Charlottenburg (1906- 
1907). Posteriormente (1908-1911), trans- 
feriu-se para a Faculdade de Engenharia de 
Manchester, de onde, em 191 1, a conselho 

em 1918, passou quase urn ano no campo 
de prisioneiros de Cassino. Libertado em 
agosto de 1919, encontrou-se logo depois 
com Russell na Holanda para discutir o 
manuscrito do trabalho que seria publicado 
em 1921 com o titulo, proposto por G. E. 
Moore, de Tractatus logico-philosophicus. 

De 1920 a 1926, ensinou como profes- 
sor primiirio em t r b  pequenas localidades 

Ludtuig Wittgenstein (1 889- 195 1 )  
con1 o Tractatus 

influenciou o neopositiz~ismo e, 
sucessiuan~ente, na dicada de 1930, 

foi o maior yepresentante 
da filosofia analitica. 



da Baixa Austria. De 1926 a 1928, projetou 
e supervisionou os trabalhos de construqiio 
da casa vienense de urna de suas irmiis. 

Retornou a Cambridge em 1929, onde 
Ihe foi conferida a laurea em junho. Em 
1930 tornou-se professor no Trinity College, 
iniciando sua atividade de ensino superior. 
Em 1939, sucedeu a G. E. Moore na catedra 
de filosofia. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
por algum tempo trabalhou como carrega- 

dor de feridos no Guy's Hospital de Lon- 
dres. Depois, trabalhou num laboratorio 
mCdico em Newcastle. Deu suas ultimas 
aulas em 1947. Transcorreu o ano de 1948, 
em solidiio, na Irlanda. Em 1949 foi para 
os Estados Unidos, em visita a seu ex-alu- 
no e amigo Norman Malcolm. Voltando 
a Cambridge, descobriu que estava com 
cincer. Morreu em 29 de abril de 1951 
na casa de seu mCdico, o dr. Bevan, que o 
hospedara. 

1 A s  teses f u n d a m e e t a i s  
'%' 

0 Tractatus logico-philosophicus saiu 
em 1921, em alemiio, nos "Annalen der 
Naturphilosophie" (vol. XIV, 3-4, pp. 185- 
262), e foi publicado em inglts em 1922, 
acompanhado do texto alemgo, pel0 editor 
Kegan Paul de Londres, com urna introdu- 
qiio de Bertrand Russell. 

As teses fundamentais do Tractatus siio 
as seguintes: 

''0 mundo C tudo o que acontece". 
"0 que acontece, o fato, C a existcncia 

dos fatos at8micosn. 
"A representaqio logica dos fatos C o 

pensamento". 
"0 pensamento C a proposiqiio exata". 
"A proposiqiio C urna funqiio de verda- 

de das proposig6es elementares". "A forma 
geral da funqiio de verdade C [r, x, N(x)]: 
essa C a f6rmula geral da proposiqZon. 

"Aquilo de que niio se pode falar, deve- 
se calar". 

Em urna primeira consideraqiio, en- 
contramos no Tractatus urna ontologia: "0 
mundo divide-se em fatos". Mas o pr6prio 
fato C divisivel: "Aquilo que acontece, o fato, 
C a existencia de fatos at8micos". E os fatos 
athmicos, por seu turno, siio constituidos 
por objetos simples: estes S ~ O  a substsncia 
do mundo. "0 fato at8mico C urna combi- 
naqiio de objetos (entidades, coisas)". "0 
objeto C simples". " 0 s  objetos constituem 
a substincia do mundo. Por isso niio podem 
ser compostos". "0 fixo, o consistente e o 
objeto S ~ O  urna so coisa". "0 objeto 6 o fixo, 
o consistente; a configura@io C o mutivel, 
o instavel". 

A teoria da realidade corresponde a 
teoria da linguagem. Segundo o Wittgenstein 
do Tractatus (ou, como se diz, o "primeiro" 
Wittgenstein), a linguagem C urna represen- 
ta@o projetiva da realidade. "Nos fazemos 
representaqoes dos fatos". "A representaqio 
C um modelo da realidade". E "o que a 
representaqiio deve ter em comum com a 
realidade para poder representi-la - exa- 
ta ou falsamente -, segundo seu pr6prio 
modo, C a forma de representaqio". Sem 
duvida, diz Wittgenstein, " A  primeira vista 
niio parece que a proposiqiio - assim corno, 
por exemplo, a que esti estampada no papel 
- seja representaq30 da realidade de que 
trata. Mas a notaqZo musical tambCm niio 
parece, a primeira vista, representaqiio da 
musica, assim como nossa escritura fonCtica 
(ou letras) tambCm niio parece urna repre- 
sentaqso de nossa linguagem falada. E, no 
entanto, esses simbolos se revelam, tambCm 
no sentido comum do termo, como represen- 
taqoes daquilo que representam". ''0 disco 
fonografico, o pensamento musical, a nota- 
q50, as ondas sonoras, estiio todos, entre si, 
naquela relaq3o interior representativa que 
se estabelece entre lingua e mundo. 0 que 
C comum a todas essas coisas 6 a estrutura 
logica (corno, na fabula, os dois jovens, seus 
dois cavalos e seus lirios, que siio todos, em 
certo sentido, urna so coisa)". 

Por conseguinte, o pensamento ou 
proposiqiio representa ou espelha proje- 
tivamente a realidade. E a cada elemento 
constitutivo do real corresponde outro ele- 
mento no pensamento. A realidade consta 
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de fatos que se resumem em fatos at6micos, 
compostos por seu turno de objetos simples. 
Analogamente, a linguagem 6 formada de 
proposig6es complexas (moleculares), que 
podem ser divididas em proposig6es simples 
ou at6micas (elementares), niio ulterior- 
mente divisiveis em outras proposi~6es. 
Essas proposig6es elementares constituem 
o correspondente dos fatos at6micos. E sHo 
combinaqhes de nomes, correspondentes aos 
objetos: "0 nome significa o objeto. 0 obje- 
to C seu significado [. . .] " . Para exemplificar, 
"Socrates C ateniense" C uma proposigiio 
atGmica, que descreve o fato at6mico de que 
Socrates 6 ateniense; ja "Socrates C ateniense 
e mestre de Platiio" C proposiqiio molecular, 
que reflete o fato molecular de que Socrates 
6 ateniense e mestre de Platiio. A proposigiio 
at6mica C a menor entidade lingiiistica da 
qua1 se pode proclamar o verdadeiro ou o 
falso. 0 fato at6mico C o que torna verda- 

deira ou falsa uma proposiqiio at6mica. 0 
fato molecular C uma combinaqiio de fatos 
at6micos que torna verdadeira ou falsa uma 
proposigiio molecular. 

A puvte "misticu" 

do Tvactat~zs 

Siio essas, em resumo, as idCias cen- 
trais do Tractatus. Mas Wittgenstein se da 
conta de que, embora a citncia represente 
projetivamente o mundo, entretanto, alCm 
da citncia e do mundo, "ha verdadeiramente 
o inexprimivel. Mostra-se; C aquilo que C 
mistico". "0 que C mistico niio C como o 
mundo C, mas que ele in. 

"0 sentido do mundo deve se encon- 
trar fora dele. No mundo, tudo 6 como 
6 ,  e acontece como acontece: nele niio ha 
nenhum valor - e, se houvesse, niio teria 
nenhum valor [. . .] ". 

E "nos sentimos que, ainda que todas 
as possiveis perguntas da citncia recebessem 
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resposta, os problemas de nossa vida niio 
seriam sequer arranhados. Sem duvida, niio 
resta entiio nenhuma pergunta - e esta C 
precisamente a resposta". "0 problema 
da vida resolve-se quando se desvanece". 
Nessas afirma~oes consiste precisamente 
a denominada parte mistica do Tractatus. 

Lido, discutido, pesquisado nos pressu- 
postos e nos diversos nucleos teoricos, inter- 
pretado com base em perspectivas diversas, 
o Tractatus foi um dos livros filosoficos 
mais influentes do siculo XX. E a influencia 
mais consistente foi a que exerceu sobre os 
neopositivistas, que, embora rejeitando a 
parte mistica, aceitaram sua antimetafisica, 
retomaram a teoria da tautologicidade das 
assertivas logicas, interpretaram as proposi- 
qdes at6micas como protocolos das ciencias 
empiricas e assumiram sua idCia de que a 
filosofia i atividade clarificadora da lingua- 
gem cientifica e niio doutrina. 

Tanto mediante a Introdu~iio de Ber- 
trand Russell ao Tractatus como mediante a 
interpretaqiio dos neopositivistas, o Tracta- 
tus foi visto pela maior parte dos estudiosos 
como a biblia do neopositivismo. Entretan- 
to, em nossos dias, essa imagem do Tractatus 
foi justamente abandonada. 

Wittgenstein niio apenas niio foi mem- 
bro do Wiener Kreis e nunca participou das 
sessBes do Circulo, mas tambCm nunca foi 
neopositivista. Suas intenqdes eram bem 
diversas das intenqBes dos neopositivistas, 
como nos revelam suas Cartas a Ludwig won 
Ficker (1969), as Cartas a Engelmann (1967) 
e as reflexdes do proprio Engelmann. 

Na realidade, em 1919 (portanto, trEs 
anos antes que M. Schlick, o fundador do 
Wiener Kreis, fosse chamado a Viena), Witt- 
genstein escreveu uma carta a L. von Ficker, 
corn o qual estava tratando da publicagio do 
Tractatus. Entre outras coisas, podemos ler 
nessa carta: "Talvez Ihe seja util que eu lhe 
escreva algumas palavras sobre o meu livro: 

corn efeito, o senhor n30 extraira grande coi- 
sa de sua leitura. essa C minha o~iniiio exata. 
De fato, o senhor n3o o compreendera; o 
tema Ihe parecera totalmente estranho. Na 
realidade, porCm, ele n5o Ihe C estranho, j4 
que o sentido do livro C um sentido e'tico. 
Certa vez, pensei em incluir no prefacio 
uma proposiqgo, que agora de fato niio 
esta 15. mas aue escreverei neste momento 
para o senhor, porque talvez constitua para 
o senhor uma chave para a compreensiio 
do trabalho. Com efeito, eu queria escrever 
que meu trabalho consiste em duas partes: 
aquilo que escrevi e, alCm disso, tudo aquilo 
que niio escrevi. E precisamente esta segunda 
parte C a importante [...I". 

Ou seja, o que n io  esta escrito, o que 
n io  C dito porque n io  6 dizivel cientifica- 
mente C a parte mais importante: a Ctica e a 
religiao. E i assim que se reconciliam em um 
todo consistente a "16e;ican e a "filosofia" 
do Tractatus com a ";istican do pr6prio 
Tractatus. 

Na opini3o de A. Janik e S. Toulmin 
( A  grande Viena, 1973), este era o problema 
de fundo de Wittgenstein: "Poder encontrar 
um mitodo qualquer para reconciliar a 
fisica de Hertz e Boltzmann com a Ctica de 
Kierkegaard e Tolstoi". 

Mas os neopositivistas, devido a seus 
interesses e perspectivas, niio souberam 
ver esse ~roblema ~rofundo e condenaram 
como contra-senso a mistica de Wittgens- 
tein. Engelmann comenta: "Toda uma 
geraqiio de alunos considerou Wittgenstein 
positivista, ja que ele tinha em comum com 
os positivistas algo de enorme importsncia: 
traqara uma linha de separaqiio entre aquilo 
de que se pode falar e aquilo que se deve 
calar. coisa aue os ~ositivistas tambim ha- 
viam feito. A diferenqa esta apenas no fato 
de que eles n3o tinham nada sobre o que 
calar. 0 positivismo sustenta - e esta 6 sua 
essencia - que aquilo de que podemos falar 
C tudo o que conta na vida. Wittgenstein, ao 
contrario, cre apaixonadamente que tudo o 
que conta na vida humana 6 precisamente 
aquilo sobre o qual, no seu modo de ver, 
devemos calar. Apesar disso, quando ele 
toma gande cuidado em delimitar o que 
n3o C importante, niio 6 a costa daquela ilha 
que ele quer examinar t30 acuradamente, e 
sim os limites do oceano". +"  
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III. As Pesq~isns f;losbficns 

f\ volta h filosofia 

No Prefacio ao Tractatus, Wittgens- 
tein escrevia que "a veracidade das idCias 
aqui transmitidas C intocavel e definitiva" e 
pensava "ter, no essencial, resolvido defini- 
tivamente os problemas". Por conseguinte, 
Wittgenstein calou-se. 0 s  problemas esta- 
vam definitivamente resolvidos. Por isso, em 
4 de julho de 1924, Wittgenstein escrevia a 
J. M. Keynes (que, juntamente com o mate- 
matico F. P. Ramsey, preocupava-se em fazer 
o fil6sofo austriaco retornar a Cambridge): 
"0 senhor me pergunta se pode fazer algo 
para tornar-me novamente possivel o traba- 
lho cientifico. Niio, a esse respeito niio ha 
mais nada a fazer; com efeito, niio tenho 
mais nenhum forte impulso interior para 
tal ocupaqiio. Tudo o que eu realmente ti- 
nha a dizer, ja o disse. E, com isso, a fonte 
se esgotou. Isso i ode soar estranho, mas C 
assim mesmo" . 

Na realidade, niio seria assim por muito 
tempo. Com efeito, em janeiro de 1929 Wit- 
tgenstein estava novamente em Cambridge. 
E o retorno a Cambridge era o retorno a 
filosofia. Em suma, Wittgenstein percebeu 
que os problemas filos6ficos niio haviam 
sido definitivamente resolvidos. Embora o 
chamado a retomar o trabalho filos6fico 
pareqa encontrar sua motivaqiio em uma 
conferincia que o matemitico intuicionista 
L. E. Brouwer pronunciou em Viena em mar- 
qo de 1928, com a presenqa de Wittgenstein, 
niio devemos esquecer tris coisas em relagiio 
a seu retorno 2 filosofia: 

a )  os encontros que Wittgenstein man- 
teve com alguns membros do Circulo de 
Viena - sobretudo Schlick e Waismann -, 
de cujas conversaqoes temos hole os relatos 
que nos foram deixados por Waismann 
no livro Wittgenstein e o Circulo de Viena 
(1967); 

b) os "inumeriiveis col6quios" que Wit- 
tgenstein diz ter mantido com Ramsey, tendo 
por objeto a revisiio dos Principia mathema- 
tics e as teses do Tractatus sobre a 16gica e 
sobre os fundamentos da matematica; 

C) o contato com "a linguagem real das 
crianqas" das escolas primarias. 

Esses tris fatos - a reflex30 sobre a 
matematica intuicionista, os col6quios com 
Ramsey e a linguagem das crian~as - leva- 

ram Wittgenstein a assumir nova perspectiva 
teorica na interpretaqiio da linguagem. 

E, em um esforqo intenso, que vai 
das ObservaC6es filosdficas (1 929-1 930) 
- atravCs da Gramatica filosdfica (1932- 
1934), 0 livro axul e o livro marrom (1933- 
1935), Observap5es sobre os fundamentos 
da matematica (1937-1944) e Da certeza 
(1950-1951) - 2s Pesquisas filosdficas 
(Parte I, 1945; Parte 11, 1948-1949), Witt- 
genstein afasta-se das solu@es do Tractatus 
e elabora sua nova perspectiva filosofica, da 
qua1 as Pesquisas filosoficas (Philosophische 
Untersuchungen) representam o documento 
mais elaborado. 

As Pesquisas filosdficas se iniciam com 
uma critica cerrada ao esquema tradicional 
de interpretaqiio que vi a linguagem como 
um conjunto de nomes que denominam 
ou designam objetos, nomes de coisas e de 
pessoas, unidos pela aparelhagem 16gico- 
sintitica constituida por termos como "en, 
"o", yse ... entiio" etc. 

E obvio que, assim concebendo a 
linguagem, o compreender se reduz a dar 
explica~des que se resumem em defini~oes 
ostensivas, que postulam toda aquela sCrie 
de atos e processos mentais que deveriam 
explicar a passagem da linguagem 2 realida- 
de. Como se vi, a teoria da representaqiio, 
o atomism0 16gico e o mentalism0 est5o 
estreitamente conjugados. 

Na realidade, porCm, o jogo linguistico 
da denominaqiio (Benennungssprachspiel) 
niio C de mod0 nenhum primario. Com 
efeito, se eu digo, indicando uma pessoa 
ou um objeto, "este i Mirio" ou "isto i 
vermelho", havera sempre para quem me 
escuta certa ambiguidade, ja que niio sabe 
a que propriedade da pessoa ou do objeto 
me referi. "Dizendo 'cada palavra desta lin- 
guagem designa alguma coisa', niio dizemos 
absolutamente nada [...I ", escreve Wittgens- 
tein nas Observap5es sobre os fundamentos 
da matematica. "Pensa-se que aprender a 
linguagem consista em denominar objetos, 
isto C, homens, formas, cores, dores, estados 
de espirito, numeros etc. A denominaqiio C 



Capitulo de'cimo sexto - Ludwig Wittgenstein 
313 

semelhante a pendurar em urna coisa um 
cartiiozinho com um nome. Pode-se dizer 
que isso C urna preparagiio para o uso da 
palavra. Mas para que nos prepara?". 

A teoria da representaqiio sustenta que, 
com nossa linguagem, n6s fazemos apenas 
urna coisa: denominamos. Mas Wittgenstein 
esti persuadido de que, "ao contririo, com 
nossas proposi@es, fazemos as coisas mais 
diversas. Basta pensar nas exclamaqGes, corn 
suas tiio diferentes funq6es: 

Agua! 
Fora! 
Ai! 
Socorro! 
Lindo! 
Niio ! 
E agora, ainda estis disposto a cha- 

mar essas palavras de 'denominaqiio de 
objetos'?". 

Com a linguagem, fazemos as coisas 
mais variadas. 0 s  "jogos lingiiisticos" siio 
inumeraveis: "Siio inumeraveis os tipos dife- 
rentes de emprego de tudo o que chamamos 

'sinais', 'palavras', 'proposiq8es'. E essa 
multiplicidade niio C algo fix0 ou algo dado 
de urna vez por todas, mas novos tipos de 
linguagem, novos jogos lingiiisticos, como 
poderiamos dizer, surgem continuamente, 
enquanto outros envelhecem e siio esqueci- 
dos (uma imagem aproximada disso poderia 
ser dada pelas mudanqas da matemitica)". 

0 principio de MSO 

e a filosofia 
colno terapia liMgi;istica 

A linguagem C um conjunto de jogos de 
linguagem. 0 significado de urna palavra C 
seu uso. E o uso tem regras. Por outro lado, 
"seguir urna regra C anilogo a obedecer a 
uma ordem: somos adestrados para obede- 
cer ?i ordem". "Seguir urna regra, fazer urna 
comunicaqiio, dar urna ordem ou jogar urna 
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partida de xadrez s io  habitos (usos, insti- 
tuigdes)". E essas regras que aprendemos 
atravis do adestramento s io  publicas: "No 
sentido em que existem processos (tambCm 
processos psiquicos) caracteristicos do 
compreender, o compreender n io  C process0 
psiquico". 

Mas urna imagem nos mantinha pri- 
sioneiros. E ela fez com que o mundo de 
nossa mente se povoasse de espectros, isto 
C, de problemas filos6ficos: "Eles n5o G o  
naturalmente problemas empiricos, mas 
problemas que se resolvem penetrando na 
operagso de nossa linguagem de forma a 
reconhec&la, contra urna forte tendencia a 
subentend:-la. 0 s  problemas n io  se resol- 
vem mais produzindo novas experigncias, 
mas sim ajustando aquilo que jii nos C 
conhecido ha tempo. A filosofia C batalha 
contra o encantamento de nosso intelecto, 
por meio de nossa linguagem". 

" 0 s  problemas filos6ficos surgem [. . .] 
quando falta a linguagem". E esses proble- 
mas se resolvem dissolvendo-0s. "Quando 
os fil6sofos usam urna palavra - 'saber', 
'ser', 'objeto', 'eu', 'proposigio', 'nome' - e 
tentam captar a essincia da coisa, devemos 
sempre perguntar: essa palavra C efetiva- 
mente usada assim na linguagem, na qua1 
tem sua patria?" 

"N6s utilizamos as palavras, no seu 
emprego metafisico, na trilha do seu empre- 
go cotidiano". E isso porque a linguagem 

"faz parte de nossa hist6ria natural, como 
o caminhar, o comer, o beber, o brincar". 
A linguagem opera sobre o fundo de neces- 
sidades humanas, na determinagio de um 
ambiente humano. E como "o significado 
de urna palavra C seu uso na linguagem", a 
fungzo da filosofia C puramente descritiva. 
Como na psicanilise, a diagnose C a terapia: 
"o fil6sofo trata urna questZo como urna 
doenca" . 

NZO busqueis o significado, buscai o 
uso - repetia Wittgenstein em Cambridge. 
E acrescentava: "0 que vos dou C a morfo- 
logia do uso de urna expressio. Demonstro 
que ela tem usos com os quais jamais havieis 
sonhado. Em filosofia, as pessoas sentem-se 
for~adas a ver um conceito de determinado 
modo. Pois o que fago C propor ou at6 
inventar outros modos de considera-lo. Su- 
giro possibilidades nas quais jamais havieis 
pensado. Acreditiiveis que so existisse urna 
possibilidade ou, no miximo, duas. Mas 
eu vos fiz pensar em outras possibilidades. 
AlCm disso, mostrei que era absurd0 esperar 
que o conceito se adequasse a possibilidades 
t i o  restritas assim. Desse modo. vos libertei 
de vossa cZibra mental; agora, podeis olhar 
em volta, no campo do uso da expressio, 
e descrever seus diversos t i ~ o s  de uso". Em 
suma, a filosofia C a terapii das doengas da 
linguagem. "Qua1 C o teu objetivo em filo- 
Sofia? Indicar A mosca o caminho de saida 
de dentro da garrafa". 
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0 A Iinsuosem reprssenta 
projetivamsnte o mundo 

"R proposi~do Q urno irnogsrn do reali- 
clods"; "R irnogern concorda corn o rsolidode 
ou ndo; slo t corrsto ou incorreto, vsrchdsiro 
ou falsa"; "R totolidode das proposi@es 
verdodsiros Q a ci8ncia naturol toda (ou a 
totolidads clcrs ci&ncios naturois) "; "R filosofio 
ndo Q urno dos ci&ncios noturais"; "Objetivo 
do filosofio Q o ssclarecimento Iogico dos 
pensornentos. R filosofia ndo Q urna doutri- 
no, rnos urno otividclds [...I. R filosofia devs 
esclorscer os psnsarnsntos qua, ds outro 
forrno, [. . .] seriarn tun~os e indistintos ". 

1 0 mundo 6 tudo aquilo qua acontece. 

1 .1  0 mundo 6 a totalidads dos fatos, 
n6o das coisas. 

1 .1 1 0 mundo & determinado pelos fatos 
e por serem eles todos os fatos. [. . .] 

2.063 R realidads inteira & o mundo. 

2.1 Nos nos fazsmos imagens dos fatos. 

2.1 1 R Imagem apresenta a situaq5o no 
espqo Iogico, a exist&ncia e a ndo existBncia 
de estados de coisas. 

2.1 2 R imagem & um modelo da reali- 
dade. 

2.1 3 nos objetos correspondem na ima- 
gem os elementos da imagem. 

2.131 0 s  elementos da imagem s6o re- 
presentantes dos objstos no imagem. 

2.14 A imagem consists no fato de seus 
elementos estarem em determinada rela@o 
urn com o outro. 

2.1 41 R imagem is um Fato. 

2.1 5 Qua os elementos da imagem es- 
tejam am deterrninada rela<bo um com o outro 

mostra qua as coisas estdo nessa relaq3o uma 
com a outra. 

Essa conexdo dos elementos da imagem 
ser6 chamada estrutura da imagem; a possibi- 
lidade do estrutura [ser6 chamada] Forma do 
representa<do da irnagsm. 

2.151 A forma da figura<do 6 a possi- 
bilidade que as coisas estejam uma para a 
outra no mssmo reloq3o que os slementos da 
imagem. [. . .] 

2.2 A imagsm tem em comum com o figu- 
rado a forma Iogica da figufa<do. 

2.201 A imagsm figura a rsalidade, repre- 
sentando uma possibilidade da exist&ncia e da 
nbo exist&ncia de estados de coisas. 

2.202 A imagsm repressnta uma possivel 
situa~bo no espaso Iogico. 

2.203 A imagam contbm a poss~bilidade 
da situaQ3o que ela representa. 

2.21 A imagem concorda com a realidads 
ou n6o; ela 6 correto ou incorreta, verdadeira 
ou falsa. 

2.22 R imagsm repressnta aquilo que 
repressnta, independentemente da propria 
verdade ou Falsidade, por meio do Forma da 
figurqdo. 

2.221 Aquilo que a imagem representa Q 
o proprio sentido. 

2.222 Na concorddncia ou discorddncia do 
sentido da imagem com a realidads consists a 
verdade ou a falsidade da imagem. 

2.223 Para reconhecer se a imagem & 
verdadeira ou falsa devemos confronts-la com 
a realidade. 

2.224 F l  partir da imagsm apenos, nao 
se pode rsconhecer se ela & verdadeira ou 
falsa. 

2.295 Uma imagem verdadeira a prior; 
ndo existe. 

3 R imagem Iogica dos fatos & o pensa- 
mento. 

3.001 "Um estado de coisas & pens6velu 
quer dizer: "Nos podemos fazer dele uma 
imagem". 
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3.01 R totalidade dos pensamantos ver- 
dadeiros 6 uma imagem do mundo. 

3.02 0 pensamsnto conthm a possibili- 
dad@ da situa@o qua ele pensa. Aquilo que & 
pens6vel 6 tambbm possivel. 

3.03 Ndo podemos pensar nada de ilo- 
gico, pois, da outra forma, deveriarnos pensar 
ilogicaments. [ . . . I  

4 0 pensamsnto 6 a proposi<do provida 
de sentido. 

4.001 A totalidade das proposi@es & a 
linguagem. 

4.002 0 homem possui a capacidade de 
construir linguagans, corn as quais todo sentido 
pode ser expresso, ssrn suspeitar corno e o que 
coda palovra signifique. Da mssrna forma corno 
se fala sem saber corno os sons particulares 
sdo emitidos. 

R linguagem comum 6 uma parte do 
organismo hurnano, s ndo menos complicada 
que ele. < humanamente irnpossivel extrair dela 
imediatamente a bgica da linguagem. 

A linguagsm traveste os pensarnentos. 
E precisamente de tal modo qua pela forma 
exterior do veste, ndo se pode concluir sobre a 
forrna do pensamanto revvsstido; porque a for- 
ma exterior da veste & formada para objetivos 
bem diferentes que o de tornar reconhecivel a 
forrna do corpo. 

0 s  entendimentos tdcitos para 6 compre- 
ensdo da linguagem cornum sdo snormsmsnts 
complicados. 

4.003 R rnaioria das proposi$des s ques- 
tdes que foram escritas sobre coisas filosoficas 
ndo 6 falsa, mas insensata. Por isso, a questdes 
desta espQcie ndo podemos de fato responder, 
mas podemos apenas estabslecer sua insenso- 
tez. A maioria das questdes s proposig3es dos 
fil6sofos se fundn sobre o fato de qua nos ndo 
compresndemos nossa 16gica da linguagem. 

(Elas sdo da esphcie da questdo de se o 
bern 6 mais ou menos idhntico ao belo). 

N6o & de admirar que os problemas 
mais profundos propriamente ndo sejam pro- 
blemas. 

4.0031 Toda a filosofia & "critica da lingua- 
gem". (NBo, por&m, no sentido de Mauthner.) 
Mbrito de Russell & tar mostrado que a forma 
logica aparente do proposi@o ndo & necassa- 
riamente sua forma real. 

4.01 A proposi<do & imagem da reali- 
dads. 

A proposi<do & um modelo da realidade 
tal qua1 nos a psnsamos. 

4.01 1 h prirneira vista, a proposi@o - tal 
corno, por exemplo, est6 impressa sobre o pa- 
pel - ndo parece ser uma imagem da realidads 
da qua1 trQta. Todavia, nern a nota~do musicol, 
h primeira vista, parscs ser urna imagem da 
mljsica, nem nossa grafia fon8tica (o alfabato) 
parece uma imagern dos fen6menos de nossa 
linguagem. 

No entanto, essas linguagens de sinais, 
mesmo no sentido costumeiro desse termo, se de- 
monstram imagens daquilo que representam. [. ..] 

4.1 A proposi$lo rspresenta a exist&ncia 
s a ndo exist&ncia dos estados de coisas. 

4.1 1 A totalidade das proposi@es verda- 
deiras C a ciBncia natural toda (ou a totalidade 
das cihncias naturais). 

4.1 1 1 A filosofia ndo & urna das ci&ncias 
naturais. 

(A palavra "filosofia" deve significar algu- 
ma coisa qua est6 acima ou abaixo, e ndo junto 
das cihcias naturais). 

4.1 12 Objetivo da filosofia & o esclareci- 
rnento logic0 dos pensamentos. A filosofia ndo 
& urna doutrina, mas uma atividade. 

Uma obra filos6fica consta essencialmente 
de ilustra<das. Resultado da filosofia ndo sdo 
"proposi@es filosoficas", mas o esclarecirnento 
ds proposipzs. 

A filosofia deve esclarecer e delimitar niti- 
damente os pensamentos qua, de outra forma, 
eu diria, seriam turvos s indistintos. [...I 

6.53 0 rnbtodo correto da filosofia seria 
propriamente o seguinte: nada dizer sen60 
aquilo que se pode dizer; portanto, proposi@es 
da ci&ncia natural - portanto, algo que nada 
tam a ver com a filosofia -, e depois, toda 
vsz que outro queira dizer algo de metafisico, 
mostrar-lhe que ndo deu nenhum significado a 
certos sinais em suas proposi<des. Esse mtstodo 
seria insatisfatorio para o outro - ole ndo teria 
a sensa~do de que Ihs snsinamos filosofia -, 
e apesar da tudo seria o ljnico rigorosaments 
correto. 

6.54 Minhas proposi@es elucidam do 
seguinte modo: aqusle que me compreends, no 
final as reconhece corno insensatas, caso tenha 
subido por meio d e b  - sobre elas - para akm 
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dslas. (Ele deve, por assim dim, jogar fora a 
escada depois de por @la ter subido). 

€Is deve superar estas proposi@es, s 
entdo ver6 o mundo corretamente. 

7 Sobre aquilo de que ndo se pode falar, 
deve-se calar. 

I. Wittgenstsin, 
Troctotus logico-philosophicus 

s Codmos 1914-1916. 

Wittgenstein, com seuTractatus, havio-ss 
proposto saber como era Feita o cihncio; nbo, 
porhm, porqus pensosse que fora da ci&ncio 
nbo houvesse nado de importante. Queria 
saber corno era Feita a cihncio - o dizivd da 
ci&ncia - para proteger o ineMvel (em relo- 
gbo b ci&ncia). Rquilo qus a ci&ncia ndo pode 
dizer & o qus mais importo para nos. 

6.4Todas as proposi(6es sdo de igual valor. 

6.41 0 sentido do mundo deve estar fora 
dele. No rnundo tudo 6 como 6, e tudo acontece 
como acontece; ndo h6 nele nenhurn valor, nem, 
se houvesse, terio um valor. 

Se existe um valor qua tam valor, deve 
estar fora de todo devir e de ser-assim. Com 
efeito, todo devir e ser-assim 6 acidental. 

Aquilo que os torna ndo-acidentais ndo 
pode estar no mundo, pois, de outra forma, 
seria, por sua vez, acidsntal. 

Deve estar fora do mundo. 

6.42 Ndo podem, portanto, existir propo- 
si@es da 6tica. 

As proposis6es ndo podem exprirnir nada 
que seja mais slevado. 

6.421 € claro que a &tic0 ndo pod@ ser 
formulada. 

A 6tica 6 transcendental. [...I 

6.431 Como tamb6m o mundo, corn a 
morts, ndo se altera, mas acaba. 

6.431 1 R morte ndo 6 evento da vida. A 
morte ndo se vive. 

Se por eternidade se entends ndo infinita 
dura<do no tempo, mas intemporalidada, vive 
sternamente aqusls que viva no presente. 

Nossa vida 0 tdo sem fim, do mesmo modo 
que nosso campo visual 6 ssm limites. 

6.431 2 A imortalidade temporal da alma 
do homem e, portanto, sua sterna sobreviv6ncia 
mesmo dapois da morte, ndo so ndo 6 de modo 
nenhum garantida, mas, quando a supomos, 
ndo alcancpmos ds fato aquilo que, a0 sup6-la, 
sempre perseguimos. Talvez se torne resolvido 
urn enigma pelo fato de que eu sobreviva 
eternamente? Ndo 6 talvez esta vida sterna 
tdo enigmatica como a presente? R resolu~do 
do enigma da vida no espqo e no tempo est6 
Fora do espqo e do tsmpo. 

(Ndo sdo problemas de ci6ncia natural 
aqueles que aqui se procura resolver). 

6.432 Rssim como o mundo 6, 6 coisa de 
fato indiferents para aquilo qus 6 mais elevado. 
Deus ndo revela a si mesmo no mundo. 

6.432 1 0 s  fatos pertencem todos apenas 
ao problema, ndo d soluc;do. 

6.44 0 mistico ndo existe como o mundo 
existe, mas que ele exists. 

6.45 lntuir o mundo sub specie aeterni 6 
intui-lo como totalidade - limitada. 

0 mistico 6 sentir o mundo como totali- 
dads limitada. 

6.5 Ds uma resposta que ndo se pode 
formular tamb6m ndo se pode formular a per- 
gunta. 

0 enigma ndo existe. 
Se uma pergunta pode ser Ievantada, ela 

tarnb6m pode tar resposta. [. . .] 

6.52 Sentimos qus, mesmo dspois que 
todas as possiveis perguntas cientificas tiverem 
sido respondidas, nossos problemas vitais an- 
da ndo terdo sido sequsr tocados. Ssm dljvida, 
entdo ndo restara mais nenhuma pergunta; e 
esta 6 justamsnte a resposta. 

6.521 R solu@o do problema do vida se 
percebs quando ele desapareca. 

(Ndo Q talvez por isso que os homens, 
cujo sentido da vida - ap6s longas dljvidas 
- se tornou claro, ndo souberam depois dizer 
em que consistia tal sentido?). 

6.522 Exists de fato o ineMvel. Ele mostra 
o si masmo, 6 o mistico. 

I. Wittynstein, 
Troctatus logico-philosophicus. 
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Tractatus logico-philosophicus 
"6 urn sentido 6tico" 

Com ssto carto escrita o Ludwig von Ficker 
entre o fino1 ds outubro s os inicios ds no- 
v~mbro ds 7 9 7 9, Wittgenstein pr~ciso que o 
ssntido de seuTractatus logico-philosophicus 
"B urn ssntido &tico". 

Comentondo ssto corto, Poul Engslmann 
- um omigo ds Ulittgsnstsin - sscrsvsu: "0 
positivismo sustsnta, s ssto 0 sua sss&ncio, 
qus aquilo ds que podsmos folor & tudo 
oquilo qus importa no vido. Wittgenstsin, 
oo contrdrio, cr& opaixonodarn~nt~ que 
tudo aquilo qua importa no vido humono 
& justomants oquilo sobrs o qus, ssgundo 
ssu modo ds v ~ r ,  dsvsmos color. Quondo, 
apssor ds tudo, @Is ss prsocupo em dslimitor 
aquilo qus nbo 6 importonts, nbo .& o costa 
doqusla ilha qus sls qusr exominor corn 
t6o meticulosa sxotidbo, e sim os limitss do 
oceono". 

Caro Sr. v. Ficker, 
junto com ssta carta, envio-lhe o manuscri- 

to.  or que au ndo pensei logo no senhor? Toda- 
via, creia, desde o primeiro momento pensei no 
senhor. Mas isto, na verdade, aconteceu em um 
tempo em que o livro ndo podia ser ainda pu- 
blicado, dado qua ole ainda ndo estava pronto. 
E, quando ficou pronto, est6vamos em guerra, s 
assim de novo ndo podia pensar em uma ajuda 
sua. Mas agora conto com o senhor. E talvez 
Ihe seja de ajuda que eu Ihe escreva algumas 
palavras sobrs meu livro: da leitura dele, com 
efsito, o senhor, e esta 6 minha exata opinido, 
ndo tirar6 grande coisa. 0 senhor, da fato, ndo 
o sntender6; o assunto lhe parecer6 totalmente 
astranho. Na r~alidade, porhm, ele ndo Ihs 6 
estranho, pois o sentido do livro 6 um sentido 
6tico. Uma vez au queria incluir no preMcio uma 
proposiq30, que agora de fato ndo ha ali, mas 
que agora escreverei para o senhor, pois ela 
constituit-6 talvez para o senhor uma chave para 
a compreensdo do trabalho. Com efaito, eu 
queria ascrever que meu trabalho consists do 
duos partes: daquilo que escrevi s, al6m disso, 
de tudo aquilo que nbo escrevi. E justamente 
esta segunda parte 6 a importante. Por obra 
ds meu livro, o Btico 6 delimitado, por assim 
dizar, a partir de dentro; e estou convict0 de 
qua o Qtico deve ser dslimitado rigorosomsnts 
apsnos deste modo. 

Em poucas palavras, creio que tudo aquilo 
sobre o que muitos hoje folom 2, too, eu em 
meu livro o coloquei firmemsnts em ssu lugar, 
simplesmente calando sobre isso. E, por isso, 
o livro, a manos que eu ndo me engane com- 
pletamsnta, dira muitas coisas qua tambhm o 
senhor quer dizsr, mas ndo psrcebs talvez que 
j6 foram ditas nsle. 

Eu o aconselharia que lesse o prsMcio e 
a conclusbo, pois sbo sssas partes que Isvam 
o sentido do livro a sua expressdo mais ime- 
diata [ . . . I .  

Receba as mais cordiais sauda<Ges de 
seu dsvoto 

Ludwig Ulittgenstein 
L. Ulittgmstein. 

Carta a iudwig von F i c k ~ r .  

A tcoria Jos jogos-dc-lingua 

R tsorio do linguogsm como rsprsssn- 
tog60 sstd errodo. Nbo dsvsmos procuror o 
significodo ds umo palavro, a sim sau uso: o 
uso ds uma polovro ou d~ uma sxprsssbo 0 
seu significodo. Existsm, om sumo, Fung6es 
difersntss dos palavros, difsrentss jogos- 
de-linguo. 

"Poro umo gronds clossa de casos - oin- 
do qus nbo poro todos os casos - em qua 
delss nos sarvirnos, a polovro 'significodo' 
pods ser dsfinido: o significodo ds umo 
palovro & seu uso no linguogsm". 

R filosofio tem sxotomsnte a torsfa de 
dsscrsver o Funcionomsnto dos difsrsntss 

1 1 . Penss nos instrumentos qua se encon- 
tram em uma caixa de utensilios: h6 um martelo, 
uma tenaz, um serrote, uma chave da fenda, 
urn metro, uma panelinha para a cola, a cola, 
pregos e porafusos. Sdo diferentes as funCGes 
destes objetos, assim como sdo diferentes as 
fun~des das palavras. (E h6 semelhan~as aqui 
e acol6). 

Naturalmente, o que nos confunde 6 a uni- 
Formidads no modo ds apresenta~do das pala- 
vras qua nos 560 ditas, ou qua encontramos es- 
critas e impressas. Com efsito, sau smprego ndo 
est6 diante de nos de modo igualmente eviden- 
te. E especialmsnte quando fazemos filosofia! 

1 2. Rssim como quando olhamos na cabins 
de uma locomotiva: nela h6 olavancas que t&m 
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todas, mais ou menos, o mesmo aspecto. (Isso 
6 compreensival, uma vez qua todas devem 
ser pegas com a m6o). Mas uma & a alavanca 
de uma manivela que pode ser deslocada de 
modo continuo (regula a abertura de uma v61- 
vula); outra 6 a alavanca ds um interruptor que 
permits apenas duas posi<des irteis: para cima 
e para baixo; uma terceira & parte da alavanca 
ds Freio: quanto mais fortemsnte & puxada, mais 
snergicamente se freia; uma quarto & a  alavan- 
ca de urna bomba: funciona apenas enquanto 
a movsmos para cima e para baixo. 

1 3. Dizendo: "coda palavra desta lingua- 
gem designa alguma coisa" ainda ndo dissemos 
excltomente nada; a menos que tenhamos ds- 
terminado quo1 distin~do desejamos fazsr. [.. .] 

14. Imagine que alguQm diga: "Todos os 
instrumentos servem para modificar alguma 
coisa. 0 martslo, a posi~bo de um prego; o 
serrote, a Forma de uma tabua etc.". - E o que 
modificam o metro, o recipiente do cola, os pre- 
gos? - "Nosso conhaimento do cornprimento de 
um objeto, da temperatura da cola, do solidez 
do caixa". Contudo, com esto assimila<do da 
express60 tar-se-ia ganho alguma coisa? 

15. A palavra "designor" encontra talvez 
sua aplica$do mais direta nos casos am que o si- 
nal 6 colocado sobre o objeto que @la dssigna. 
Suponha que 0s instrumentos que G utiliza para 
a constru@o tenham certos sinais. Se R mostra 
ao ajudante um destes sinais, ale Ihe trara o 
instrumento provido com aquele sinal. 

Assim, ou de modo mais ou menos se- 
mslhante, um nome designa uma coisa, e 6 
dado um noms a uma coisa. Frequsntsmsnta, 
enquanto filosofamos, revela-se irtil dizer a 
nos mesmos: "Denominar uma coisa 6 como 
prender a um objeto um cartdo que traz o nome 
dele". [. . .I  

1 8. [ . .] Nossa linguagem pode ser con- 
slderada como uma velha c~dade: um lablrinto 
de ruas e de prasas, de casas velhas e novas, 
s ds casas com partes ogregadas em tempos 
dlferentes; s o todo crrcundado por uma rede 
de novos subirrb~os com ruas retas e rsgulares, 
s casas uniformss. [. . .I  

23. Todavia, quantos tipos de proposi@es 
existem? Por exemplo: afirma<do, pergunta e 
ordsm? Hd inumerdveis tipos como asses, inu- 
meraveis tipos diferentes de emprego de tudo 
aquilo que chamamos ds "sinais", "palavras", 
"proposi~bes". E essa multiplicidade ndo & a190 
fixo, dado de uma vez por todas; mas novos 

tipos de linguagem, novos jogos linguisticos, 
como podersmos dizer, surgem e outros en- 
velhecem e 5.60 esquecidos. (Rs mudanps da 
matemdtica podariam dela nos dar uma imagem 
aproximativa). 

Rqui a palavra ']jog0 linguistico" destina-se 
a par em evid&ncia o fato de que o Falor uma 
linguagem faz parte de uma atividade, ou ds 
uma forma ds vida. 

Considers a multiplicidade dos jogos 
linguisticos contidos nestes (e em outros) 
exsmplos: 

- mandar, e agir conforms a ordsm; 
- descrever um objeto corn base ern seu 

aspecto ou em suas dimensbes; 
- construir um objato com base em uma 

descrigio (dssenho) ; 
-' referir um acontecimento; 
- fazer conjecturas a respeito do aconts- 

cimento; 
- elaborar uma hipotese s pa-la ZI prova; 
- representar os resultados de um expsri- 

manto por meio de tabslas s diagramas; 
- invantar uma historia e \&-la; 
- recitar no teatro; 
- cantar em uma roda; 
- "matar" charadas; 
- fazer uma piada; contd-la; 
- resolver um problema de aritmbtica 

aplicada; 
- traduzir de uma lingua para outra; 
- psdir, agradecsr, xingar, saudar, orar. 
6 intsressante confrontar a multiplicidads 

dos instwmantos da linguagem a de seus mo- 
dos de emprsgo, a multiplicidads dos tipos ds 
palavras e de proposi@es, com aquilo que os 
Iogicos disssram sobre a estrutura do lingua- 
gem. (€ tambbm o autor do Troctotus logico- 
philosophicus). 

24. Quam n60 tsm presente a multipl~cida- 
de dos jogos I~nguisticos tenderd, talvez, a Fazer 
psrguntas como esta: "0 que & uma pergunta?". 
6 a constata@o que n6o set certa coisa asslm e 
asslm, ou a constatq60 que dssejo qua outro 
me diga.. .? Ou b a descr1$6o ds msu estado de 
espirlto de incerteza? E o grto "Socorro!" - sarra 
uma descr1c;do desss tipo? 

Pense em quantas co~sas d~sparatadas 
s6o chamadas de "descr~@o": descr1@5o da 
posi@o de um corpo por msio de suas co- 
ordenadas; dssscri~do ds uma expressdo do 
rosto; descr@o de uma sensag~o tdtrl, ds um 
humor. 

Naturalmente, podsmos substitu~r a forma 
costume~ra da pergunta com a da constata@o, 
ou descrr@o: "Quero saber sa ...", ou ent6o: 



'm'o Quarta parte - Russell, Wittgenstein e a filosofia da linguagem 

"Estou em duvida se ..." ; porbm, desse modo 
os diferentss jogos linguisticos ndo foram muito 
aproximados um do outro. 

R ~mportBncia destas possibilidodes 
de transforma<do, por exernplo, de todas as 
proposi@es asssrtivas em proposi@ss que 
comqam com a cl6usula "Eu penso" ou "Eu creio" 
(e, portanto, por assim dizsr, ern descri(6es ds 
minho vida interior) aparecer6 mais clam ern 
outro lugar. (Solipsismo). 

25. Porvezes se diz: os animais ndo falam 
porque carecem das faculdades espirituais. 
E isso quer d im :  "ndo pansam e, portanto, 
ndo Falam". Mas, exatamente: ndo Falam. Ou 
melhor: ndo empregam a linguagem - se exce- 
tuarmos as formas linguisticas mais primitivas 
-. 0 rnandar, o intsrrogar, o contar, o conversar 
fazam parte de nossa historia natural, assim 
como o caminhar, o comer, o beber, o brincar. 

26. Pensamos que aprendsr a linguagem 
consiste em denominar objetos. Ou seja: ho- 
mens, formas, core&, dores, estados de espirito, 
nljrneros etc. ConForrne Foi dito, denominar & 

sernelhante a prender a uma coisa um cartdo 
com urn nome. Pods-se dizer que esta 6 uma 
prepara@o para o uso da palavra. Todavia, 
poro o qu& nos prepara? 

27. "Nos as danorninamos de coisas, e 
assim podemos delas Falar, referirmo-nos a elas 
no discurso". Como se com o ato de denominar 
jcj estivesse dado aquilo que faremos a seguir. 
Corno se houvesse uma so coisa clue ss chama 
"Falar das coisas". Ro contr6ri0, com nossas 
proposi~bss, fazemos as coisas mais diversas. 
Pensemos apenas nas exclama~bes, com suas 
fun~bes completamsnte diferentes. 

figua! 
Fora! 
Rh! 
Socorro! 
Oslo! 
Ndo! 
Rgora voc& ainda est6 disposto a cha- 

mar estas palavras de "denomina@3es de 
objetos"? 

I. Uittgenstsin. 
P@squisos filosbficcls. 



A filosofia da 

de Cambridge e Oxford 

- - I. S\ filosofia analitica em Cambridge = 

A filosofia analitica inglesa ou filosofia da linguagem se A filosofia 
desenvolveu sobretudo em dois centros: Cambridge e Oxford. analjtjca 
Tal filosofia 6 mais um movimento do que uma escola. Entre os p mais um 
analistas (nem todos ingleses; mas em todo caso de lingua in- movirnento 
glesa) nkio ha um corpus unitario de doutrinas; comum 6, muito do w e  
mais, entre eles uma especie de oficio, um tip0 de trabalho que uma escola 
se exerce "sobre" a lingua para compreender melhor o funcio- + §  

namento da "linguagem" e, portanto, ver melhor no mundo e 
nas experi6ncias As quais a linguagem se refere. 

0 s  tr6s grandes fil6sofos de Cambridge scio Bertrand Russell, George E. Moo- 
re (1873-1958) e Ludwig Wittgenstein. 0 interesse de Russell pela 16gica e pela 
linguagem da ciencia, o principio de uso e a teoria dos jogos de 
lingua do "segundo" Wittgenstein, e a filosofia de Moore estkio traba/ho 
na base da imponente tradi~kio analitica de Cambridge, onde, de Russel/ 
entre outras coisas, nasceu (em 1933) a revista "Analysis". e Wittgenstein; 

0 pensamento de Russell e Wittgenstein ja foi exposto ante- os nucleos 
riormente. Da filosofia de Moore eis, a seguir, os pontos centrais: tedricos 
rejei~kio do idealismo, defesa da verdade do senso comum; pro- da filosofia 
posta, na etica, da teoria intuicionista (segundo a qua1 o "bem" e de Moore 
uma no@o indefinivel, como o "amarelo"); um trabalho de analise +§  

que consiste no exame paciente e destrutivo (das "monstruosas" 
afirma~8es dos filosofos: "o tempo e irreal", "nao existe o mundo externo" etc.). 
De Moore e precis0 lembrar: A rejei@o do idealismo (1 903); Principia ethica (1 903); 
Defesa do senso comum (1925). 

Sucessor de Moore na catedra de Cambridge foi Witt- Wisdom 
genstein, que depois de seu falecimento em 1951 foi sucedido a funPo 
por John Wisdom. Wisdom escreveu coisas interessantes sobre dos "paradoxes 
"mentes alheias". Tambem revalorizou com muita agudez a metaf~sicosff 
aventura metafisica. As afirmar;des metafisicas "s5o sintomas + § 3 
de penetraqao Iinguistica"; e os "paradoxos metafisicos" t6m a 
func;%o de abrir fendas entre os muros de nossos aparatos inte- 
lectuais, de escancarar novos horizontes, per novos problemas. Wisdom e autor 
de: Problemas da mente e da materia (1934); Outras mentes (1952); Filosofia e 
psicanalise (1 953). 

Em um olhar de conjunto, podemos dizer que a analise filosofica em Cam- 
bridge se configura como uma especie de "terapia Iinguistica". Para Moore muitas 
confusdes dos fil6sofos derivam do fato de que estes tentam dar respostas sem 



0 s  fi16sofos de Cambridge: 
R~ssel l ,  lV\oore 
e Wittgenstein 

A filosofia analitica inglesa (ou, como 
tambCm se diz, filosofia da linguagem) de- 
senvolveu-se em dois centros, Cambridge 
e Oxford, tanto que se fala de Cambridge- 
Oxford Philosophy. E trata-se mais de 
movimento do que de escola. Entre os ana- 
listas (nem todos ingleses, mas, de qualquer 
forma, de lingua inglesa), com efeito, niio 
ha um corpus unitario de doutrinas e fre- 

Bertrand Russel por ocasiao da entrega 
d o  prdmio Kalinga e m  Paris, 1958. 

qiientemente niio ha concord2ncia quanto 
aos resultados obtidos. 0 que existe de 
comum e uma especie de oficio, uma men- 
talidade, um tip0 de trabalho, que se exerce 
sobre a "lingua" para ver como funciona 
a "linguagem", de mod0 que, entre outras 
coisas, o mundo (que para ser lido usamos 
a linguagem) nos apareqa mais claramente e 
sempre mais profundamente. Em suma, na 
Cambridge-Oxford Philosophy respira-se 
ar de familia. 

Bertrand Russell foi estudante e profes- 
sor em Cambridge. AlCm do seu, os nomes 
mais prestigiosos de Cambridge siio os de G. 
E. Moore (1873-1958) e de L. Wittgenstein. 
A filosofia de Moore centrou-se na rejeiqiio 
ao idealismo ( A  rejei~iio ao idealismo, 1903) 
e na defesa da veracidade do senso comum 
(Defesa do senso comum, 1925). Em filoso- 
fia da Ctica (Principia ethica, 1903), Moore 
combateu a "falacia naturalista" (segundo 
a qua1 o "bem" C uma qualidade observavel 
nas coisas), e defendeu a que depois seria 
uma das correntes mais influentes da me- 
taCtica analitica, isto 6 ,  o intuicionismo, ou 
seja, a idCia da indefinibilidade do "bern" (o 
"bem" C noqiio indefinivel, como o "amare- 
lo"). Moore foi substancialmente estranho 
ao mundo da ciincia. Entretanto, era atrai- 
do pelas monstruosas afirmaqdes daqueles 
intCrpretes solitirios do universo que siio os 
filosofos ("0 tempo C irreal", "niio existe o 
mundo externo" etc.). E seu trabalho con- 
sistiu na analise paciente dessas monstruosas 
afirmaqdes. Assim, Moore foi "o fil6sofo dos 
filosofos" e ensinou a fazer filosofia analitica. 

Sucessor de Moore na catedra de Cam- 
bridge, L. Wittgenstein, cuja "segunda" 
filosofia (a primeira C a do Tractatus) esta 
centrada no principio de uso e na teoria dos 
jogos de lingua. Wittgenstein costumava 
repetir: "Niio busqueis o significado, buscai 
o uso". E tambkm: "0 significado de uma 
palavra C o seu uso na lingua". E a lingua, no 
sentido j i  explicado acima, C urn conjunto de 
" jogos de lingua" aparentados um ao outro 
de modos diferentes. A funqiio da filosofia C 
a de descrever os usos que fazemos das pa- 
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lavras, e fazer emergir o conjunto das regras 
que regulam os diversos jogos de linguagem, 
que operam sobre o fundo das necessidades 
humanas, na determinag50 de um ambiente 
humano. E isso com o objetivo de eliminar 
as "c5ibras mentais" originadas pelas con- 
fus6es dos jogos de linguagem e pel0 fato 
de se jogar um jogo com as regras de outro. 
N5o se pode jogar xadrez com as regras do 
rugbi. "0 filosofo trata uma quest20 como 
uma doenga". A filosofia C a batalha contra 
o enfeitigamento lingiiistico do intelecto. 

Em Cambridge, portanto, Russell, Mo- 
ore, Wittgenstein, M. E. Johnson, C. D. Bro- 
ad e F. P. Ramsey, apesar das diversidades, 
sustentaram todos que a filosofia C analise, 
clarificagiio da linguagem e, portanto, do 
pensamento. E um produto dessa atmosfera 
foi a revista "Analysis", que, dirigida por A. 
Duncan-Jones, apareceu em 1933, e com a 
qua1 colaboraram, entre outros, L. S. Steb- 
bing, C. A. Mace e o oxfordiano G. Ryle. 
"Analysis" se propunha a "publicar breves 
artigos sobre quest6es filos6ficas circunscri- 
tas e definidas com precisao, quest6es rela- 
tivas a clarificagiio de fatos conhecidos, ao 
invCs de prolixas generalizag6es e abstratas 
especulag6es metafisicas sobre fatos possi- 
veis ou sobre o mundo em sua totalidade". 

Embora havendo acordo em torno 
desse programa mAximo, imediatamente 
aflorou o problema: o que a andise analisa? 
Foi assim que Srta. Stebbing e John Wisdom, 
que depois sucedeu a Wittgenstein na the- 
dra de Cambridge, dedicaram-se a analisar 
o conceit0 de analise. 

3 0 h n  Wisdom 
e as afirma+es metafisicas 

Wisdom (nascido em 1904) C hoje o 
mais conhecido fil6sofo de Cambridge. Pro- 
fundamente interessado pelo problema da 
arte, da religi5o e das relag6es humanas, es- 
creveu coisas refinadissimas sobre as "mentes 
alheias" e analisou com simpatia a aventura 
metafisica, embora sem voltar as preten- 
s6es prt-neopositivistas dos metafisicos. 

Para ele, "a metafisica C paradoxo", C 
"tentativa de dizer o que n5o se pode dizer"; 
as afirmag6es metafisicas S ~ O  "sintomas de 
penetraggo lingiiistica". 0 s  paradoxos (pa- 
radoxos em relag50 aos padr6es "normais" 
de nossos usos lingiiisticos) metafisicos 
- como as assertivas do solipsista, do de- 
fensor da irrealidade do mundo externo etc. 
- t&m a fung5o de abrir brechas entre as 
muralhas de nossos quadros intelectuais, de 
abrir novos horizontes, de nos propor novos 
problemas: com efeito, quest6es que niio 
encontram resposta podem gerar problemas 
que d m  solug5o. 

Em suma, o filosofo C um criador. Deve 
ser "corno quem viu muito e niio esqueceu 
nada, e como quem v& cada coisa pela 
primeira vez". "Niio apenas Crist6v50 Co- 
lombo e Pasteur realizaram descobertas, mas 
tambtm Tolstoi, Dostoiewski e Freud. Niio 
s5o apenas os cientistas com seus microsco- 
pios que nos revelam coisas, mas tambCm os 
poetas, os profetas, os pintores". Wisdom 
escreve: " 0 s  artistas que mais fazem por 
nos n5o nos falam somente de paises de 
fadas. Proust, Manet, Bruegel, at6 Botticelli 
e Vermeer, nos mostram a realidade. E no 
entanto, por um momento nos d5o alegria 
sem ansiedade, paz sem tCdio [...I". 

AlCm de John Wisdom, C precis0 re- 
cordar tambim G. A. Paul, M. Lazerowitz 
e N. Malcolm. 

k certamente dificil, sen50 impossivel, 
etiquetar o tip0 de trabalho realizado em 
Cambridge. Mas, se o devissemos fazer, di- 
riamos que a caracteristica desse trabalho C 
a anilise filos6fica concebida como terapia. 

Moore estava persuadido de que mui- 
tas das confus6es dos fil6sofos derivam do 
fato de que eles tentam dar respostas sem 
antes ter analisado as perguntas i s  quais 
respondem. 

Para Wittgenstein, o fil6sofo trata de 
uma quest50 como de uma doenga, e resolve 
assim os problemas, desatando os intricados 
n6s lingiiisticos de nosso cirebro. 

E Wisdom C da opiniio que uma per- 
plexidade filos6fica deve ser tratada como na 
psicandise, "no sentido de que o tratamento 
C a diagnose e a diagnose C a descrig5o com- 
pleta dos sintomas". 
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11. $\ filosofia aoalitica e m  Oxford 

No segundo pos-guerra o cenario inteledual de Oxford foi dominado por 
Gilbert Ryle e John L. Austin. 

Ryle (1 900-1976) 4 autor de um livro sobre Platao (0 pro- 
Ryle: gresso de Plat80, 1966) e do mais conhecido volume 0 espirito 
a argumenW0 como comportamento (1 949; titulo inglhs: The Concept of Mind), 
filosdfica em que se tenta eliminar a idBia de que exista uma alma em um 

corpo, o dualismo cartesiano de res extensa e res cogitans, o mito ad absurdum 
+ §  7 oficial do "espectro na miiquina". 

Preocupado com o tip0 de trabalho exercido pelo filbsofo, 
Ryle tratou disso em Categorias (1937) e Argumentagijes filosdfi- 

cas (1 945): aqui ele sustentou que o tip0 de argumentagao propria do pensamento 
filosdfico e a reductio ad absurdum. 

Filosofo da linguagem comum, Ryle distinguiu bem entre uso da linguagem 
comum e uso comum da linguagem; e a proposito veja-se o ensaio de 1953: Lin- 
guagem comum. 

0 apelo a linguagem comum adquire maior peso em John L. Austin (191 1- 
1960). A linguagem comum deve ser tomada em consideraglo porque e "rica" e, 
portanto, pode constituir um instrumento util de analise e comparagao para o 

fildsofo que trabalha em areas "filosoficamente quentes" e que 
Austin: se desenvolveram talvez sob o signo da super-simplificac;%o. 
A linguagem Assim, se na linguagem comum se encontram, digamos, se- 
cornurn tenta expressdes que graduam a atribuic;%o de responsabilidade, 
e a primeira quem pode dizer que tal riqueza de linguagem - surgida porque 

naO a "Itima requerida por situagaes concretas - n60 podera ser util para o 
pala vra 
em filosofia 

filosofo que esta se ocupando da quest60 da responsabilidade? 

+ 5 2 
Naturalmente - observa Austin - este apelo 8 linguagem 

comum n3o Z! a ultima palavra em filosofia; mas, notemos, ela Z! 
a primeira. "Utilizamos - escreve Austin em Uma defesa para as 

desculpas, 1956 - uma refinada conscibcia dos termos para afinar nossa percep~60 
dos fendmenos". Em Como fazer coisas com palavras (1962) Austin examinou as 
expressdes (enunciandos performativos) com as quais nos nao tanto falamos de 
coisas e sim muito mais fazemos coisas (por exemplo: "Te prometo..."; "Declaro 
aberta a manifestag60M). 

"Filosofos da linguagem comum", no sentido anteriormente precisado, os 
filbsofos de Oxford prestaram atengao: - a linguagem Ctico-juridica (basta recordar aqui A linguagem da moral, 
1952, de Richard M. Hare; e Filosofia moral contempori$nea, 1967, de Geoffrey J. 
Warnock); 

- A linguagem historiografica (Patrick Gardiner: A natureza 
Andlise da ex~licagtio histdrica, 1961; William Dray: Leis e explicagijes em 
da linguagem histdria, 1957); 
moral, - A linguagem religiosa (A. Flew, R. M. Hare, J. Hick, B. Mi- 
hi~tofiogfd fica, tchell etc.); 
religiosa 
e metafisica 

- A linguagem metafisica (P. F. Strawson, R. M. Hare, S. Hamp- 
+ 3-6 shire, F. Waismann etc.). 
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6. Ryle: 
o trabalho do filbsofo 
como correq2;o 

dos"erros ~ a t e ~ o r i a i s ~ ~  

A partir de 1951, o movimento ana- 
litico de Oxford veio se afirmando sempre 
mais, atC quantitativamente, ao contrhrio 
do de Cambridge, tanto que em 1953 havia 
em Oxford cerca de um milhar de pessoas 
interessadas em filosofia, enquanto em Cam- 
bridge elas n5o passavam de trinta. 

Em Oxford, a cena intelectual foi 
dominada at6 duas dCcadas atrhs por G. 
Ryle e J. L. Austin. Formado na Escola do 
realism0 neo-aristotClico de Cook Wilson 
e seus discipulos, Ryle (1900-1976) escre- 
veu um livro sobre Plat50 (0 progress0 de 
Platiio, 1966), mas seu ponto de partida 
foi Arist6teles. Interessado pelas idCias de 
Husserl e Meinong no inicio dos seus estu- 
dos, estudou depois os positivistas 16gicos. 
Em 1932, publicou o ensaio ExpressGes 
sistematicamente desviantes, onde, nas pe- 
gadas do primeiro Wittgenstein, expressdes 
sistematicamente desviantes s5o aquelas 
cuja forma gramatical n5o t correspon- 
de A "estrutura 16gica dos fatos", sendo 
reconheciveis quando se v6 que as suas 
conseqiiencias d5o origem a antinomias e 
paralogismos. 

Em Categorias, de 1937, Ryle susten- 
ta que o oficio do fil6sofo deve se exercer 
sobre a linguagem para descobrir, corrigir 
e prevenir os erros logicos, ou "erros ca- 
tegoriais", que consistem em atribuir um 
conceit0 a uma categoria A qua1 ele efetiva- 
mente n5o pertence, mas que apresenta com 
ela unicamente afinidades gramaticais. Em 
1945, em Argumenta~Ges filosdficas, ele se 
prop6s "mostrar a estrutura 16gica de um 
tip0 de argumento pr6prio do pensamento 
filos6fico": para ele, esse tip0 de argumento 
t a reductio ad absurdum. 

Pois bem, o "oficio do fi16sofo7', delinea- 
do nesses verdadeiros manifestos metodo- 
16gicos e em outros ensaios, C exercido por 
Ryle em seu livro mais conhecido, 0 espirito 
como comportamento, de 1949, onde se 
analisam os poderes ldgicos dos conceitos 
mentais e, atravCs da reductio ad absurdum, 
procura eliminar aquele erro categorial que 
gerou o mito oficial do "espectro da mhqui- 
na", ou seja, o mito dualista cartesiano de 
corpo e alma. 

3. L. Austin: 

a linguagem C O M M ~  

n60 & a LItima raIa~lra 
em filosofia 

Filosofo da linguagem comum (cf. 
Dilemas, 1966), Ryle distinguiu oportu- 
namente entre uso da linguagem cornurn e 
uso comum da linguagem (cf. Linguagem 
comum, 1953). E o recurso a linguagem 
comum torna-se ainda mais relevante em J. 
L. Austin (191 1-1960). 

Para Austin, com efeito, a linguagem 
comum deve ser tomada em consideraq50 
em si mesma, porque 6 "linguagem rica", ja 
que a anhlise de Areas lingiiisticas filosofica- 
mente candentes (a percepq50, a responsabi- 
lidade etc.) pode mostrar toda uma gama de 
expressdes que existem porque s5o exigidas 
e, se s5o exigidas, C porque "dizem algo", ao 
passo que ficam de fora as super-simplifica- 
doras dicotomias dos filosofos. Assim, por 
exemplo, se na linguagem comum encontra- 
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mos cerca de setenta expressdes que indicam 
grada~des na atribuiq50 de responsabilida- 
des, por que o filosofo n50 deveria leva-las 
em conta? E mais: a analise da linguagem 
comum nos mostra entidades lingiiisticas 
com as quais nos n5o tanto dizemos coisas, 
e sim fazemos coisas. 

Em Como fazer coisas com palavras 
(1962), Austin justamente desenvolve a 
diferenqa entre enunciado constatativo ou 
indicativo e enunciado realizador ou execu- 
tivo: o primeiro pode ser verdadeiro ou falso 
("amanhi parto para Sio Paulo"), o segun- 
do pode ser feliz ou infeliz ("eu te prometo 

n < L  ' que ... , p r o  que ...", "declaro aberta a 
manifestagio"). No curso da anilise, portm, 
essa distinqio vai se diluindo, pois tambtm 
o enunciado indicativo parece ser realizador: 
com efeito, "amanhi parto para S5o Paulo" 
n5o C equivalente ao realizador "garanto e 
dou minha palavra de honra que amanhi 
parto para S5o Paulo"? 

Sendo assim, Austin enfrentou a ques- 
t5o de outro ponto de vista. Realizando um 
ato rCtico, isto 6 ,  usando palavras segundo 

certo vocabul6rio e determinada gramAtica, 
cumpre-se um locutionary act. Por outro 
lado, ao dizer algo (by saying something) 
realiza-se um illocutionary act direto a partir 
daquilo que Austin chama de illocutionary 
forces: pergunta, prece, informaqio, ordem 
etc. Mas se in saying something se realiza 
um especifico illocutionary act, com o dizer 
algo (by saying something) nos realizamos 
um perlocutionary act, por meio do qual 
produzimos sobre os outros determinados 
efeitos: nos os convencemos, surpreende- 
mos, informamos, enganamos etc. Essas 
distinqdes ja constituem patrim8nio comum 
da filosofia analitica, assim como o sentido 
de seu apelo a linguagem comum e h visio 
da finalidade da analise. "A linguagem co- 
mum n2o C a filtima palavra: em principio, 
ela pode ser sempre integrada, melhorada 
e superada. Mas deve-se notar que ela C a 
primeira palavra". E assim: "Nos n io  con- 
sideramos somente palavras [. . .], mas tam- 
btm a realidade, para falar da qual usamos 
palavras. Nos utilizamos uma conscihcia 
refinada dos termos para afinar nossa per- 

Frontispicio da primeira edi@o 
da ohra de John Langshaw Austin 

(191 1-1 960) 
Como fazer coisas com palavras, 

que reune urn ciclo de aulas 
dadas em 1955. 
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cepgiio dos fenbmenos" (Uma defesa para 
as desculpas, 1956). 

filosofia de Oxford 

Ao lado dos nomes de Ryle e Austin, 
tambCm destacam-se em Oxford os nomes 
de P. F. Strawson, A. J. Ayer, S. Hampshire, 
H. L. A. Hart, S. E. Toulmin, R. M. Hare, I. 
Berlin, D. Pears, A. Montefiore, P. Nowell- 
Smith e G. J. Warnock. Devido B diversidade 
de formagiio desses pensadores, e B diferenqa 
de seus iimbitos de investigagiio, tambtm 
aqui 6 dificil, se n5o impossivel, dizer o que 
C comum a todos eles. Mas, seja como for, 
a atengiio ii linguagem comum C mais ou 
menos constante na filosofia de Oxford. R. 
M. Hare, A. Montefiore, H. L. A. Hart, P. 
Nowell-Smith, G. J. Warnock e, pelo menos 
em grande parte, o proprio S. E. Toulmin, 
interessaram-se sobretudo (mas n2o exclu- 
sivamente) pelo problema Ctico, ou seja, a 
analise da linguagem moral e, de quando em 
vez, pela linguagem juridica e politica. 

No livro Pensamento e a@o (1960), S. 
Hampshire indagou a quest20 da liberdade 
humana e de sua relag50 com o conhecimen- 
to, tema ao qual voltou em 1965 com o livro 
Liberdade d o  individuo. Hampshire repele 
decididamente a idCia cristalizada de que 
quanto mais conhecemos os mecanismos 
da mente humana, mais se restringe a Area 
da deck20 livre; na opiniiio de Hampshire, 
ocorre o contrario, ou seja, quanto mais 
conhego minha mente, mais estou em condi- 
@es de agir de mod0 livre e consciente. 

P. F. Strawson 

e a wetafisica descritiva 

Peter F. Strawson C hoje uma figura 
de primeiro plano entre os fil6sofos de 
Oxford. Sua Introdu@o a teoria 16gica C 
de 1952, trabalho com o qual se propunha 
os seguintes objetivos complementares: "0 
primeiro C o de destacar alguns pontos de 
contraste e de contato entre o comporta- 
mento das palavras na linguagem comum 
e o comportamento dos simbolos em um 
sistema logico; o segundo C o de esclarecer, 

em nivel introdutorio, a natureza da propria 
logica formal". 

Seu livro mais conhecido, de 1959, 6 
Individuos. Ensaio de metafisica descritiva, 
onde. Dor "metafisica descritiva". Strawson 

2 L 

entende exatamente a descriqio dos concei- 
tos de fundo com os quais nos relacionamos 
com a realidade. Essa metafisica descritiva 
deve-se distinguir da metafisica revisionis- 
ta, preocupada em mudar as estruturas de 
leitura do mundo. 

0 livro Individuos esti dividido em 
duas partes. "A primeira parte procura 
estabelecer a posigiio central que os corpos 
materiais e as pessoas ocupam entre os 
particulares em geral. Mostra-se que, em 
nosso esquema intelectual, assim como ele 
6, os particulares dessas duas categorias 
s io  particulares basicos ou fundamentais, 
que os conceitos de outros tipos de parti- 
culares devem ser secundirios em relaciio 
aos conceitos delas. Na segunda parte'do 
livro, o objetivo C o de estabelecer e explicar 
a conexio entre a ideia de um particular 
em geral e a de um objeto de referencia ou 
sujeito logico". Em suma, para Strawson, 
o conceito de pessoa C conceito primitivo. 
Ele esth persuadido de que a concepqiio 
comum ignora a noggo cartesiana de esta- 
dos de conscihcia estritamente privados. 
E isso porque admite "um tip0 de entidade 
em que tanto os predicados que atribuem 
estados de conscihcia como os predicados 
que atribuem caracteristicas morais, uma 
situa~Ho fisica etc., s2o aplicaveis a todo 
individuo desse tipo". 

S. +lampshire e A. 3. A-yer: 
um desacordo 
sobve 4 voka a Kant 

Como se ve, a metafisica descritiva de 
Strawson C uma volta a Kant, realizada por 
via linguistics: com efeito, o a priori de Kant 
C projetado nas estruturas lingiiisticas em 
Strawson. Nessa quest50 Hampshire esta 
muito proximo de Strawson. E a propbsito 
ele escreve que, "como mostraram Kant e 
Wittgenstein [...I, C precis0 que comecemos 
da situaqao real humana que condiciona 
todo nosso pensamento e linguagem". E isso 
porque, na opiniio dele, "sob todas as gra- 
maticas particulares das diversas linguas, h i  
uma gramatica mais profunda, que reflete os 
aspectos universais da experigncia humana. 
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A tarefa que nos espera como filosofos C a de 
penetrar nessa gramatica mais profunda". 

Mas esse "projeto" de Hampshire niio 
parece ter a concordincia de A. J. Ayer, autor 
daquele que foi um verdadeiro classico do 
neopositivismo na Inglaterra, isto C, Lingua- 
gem, verdade e ldgica (1936). Profundamen- 
te interessado pelos problemas do conhe- 
cimento por ele analisados na e atravCs da 
linguagem, Ayer escreveu que "hi  um perigo 
em seguir Kant: C o perigo de sucumbir a um 
tip0 de antropologia aprioristica e presumir 
que certas caracteristicas fundamentais do 
sistema conceitual proprio a nos siio neces- 
sidades de linguagem, que C o equivalente 
modern0 da necessidade de pensamento". 

E Waiswan~: 

a filosofia n60 

ter arenas 

No espirito do convencionalismo lin- 
guistic~ tambCm se situa o pensamento de F. 
Waismann, sempre elegante e agudo em seus 
limpidos escritos. Waismann iniciou seu tra- 
balho em filosofia como assistente de Schlick 
e, portanto, como neopositivista. Mas desde 
o inicio ele se aproximou das perspectivas 
de Wittgenstein, como testemunham o 
ensaio sobre a probabilidade publicado 
em "Erkenntnis" em 1930 e sua Introdu- 
@o ao pensamento matematico, de 1936, 
onde rejeita decididamente a idCia de que 
a matematica possa se "basear na logican. 
Waismann afirma que "a matematica niio se 
baseia em nada": "N6s podemos descrever a 

matematica, isto C, indicar suas regras, mas 
nHo base;-la em algo. Ademais, o mCtodo 
de basear uma idCia sobre outra n5o pode 
bastar para nos, o que deriva desta simples 
consideraqiio: em algum ponto ele tem de 
acabar, remetendo-nos a alguma idCia que, 
por seu turno, n5o pode se basear em nada. 
A iiltima base C constituida unicamente ~ e l a  
postulaqiio. Tudo aquilo que tem o aspect0 
de uma fundamenta@o j i  contCm algo de 
falso, o que niio pode satisfazer". 

Esse convencionalismo permeia toda 
a produqiio filosofica de Waismann. Aqui, 
basta recordar seu ensaio Verificabilidade, 
no qua1 Waismann sustenta que uma expe- 
ritncia "fala por" ou "fala contra", "mais 
fortemente", "corrobora" ou "enfraquece" 
uma proposiqiio, mas nunca a confirma 
ou niio a confirma. Analogamente, em sua 
inacabada sCrie de artigos sobre "Analytic- 
Synthetic", publicada em "Analysis" (1949- 
1952), Waismann se op6e 5 tendtncia "dos 
fil6sofos da linguagem comum" a acentuar 
as "regras" e a "correqiio". Ele tenta elimi- 
nar as barreiras que separam tipos de pro- 
posiq6es: a corregiio, escreve ele, C o ultimo 
refugio daqueles que niio t2m nada a dizer. 

E C precisamente por isso que Wais- 
mann niio quer atribuir 5 filosofia uma 
funqiio puramente teraptutica, vendo muito 
mais nela um elemento criativo, que a leva 
a destruir as ferrugens linguisticas que nos 
paralisam. 

"A filosofia - escreve Waismann - C 
visiio. 0 caracteristico da filosofia C a pene- 
traqiio na crosta enrijecida constituida pela 
tradiqiio e pela convenqiio, rompendo as 
amarras que nos vinculam a herangas ante- 
riores. de mod0 a alcancar um mod0 novo 
e mais poderoso de ver as coisas". 
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III. filosofia analitica 
e a "redescoberta"do sig nificado 

da Iing~agem metafisica 

Na atmosfera liberalizada a partir das cerradas criticas ao principio de verifi- 
ca@o (por meio do qua1 os neopositivistas vienenses haviam rejeitado como cumulo 
de nao-sensos qualquer metafisica), a partir da introduqio do principio de uso do 
"segundo" Wittgenstein, a partir do mesmo criterio popperiano 
de fasificabilidade (que e um criterio de demarcaqao entre ciencia A "redescoberta" 
empirica e nao-cihcia, e nao um criterio de significdncia, arbitro da metafisica 
do senso ou nao-senso das proposiqbes), e na convicqao de que + §  

a filosofia n%o pode ser apenas terapia, mas que ela, em suas 
expressaes maiores e, para dizer com Waismann, visa0 - em tal atmosfera e a luz 
desta convic@o em Oxford desapareceu a angustia em relaqao 8 metafisica. 

Portanto, e um nao senso afirmar que a metafisica e um nao 
senso; a metafisica e uma vido que nos permite ver a realidade o papel 
de mod0 novo; e visa0 e, portanto "paradoxo", enquanto deve da metafisica 
romper com os esquemas conceituais velhos; algumas metafisicas + § 3 
podem gerar hip6teses cientificas: "aquilo que comeqa como me- 
tafisica pode terminar como c i h c i a "  (P. F. Strawson); no mais das vezes as teorias 
metafisicas desenvolvem funq6es morais, politicas, de substituiqao ou negaqao ou 
apoio de fes religiosas. 

procuraram resolver 

Pesquisas especificas foram realizadas 
pelos filosofos analiticos n5o s6 sobre a lin- 
guagem comum, mas tambCm, por exemplo, 
sobre a linguagem politica, a e'tica, a histo- 
riografica, a juridica e a religiosa. 

- 0 que C tipico de uma norma Ctica? 
Como a linguagem da Ctica se distingue da 
das cihcias empiricas? Como as normas 
Cticas "se fundamentam"? 

- 0 historiador, quando escreve sobre 
historia, constroi uma cihcia como a fisi- 
ca, ou a historia 6 uma ciencia sui generis? 
Que tip0 de explicagao C uma explicagso 
historica? Qual C a fung5o das leis gerais na 
historiografia? 0 que C que transforma um 
fato qualquer em um fato historico? 

- Qual significado tEm termos da lin- 
guagem religiosa que niio podem se referir a 
experihcias observiiveis? Que tipos de critC- 
rios C possivel exibir para a aceitagio de uma 
f C  religiosa? Como C possivel falar de Deus? 

Estes s5o problemas (alguns "classi- 
cos") que os filosofos da linguagem procu- 
raram e procuram resolver. 

N o v a  atitude 

em reIaG&o h metafisica 

Mas, em todo caso, 6 de grande im- 
portincia ver como na filosofia analitica 
tenha mudado a atitude iconocliistica que 
os neopositivistas tinham assumido em re- 
laggo 2 linguagem metafisica. Com efeito, os 
filosofos do Wiener Kreis, equipados com o 
principio de verificaq50, sustentaram que os 
discursos metafisicos s5o discursos privados 
de significado pr6prio porque n io  verifica- 
veis e, portanto, n50 redutiveis A linguagem 
"coisal" das cicncias fisico-naturalistas. 

0 principio de verificag50, porCm, deve 
ter tido vida dura: 

1) em primeiro lugar tal principio pa- 
rece autocontraditorio; 

2) em segundo lugar, n io  C precis0 
saber muito para compreender que ele, en- 
quanto tribunal de iiltima instincia, era 
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criptometafisico: quer-se jogar xadrez com 
as regras do rugbi; 

3) e alCm disso ele - doente de finitismo e 
indutivismo - nio se mostrou capaz de satis- 
fazer as leis universais das ciincias empiricas. 

E foi assim que todas estas criticas le- 
varam de um lado a proposta, por parte 
de Popper, do critCrio de falsificabilidade 
como critCrio de demarcaqiio (e n io  de sig- 
nificiincia, como era, ao contrario, o prin- 
cipio de verificaqiio) entre teorias empiricas 
ou cientificas e teorias n2o empiricas mas 
que todavia tim seu sentido, e do outro a 
introduqio, por parte de Wittgenstein, do 
principio de uso. 

Pois bem, na atmosfera liberalizada 
pel0 critkrio de falsificabilidade e pel0 prin- 
cipio de uso, na filosofia de lingua inglesa 
desapareceu a angustia neopositivista em 
relagiio a metafisica. Sem duvida, as asser- 
~ d e s  metafisicas niio d o  nem tautoldgicas 
nem falsifichveis, mas niio estiio privadas 
de sentido. TambCm elas tim um uso, ou 
melhor, usos que C precis0 individuar e niio 
tanto condenar. 

sobre a metafisica 

Em sintese, os seguintes pontos repre- 
sentam os resultados mais significativos que, 
a partir da filosofia analitica, foram obtidos 
na refle$io sobre a metafisica. 

1) E um n5o senso afirmar que a meta- 
fisica C um n3o senso. 

2) A "ciiibra mental" na reflex50 sobre 
a metafisica aparece quando pretendemos 
que a metafisica seja "informativa" da mes- 
ma forma que as ciincias empiricas. 

3) A metafisica C um new way of seeing, 
um blick (o  termo foi cunhado por Hare e 
corresponde, grosso modo, a "perspectiva"), 
uma visio que nos permite olhar o universo 
inteiro como se este se encontrasse em sua 
primeira manhii. Junto com o Wittgenstein 
das Pesquisas poderemos repetir ao metafi- 
sico: "Descobriste, antes de tudo, um novo 

mod0 de conceber as coisas. Como se tivesses 
encontrado um novo mod0 de pintar; ou 
entio um novo metro, ou um novo ginero 
de canqdes". 

4) A metafisica C visio e, portanto, 
paradoxo. 0 s  paradoxos, ou seja, as asser- 
q6es metafisicas, siio terremotos de nosso 
establishment lingiiistico-conceitual. As 
metafisicas proibem a esclerose do pensa- 
mento. 

5 )  As funqdes realizadas pelas metafisicas 
sio tarefas morais, politicas, de asseguraqiio 
psicologica, de apoio ou de substituiqiio dos 
fins da religiiio. 

6) As metafisicas podem desenvolver a 
importante funqio de gerar hipoteses cienti- 
ficas. S2o questoes cientificamente insoluveis 
que pdem, todavia, na maioria das vezes, 
problemas que encontram depois uma so- 
luqiio. De fato, disse Strawson, "aquilo que 
comeqa como metafisica pode acabar como 
ciincia". E isso porque "uma reconstruqio 
filos6fica sistemiitica de conceitos e de for- 
mas de linguagem pode por vezes ter uma 
aplicaqiio em ramos de conhecimento dife- 
rentes da filosofia". E n io  diversamente de 
Strawson pensa, a proposito de tal questiio, 
K. R. Popper, para o qual "a maior parte dos 
sistemas metafisicos pode ser reformulada 
de mod0 tal a se tornarem problemas de 
mCtodo cientifico". A metafisica, portanto, 
pode ser a aurora da cihcia. Descartes gerou 
Newton, Hegel alguns historiadores, e Marx 
muita sociologia e muita historiografia. 

7) Se a metafisica C visiio, ou seja, 
"um mod0 de ordenar ou de organizar o 
conjunto das idCias com as quais lemos o 
mundo, entiio, se niio somos reformadores 
metafisicos, uma tarefa util C a de penetrar 
naquela gramiitica mais profunda que reflete 
os pressupostos de todo nosso pensamento 
e experiincia". E com isso estamos naquela 
que Strawson chamou de metafisica descri- 
tiva e da qual nos ofereceu um ensaio em 
Individuos. 

8) A metafisica niio C um conjunto de 
proposiqdes ligadas aos dois extremos da 
eternidade. As metafisicas, em outras pa- 
lavras, n io  devem ser vistas como animais 
empalhados, mas dinamicamente, como 
outros organismos que nascem, crescem, 
proliferam e morrem. 
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0 o qua comep 
como metafisica 
podo torminar como ci8ncia 

IdCios que perrnonecsrorn, por perfo- 
dos rnois ou rnenos longos, ernpiricornente 
incontroldveis - e, portonto, metoffsicas 
- sucessivornente se tornorom, corn o cresci- 
rnanto do sober de fundo, teorios ciantfficos; 
o exernplo cl6ssico & o do otornisrno ontigo. 
Urn0 concep@o andlogo 2, qus Strowson de- 
fsnde oqui pode ser sncontrado tornbhrn ern 
pansodores corno Popper s em ndo poucos 
historiodorss do ci&ncia. 

0 que dizer do aspecto imaginativo da 
filosofia? Obviamente nsm a habilidade no uso 
das t6cnicas para a constrqbo dos sistemas 
nsm o olho arguto para os fatos linguisticos & 
de auxilio direto para a tarsfa sxplicotivo. Mas, 
quando nos voltamos para o aspecto inventivo 
ou construtivo - tambhm se poderia dizer o as- 
pacto metafisico - a coisa mostra-se diferente. 
Aquele qua constroi um sistema, guiado por 
ideais de eleg6ncia e exatiddo quase mate- 
m6tica, fornece-nos os modelos dos modos 
segundo os quais poderiamos ter pensado e 
falado, caso tiv6ssernos sido criaturas menos 
complexas e menos diferentes do qua somos. 
Ao assirn proceder, corno j6 disse, ele pode 
lanpr muita luz, tanto direta como indireta, 
sobre os aspectos fundamentais dos rnodos 
corn que nos de fato pensamos e falamos. E 
isso nbo & tudo. Uma reconstru@o sistem6tica 
dos concbitos a das formas linguisticas, rea- 
lizada pelo filosofo, por vezss pode ter urna 
aplica(do em ramos do conhecimento diversos 
do Filosofia. Pode fornecer instrumentos ljteis 
e tambQm indispensaveis para o progress0 
da ,matem6tica e das ci&ncias a ela ligadas. E 
nessa atividade de novo h6 uma concorddncia 
com as espacula(;des inventivas da metafisica 
mais tradicional. 0 qua comep como rnetafisica 
pode tarminar como cibncia. 

P. F. Strawson, 
Construg60 s anblise, om W.RA., 

R revirovo/to lingui'stico 
em filosofia. 

0 metafisico 
"re-projeta 
todo o mapa 
do pensamento" 

R rnetafisico Q urn ernpre,sndirnento 
teorico em que ss tsnto re-ordsnor ou re- 
organimr o conjunto dos idhios por rnsio 
das quois pensornos e larnos o rnunclo e a 
realidode. 

0 empreendimento metafisico emerge, 
principalmente, como tentativa de re-ordenar 
ou de re-organizar o conjunto das idhias com 
as quais pensamos o mundo; assimilando 
uma b outra coisas qua em geral distinguimos, 
distinguindo outras delas qus, ao contr6ri0, 
normalmente assamelhamos, promovendo cer- 
tas iddias a posi~dqs-chave, e degradando ou 
eliminando outras. E sm primeiro lugar um tipo 
de revisbo conceitual que o rnetafisico empreen- 
da, um re-projetar o rnapa do pensamento - ou 
parte dele - em novo plano. Naturalmente, tais 
revis6es sbo frequentemente empreendidas 
dentro ds setores particularss do pensamento 
humano e, entbo, ndo sdo empreendimentos 
metafisicos. Mas a rsvisdo qua o metafisico 
empreende, por mais que possa ser ernpreendi- 
da nos interesses - ou nos supostos interesses 
- da cigncia, ou 6 luz do historia, ou por causa 
de urna crenp moral qualquer, d sempre da 
ordem diferente de uma revisbo puramente 
satorial. Com efeito, entre os conceitos qua ele 
manipula h6 sempre alguns - como conheci- 
rnento, existbncia, identidade, realidade - que, 
como disse Rristoteles, sd0 comuns a todas as 
disciplinas setoriais. Em parte por esta razbo, 
a revisbo metafisica volta-se para a globalida- 
de, re-sistematiza tudo [ . . . I .  0 metafisico por 
excellence [...I com mais ou menos temeridade, 
ingenuidade e imaginqdo, re-projeta todo o 
rnapa [do pansamento]. 

H. P. Grics, 
D. F. Psars. 

P. F. Stra~uson. 
Metaphysics, sm W.AR.. 

The Nature 
of Metaphysics. 
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''4 urn nonsense dizer 
que a metafisica 
ccirece de sentido" 

F)  corocteristico mois essenciol do meto- 
Fisico Q que a filosofia & visdo. "Todo gronde 
fil6sofo 6 guiodo palo sentido do visdo: sern 
ele ningudm brio podido dar novo diregdo oo 
pansomento humano ou obrirjonslos para o 
oindo-n8o-visto". 

Perguntar: "Qual& o vosso objetivo em fi- 
losofia?" e responder: "Mostrar a rnosca o cami- 
nho de saida da garrafa", 0.. . bem, por respeito, 
vou calar aquilo qua astava para dizer. Exceto 
isto: existe algo de profundamente excitante em 
torno da filosofia, e esse fato permanece incom- 
preensivel de urn ponto de vista tBo negativo. 
Ndo 0 uma quastdo de "esclarecirnento dos pen- 
samentos", nem de "uso correto do linguagem", 
nern de qualquar outra dessas malditas coisas. 
0 que &, entbo? I7 filosofia 0 muitas coisas, e 
ndo h6 formula capaz de comprwnd6-las todas. 
Todavia, caso se p e p  para exprimir em urna so 
palavra qua1 6 sua caracteristica mais essencial, 
eu diria sem hesita@o: a visdo. No Fundo de 
toda filosofia digna desta norne existe a visdo, 
e & dai que @la brota e toma sua forrna visivel. 
Quando dig0 "visdo", 0 exatamente isso que 
entendo: ndo quero fazer-me de romdntico. 0 
que & caracteristico da filosofia 6 a penetra@o 
naquela crosta esclerosada que 0 constituida 
pela tradi~do e pela conveqdo, rompendo 
aqueles lqos que nos vinculam a preconceitos 
herdados, de mod0 a chegar a um mod0 novo 
e mais poderoso de ver as coisas. Sempre se 
teve a sensac;Bo de que a filosofia devesse 
revelar-nos aquilo que est6 escondido. (E eu de 
fato ndo sou insensivel aos psrigos da urna con- 
cepq3o desse tipo). Todavia, de Platdo a Moore 
e Uittgenstein, todo grande filosofo foi guiado 
por um sentido da visdo: sem ele ningu0m teria 
podido dar uma nova dirqdo ao pensamento 
humano ou abrir janslas para o ainda-ndo-visto. 
[.  . .] 0 quo 6 decisivo & urn novo modo de ver 
e, em concomitdncia com isso, a vontada de 
transformar todo o cenario intelectual. Este 0 o 
elemento essencial e qualquer outra coisa sst6 
subordinada a isso [. . .I .  

Vamos dar um 6nico exemplo de visBo em 
filosofia. Uittgenstein viu um grande err0 ds 
seu tempo. Sustentava-se entdo por muitissi- 
rnos filosofos que a natureza de coisas corno a 
esperanGa e o temor, ou corno o entendimento, 
o significado e a compreensdo, pudesse ser 
descoberta por meio da introspec<Bo, an- 
quanto outros, especialrnente os psicologos, 
procuraram chegar a uma resposta por meio do 
experimento, tendo apenas nogdes obscuras 
a respeito do significado de seus resultados. 
Uittgenstein rnudou todo o modo ds enfrentar 
a questdo, dizendo: aquilo que estas palavras 
significam revela-sa pelo modo corn que sdo 
usadas; a natureza do compreender se revela 
na gram6tica. e ndo no experimento. Esto foi 
antdo uma autantica revela<do e veio-lhe, pelo 
que me Iembro, de improviso. 

A concep@o aqui sustentada 0 que no 
centro vivo de toda filosofia ha uma visdo e que 
ela deveria ser julgada consequ~nt~ment~. As 
qusstdes realrnente importantes que devem ser 
discutidas na historia da filosofia nBo sdo se 
Ceibniz ou Kant fossem coerentes, corno Gram, 
ern seus raciocinios, mas rnuito mais o que se 
esconda por tr6s dos sisternas que construirarn. 
E aqui desejo terrninar, dizendo a190 sobre a 
metafisica. 

€ carente de sentido dizer qua a meta- 
fisica 6 carente de sentido. Dizendo isto ndo 
se reconhece o imenso papsl desenvolvido, 
ao menos no passado, por aqueles sisternas. 
for que sejam assirn, por que elas tenharn tal 
influ6ncia sobre a rnente humana, ndo tentarei 
sequer discutir sobre isso. 0 s  rnetafisicos, corno 
os artistas, sdo as antenas de seu tempo: t&rn o 
faro para farejar por qua1 caminho o espirito se 
move. (Sobre esta assunto ha uma poasia de 
Rilke). H6 alga de visiodrio nos grandes meta- 
fisicos, corno se tivessern o poder de ver al0m 
dos horizontes de seu tempo. Tornemos, por 
exemplo, a obra de Descartes. Que ela tenha 
dado origern a infinitas cavila@es metafisicas, 
6 sern dOvida urna coisa que depde em ssu 
desfavor. Todavia, quando se d6 mais atenc;do 
ao espirito do qua bs palavras, astou rnuito 
inclinado a dizer que nela h6 certa grandsza, 
um aspect0 profbtico da compreensibilidade 
da natureza, uma corajosa antecipa$do daquilo 
que muito mais tards foi adquirido pela ci6ncia. 
0 s  verdadeiros sucessorss de Descartes forom 
aqueles que traduziram o espirito daquela filo- 
sofia nos fatos, ndo Spinoza ou Malebronche, 
mas Newton e os fautores da descrigZlo mate- 
m6tica da natureza. 

F. Waismann, 
Rnalise lingui'stico e filosofia. 



ESPIRITUALISMO, 
NOVAS TEOLOGIAS 

"0 presente e o futuro, a experikncia e a esperanCa 
se contradizem na escatologia crists, que na"o leva 
o homem a resignar-se e pbr-se em acordo com 
a realidade dada, mas o envolve no conflito entre 
esperanCa e experikncia. 

Jiirgen Moltmann 

"Nosso passado inteiro nos segue em cada mo- 
mento [...I; o que ouvimos, pensamos e quisemos 
desde a primeira infincia esta la, inclinado sobre o 
presente, que esta para'absorver em si, premente 
a potfa da conscikncia". 

Henri Bergson 

"Cristo niio auxilia em vitfude de sua onipotkncia, 

e mas em virtude de sua fraqueza, de seu sofrimento: 
aqui reside a diferen~a determinante em rela~8o a 

5 qualquer outra religiiio ". 
Dietrich Bonhoefer 
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I. O espirifLtaIismo: 

g&ese, caracferisticas e expoentes 

rea+o 
ao "red~cionismo" positivista 

Entre o siculo XIX e o siculo XX ocor- 
reu na Europa uma reaqiio ao positivismo 
que teve em suas primeiras fileiras toda uma 
gama de pensadores que podem muito bem 
ser reunidos sob o nome de espiritualistas. 
Em primeiro lugar, deve-se dizer logo que 
a preocupaqiio mais premente do espiritua- 
lismo, em suas varias manifesta@es, C a de 
estabelecer a irredutibilidade do homem 2i 
natureza, contrariamente ao positivismo. 

Esse programa voltou-se para a iden- 
tifica@o de grupos de acontecimentos (va- 
lores estiticos, valores morais, liberdade da 
pessoa, finalismo da natureza, transcendin- 
cia de Deus) que constituem o "mundo do 
espirito" e para a elaboraqiio de caminhos 
ou procedimentos tipicos para indagar e 

falar sobre o mundo do espirito, caminhos 
ou procedimentos irredutiveis aos que s50 
pr6prios das citncias da natureza. 

Niio que o positivismo desleixasse os 
"fatos humanos"; pelo contrario. 0 que o 
positivismo fazia era reduzir os fatos huma- 
nos, todos os fatos humanos, ?i natureza. E 
quem deveria se ocupar da natureza humana 
e de seus produtos (juridicos, morais, econ8- 
micos, estiticos, religiosos etc.), com mitodo 
niio muito diferente do das citncias naturais, 
seria a sociologia ou a economia ou, por 
exemplo, a historiografia, entendidas como 
ciincias positivas. 

Niio existe nada fora dos fatos - dos 
fatos positivos. E i precis0 encontrar as leis 
que determinam esses fatos positivos. Desse 
mod0 o positivismo, enquanto por um lado 
cancelava a pretensso da filosofia tradicional 
de se posicionar como conjunto de teorias 
precisamente filosbficas (ou metafisicas) n5o 
redutiveis as da citncia, teorias filosbficas 
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construtiveis e justificaveis com metodos 
diferentes dos da ciihcia, por outro lado 
negava precisamente esses "fatos" (como a 
liberdade da pessoa humana, a interioridade 
da conscigncia, a irredutibilidade dos valores 
a fatos ou A transcendhcia de Deus) que, 
para o espiritualismo, s io  "fatos" t5o obs- 
tinadamente reais quanto os fatos naturais, 
"fatos" que 6 precis0 tratar por caminhos 
independentes dos fatos da ci2ncia. 

As idkias b6sicas 
do espirituaIismo 

Determinados esses dados, ja n i o  6 
dificil fixar alguns dos pilares em torno dos 
quais se articula o programa do espiritua- 
1' 1smo. 

1) A filosofia n i o  pode, de mod0 
nenhum, ser absorvida pela ciCncia. Ela se 
distingue da ciencia pelos problemas de que 
trata, pelos resultados que obtCm e pelos 
procedimentos que adota. 

2) Essa idCia de filosofia tem como 
pressuposto a constataqio da especificidade 
do homem em relaqio a toda a natureza: o 
homem C interioridade e liberdade, conscitn- 
cia e reflexzo. 

3) Essa especificidade do homem exige 
instrumento de investigaqiio desconhecido 
aos positivistas, ou seja, ouvir as vozes da 
conscitncia ou, para falar com Plotino, "o 
retorno da alma para si mesma". 

4) A realizaqio dos objetivos do es- 
piritualismo implica n io  somente a critica 
ao cientificismo positivista, mas tambCm a 
investigaqio sobre a estrutura e os limites do 
saber cientifico propriamente dito. 

5 )  Se o espiritualismo pode ser visto 
como reag5o ao positivismo, em nome de 
interesses morais e religiosos insubstituiveis, 
ele tambCm entra em confront0 com o idea- 
lismo romintico, que identifica o infinito 
com o finito: o espiritualismo enfatiza a 
transcendhcia do absoluto ou de Deus em 
relaq5o As conscihcias individuais. 

6) Para o espiritualista, Deus tambCm 
6 igualmente transcendente em relaqio A 
natureza, que C causalmente determinada, 
mas com base em designio finalista e provi- 
dencial superior. 

7) 0 termo "espiritualismo" remonta 
a Cousin, mas - como foi bem ressaltado 

pelos estudiosos - a atitude propria da 
filosofia espiritualista C muito antiga: bas- 
ta pensar em Plotino, em Agostinho e na 
"verdade que habita na interioridade da 
alma", no "cogito" de Descartes, no "esprit 
de finesse" de Pascal, na "autoconsci~ncia" 
e na "consci&ncia" dos rominticos, ou na 
"experiincia interior" dos empiristas. 

8) Deus enquanto espirito absoluto e o 
homem enquanto espirito finito s3o os polos 
de atrag50 da filosofia espiritualista. E o ho- 
mem C espirito, como escreve Louis Lavelle, 
j i  que C a unica atividade que merece esse 
nome. Com efeito, enquanto toda outra 
atividade material C causada e sofrida, o 
homem C atividade causante e agente: "Nio 
apenas o espirito C aquilo que nunca C coisa 
ou objeto, existindo unicamente por forga 
do seu proprio exercicio, mas, alCm disso, 
sejam quais forem as condiq6es que supGe, 
ele C sempre livre iniciativa e primeiro co- 
mego de si mesmo. Ele se cria a partir de si 
mesmo em cada instante". E, produzindo-se 
a si mesmo, "produz tambim, nio  as coisas, 
mas o sentido das coisas". 
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11. A s  diversas manifesta+es 

0 representante mais conhecido do espiritualismo ingles 6 
- alem do psicblogo James Ward (1843-1925)-Clement C. J. Webb 
(1865-1954), autor de Deus e personalidade (1919) e critico, em 
nome de um Deus-pessoa, do absoluto impessoal dos idealistas. 

0s espiritualistas 
na lnglaterra 
+§ 1 

Silo muitos os fildsofos espiritualistas na Alemanha: o filho de Fichte, Her- 
mann Fichte (1796-1879); Eduard von Hattmann (1842-1906, autor da Filosofia do 
inconsciente, 1869); Afri kan Spir (1 837-1 890); Rudolph Eucken (1 846-1 926, prbmio 
Nobel em 1908, autor de A validade da religii30~1901). 

Em todo caso, o mais influente espiritualista alemilo foi Na Alemanha 
Rudolph Hermann Lotze (1817-1881), m6dico e professor de + § 2 
filosofia primeiro em Gdttingen e depois em Berlim. Autor de 
uma Metafisica (1841) e de uma importante obra em tr& volumes com o titulo 
Microcosmo. Ideias sobre a historia natural e sobre a histdria da humanidade 
(1856-1864), Lotze aceita o mecanicismo; mas este ti urn fato que deve ser expli- 
cado; e sua explica~ao leva a concluir que "todo o ser nilo pode existir assim como 
4, a nilo ser pelas raziies de que assim e nilo de outro mod0 nele se manifesta o 
valor eterno do bem". 

Na Italia o espiritualismo encontra um expoente ilustre em um pensador, 
grande conhecedor da filosofia contempor8neal e homem de nobre coerencia 
moral: Pedro Martinetti (1 872- 1943), um dos pouquissimos profes- 
sores universitarios que souberam renunciar a dtedra em vez de Na ltdlia 
jurar fidelidade ao fascismo. Suas obras de relevo sBo: /ntroduga"o + 9 3 
d metafisica (1 904); A liberdade (1 929); Razi3o e fe? (1 934); Jesus 
Cristo e o cristianismo (1 936). 

"A religiao, para Martinetti, e essencialmente mistica, e, quando tende a en- 
rijecer-se em f6rmulasl tem necessidade da filosofia para rejuvenescer, renovando 
seus simbolos" (V. Mathieu). 

0 A serie dos espiritualistas franceses e cerrada e rica de valiosas ideias. Re- 
cordamos apenas Jules Lequier (1 814-1 862), Felix Ravaisson (1 81 3-1900), cmile 
Boutroux (1845-1921) e Maurice Blondel (do qua1 falaremos a patte). 

Boutroux quis defender o espiritualismo levando o ataque para dentro da 
pr6pria cibncia. Ele - em um trabalho destinado a grande notoriedade: Da con- 
tingkncia das leis da natureza (1874) - insiste sobre o fato de 
que a ci6ncia nos revela ordens de realidades irredutiveis; assim, Na F r a n ~  
matCria, mundo orgbnico e homem silo ordens de realidade cada + 3 4 
uma das quais nil0 6 explicavel com base na anterior, pelo fato de 
que cont4m elementos originais, novos e, portanto, contingentes. Contingentes 
no sentido de que nilo derivam necessariamente dos graus inferiores. 

Desse mod0 Boutroux pode opor ao determinism0 seu contingentismo: ha um 
salto da ordem quimica para a biolbgica; e ha um salto da ordem bioldgica para 
a espiritual: "a vida espiritual4 irredutivel a vida organics, ao menos porque, na 
vida interior do homem, o motivo nilo 4 a causa necessitante". 
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E verdade o que Lavelle escreveu, isto 
6, que "a filosofia francesa C, por excelhcia, 
urna filosofia da conscitncia". E tambCm 6 
verdade que o espiritualismo alcanqaria seus 
resultados de maior relevQncia precisamente 
na Franqa (com Ravaisson, Boutroux, Blon- 
del e, sobretudo, com Bergson). Entretanto, 
niio podemos silenciar sobre um fato de 
notavel importhcia, ou seja, que o espiri- 
tualismo se configurou como grande fen6- 
meno europeu, envolvendo o pensamento 
inglts, alemiio e italiano, alCm do franc&. 

0 s  representantes mais conhecidos do 
espiritualismo inglgs siio Arthur James Bal- 
four (1848-1930), Clement C. J. Webb (1865- 
1954), o psicdogo James Ward (1843-1925) 
e Andrew Seth Pringle-Pattison (1 856-1931). 

Este ultimo desenvolveu seu espiritua- 
lismo polemizando contra a abstraqiio logica 
hipostatizada que C a "conscitncia absoluta" 
dos neo-idealistas como Green ou Bradley. 

Webb tambim criticou o absoluto 
impessoal dos idealistas e afirmou (em tra- 
balhos como 0 s  problemas da rela@o entre 
o homem e Deus, 1911, e Deus e' persona- 
lidade, 19 19) que somente um Deus-pessoa 
satisfaz as exigtncias mais profundas de 
experitncia religiosa autintica. E C por essa 
razio que Webb chega a definir a experitn- 
cia religiosa como a certeza de urna relaqiio 
pessoal com Deus. 

James Ward (Naturalismo e agnosticis- 
mo,  1899; 0 reino dos fins ou pluralismo e 
teismo, 19 11) voltou-se, por sua vez, contra 
o naturalism0 e o agnosticismo. Ward vi? 
na natureza e na historia a aqiio de mul- 
tiplicidade de m6nadas, que, em diversos 
graus de desenvolvimento, tendem a auto- 
conservaqiio, avanqando finalisticamente na 
direqiio de urna coordenaqiio progressiva, 
que pressupije, como ja vira Leibniz, um 
teismo, ainda que, para Ward, esteja claro 
que a iinica prova da existsncia de Deus, 
como ocorria para Kant, baseia-se na vida 
moral e se resolve, portanto, no Qmbito da 
fC e niio no iimbito do saber. 

Na Alemanha o espiritualismo encon- 
trou seus mais autorizados defensores em 

Immanuel Hermann Fichte (1796-1879; 
filho de Fichte; autor de muitos escritos, 
entre os quais urna Antropologia, 1856), 
Afrikan Spir (1 837-1 89O), Eduard von Har- 
tmann (1842-1906; autor da Filosofia do 
inconsciente, 1869), Rudolf Eucken (1 846- 
1926; professor em Jena; primio Nobel 
em 1908; autor, entre outros livros, de A 
validade da religiiio, 1901, e 0 sentido e o 
valor da vida, 1908), e Rudolph Hermann 
Lotze (1817-1881; mCdico e professor de 
filosofia, primeiro em Gottingen e depois 
em Berlim; autor de urna Metafisica, 1841, 
e de urna obra mais importante, intitulada 
Microcosmo. Ide'ias sobre a histdria natural 
e sobre a histdria da humanidade, 3 vols., 
1856-1858, 1864). 

Para o Fichte junior, urna funqiio inadia- 
vel da filosofia est6 na defesa da concep@o 
finalists do mundo, o qual se lhe apresenta 
como "uma sCrie gradual de meios e fins". 
E essa ordem pressup6e um ordenador e 
criador do proprio mundo. Dai brota a idCia 
de Fichte de que a ciincia, "que, em si, niio 
15 ateista nem antiteista", constitui "o mais 
solido ponto de apoio para urna concepqiio 
teista", ja que mostra claramente, em toda a 
natureza orgiinica e psiquica, "um finalismo 
interno e ordenaqiio total e completa". 

Spir combateu com todas as forqas, 
de um lado, as filosofias materialistas e, do 
outro, as filosofias romiinticas que tendem a 
identificar o incondicionado com a natureza. 
Bem diferente das posiq6es de Spir revela-se 
a concepqiio filosofica de Eucken, embora 
tambCm ele parta daquele contraste entre 
espirito e natureza que se manifesta em 
nossa conscitncia. Com efeito, nossa vida, 
por um lado, p6e-se como continuagio da 
natureza sensivel, mas, por outro, prorrom- 
pe em atividades estiticas, Cticas e religiosas 
que testemunham um estatuto ontoldgico 
superior do homem em relaqiio a natureza. 

Von Hartmann, por sua vez, apresenta 
o principio de sua filosofia como sintese 
do espirito absoluto de Hegel, da vonta- 
de de Schopenhauer e do inconsciente de 
Schelling. 0 principio do mundo C um abso- 
lute espiritual inconsciente que se manifesta 
no finalismo inconsciente da natureza, na 
organizagiio do mundo orgiinico, no ins- 
tinto etc. 

Apesar do sucesso de Spir, Eucken e 
von Hartmann, o pensador mais articulado 
e influente entre os espiritualistas alemiies foi 
certamente Lotze, o qual niio pensa de mod0 
nenhum que as aspira~6es da alma estejam 
em contraste com os resultados da citncia e 
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com a imagem mecanicista do mundo, que 
entiio a ciiincia pressupunha e reafirmava. 0 
mecanicismo mostra que a natureza C regu- 
lada por leis necessarias, mas esse fato - o 
mecanicismo - C explicavel por seu turno, 
pois nHo se trata de fato ultimo: ele so se 
torna compreensivel como meio destinado a 
realizar valores. Em suma, a ordem da ma- 
quina demonstra um plano racional. Assim 
como o demonstraria urn mecanicismo em 
condiq6es de provar que toda a realidade se 
desenvolve em um process0 evolutivo que 
termina na vida espiritual do homem: este 
seria o fim, e a evoluqiio um meio. E desse 
mod0 que a materia se espiritualiza: trans- 
formando-se em meio para os valores. E, na 
realidade, Lotze distingue tres reinos: o dos 
fatos, o das leis universais e o dos valores. 
0 mecanicismo expressa aquela ordem 
necessaria do mundo, atravks da qual Deus 
realiza os seus fins. 

Na Italia, o espiritualismo se desenvol- 
veu em period0 cronologicamente posterior 
aquele em que se deu em outros paises, po- 
lemizando n5o somente com o positivismo, 
mas tambem tendo de se defrontar com o 
idealismo, que, entrementes, se impusera 
na Italia. Pedro Martinetti (1872-1943) foi 
estudioso dos classicos (Platiio, Spinoza, 
Kant, Schopenhauer) e profundo conhece- 
dor da filosofia alem5 contempor$nea, que 
ele difundiu na Itilia, e foi um exemplo de 
vida moral. Sua obra A liberdade C de 1929. 
Mas ja em 1904 ele publicara a Introdu@o a 
metafisica, onde, desde as primeiras paginas, 
afirma existirem problemas urgentes aos 
quais as citncias particulares n5o respon- 
dem, mas que esperam resposta racional: 
"0 que sou? 0 que C a realidade que me 
circunda? De que mod0 devo agir? [...I. 0 
pr6prio fato de aceitar determinado sistema 
de vida C, de fato, aceitar determinada hi- 
p6tese acerca da realidade das coisas e do 
valor da vida humana7'. 

Para Martinetti, a metafisica n5o se dis- 
tingue das outras ciiincias p e l ~  mhodo, e sim 
"pela universalidade da funqiio": ela tenta 
aquela unificaqiio total da experiencia "que, 
portm, por sua natureza, o intelecto nunca 
podera alcan~ar". Por isso, C necessario o 
exame gnosiologico das soluq6es hist6ricas 
propostas ao problema metafisico. E esse 
exame critic0 e hist6rico mostrari que todos 

os sistemas filosoficos, em seu conjunto, 
constituem uma progressiva ascens5o ao 
conhecimento do divino. Nesse sentido, a 
filosofia "niio C uma sCrie de soluq6es, mas 
uma soluq5o unica, uma visiio unica". 

Entretanto, essa ascensiio em direqio 
2 unidade encontra um obsticulo naquele 
mal, naquela "obscura e incriada potincia, 
inseparavel do mundo, que devemos vencer 
em n6s com a boa vontade e dissolver em 
torno de nos com a luz da verdade". Esse 
profundo dualism0 faz com que Martinet- 
ti sinta-se pr6ximo a Buda, a Kant (cujo 
pensamento culmina "em moral de cariiter 
religioso"), ou a Spir. Outras obras signifi- 
cativas de Martinetti, alCm das citadas, Go 
Raziio e fe' (1934) e Jesus Cristo e o cristia- 
nismo (1936). 

Se o espiritualismo de Martinetti se 
aproxima do de Spir, o espiritualismo de 
Bernardino Varisco (1 850-1 935) revela-se 
pr6ximo a concepqiio de Lotze. Pantale50 
Carabellese (1877-1948) foi aluno de Va- 
risco. A partir de aprofundado estudo de 
Kant, ele nega tanto o idealismo absoluto, 
que exclui a multiplicidade dos sujeitos e re- 
sume o ser na consciincia, como o realismo 
absoluto, que p6e o ser fora da conscihcia. 
A realidade, portanto, niio C constituida so- 
mente pelos corpos materiais (corno sustenta 
o materialismo), e tampouco se resume em 
puro sujeito (corno afirma o idealismo), nem 
ainda nela devemos ver aqueles dois mundos 
paralelos que seriam a natureza e o espirito 
(corno diz o realismo). Para Carabellese, a 
realidade i feita de concretos, e o concreto 
C a unidade entre sujeito e objeto. 

Do inicio do sCculo XIX C a filosofia 
de Maine de Biran, pensador ao qual, em 
seguida, se referiram todos os filosofos que 
constituiriam a numerosa e viva fileira dos 
espiritualistas franceses. Entre eles, n5o 
devemos esquecer Jules Lequier (18 14- 
1862), FClix Ravaisson (1813-1900), Emile 
Boutroux (1845-1921), e principalmente 
Maurice Blondel, que representa certa "va- 
riante" e que, portanto, trataremos a parte, 
no proximo paragrafo. 

Discipulo de Ravaisson, cunhado e ami- 
go de PoincarC, professor na Ecole Normale 
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e na Sorbonne,   mile Boutroux procura 
chegar ao espiritualismo transportando a 
critica para dentro da cihcia e voltando-se 
para as dificuldades, em sua opiniio evi- 
denciaveis, da cihcia contemporhea. Essa 
critica a cicncia constitui um elemento de 
novidade para o espiritualismo, novidade 
que, depois, Bergson desenvolveria ainda 
mais. Na obra Da contingBncia das leis da 
natureza (1874), Boutroux aceita a classi- 
ficagio das ciencias proposta por Comte, 
acrescentando-lhe apenas alguns retoques. 
Entretanto, insiste sobre o fato de que cada 
cihcia nos revela uma ordem da realidade 
irredutivel i s  outras ordens. Em outros 
termos, a matiria, o mundo orgiinico e o 
homem, por exemplo, s5o ordens de reali- 
dade de tal tip0 que cada uma delas n5o C 
explicavel com base na anterior, pel0 fato 
de que contCm elementos originais, novos 
e, portanto, contingentes: contingentes no 
sentido de que niio derivam necessariamente 
dos graus inferiores. 

Existe um salto da ordem quimica para 
a ordem biologica, assim como ha um salto 
da ordem biol6gica para a ordem espiritual. 

Boutroux op6e ao determinismo seu contin- 
gentismo. 0 determinismo afirma que "tudo 
o que acontece C um efeito proporcional a 
causa", mas Boutroux sustenta que ordens 
de realidade inferiores niio podem produzir 
as ordens superiores: com efeito, por um 
lado, "as leis da fisiologia se apresentam [. . .] 
irredutiveis" ( i s  da fisica e da quimica) e, 
por outro lado, "a vida espiritual C irreduti- 
vel a vida orgiinica, ainda que pel0 simples 
fato de que, na vida interior do homem, o 
motivo nHo C a causa necessitante". 

0 efeito, portanto, n io  C proporcional 
a causa: nele h i  "algo mais", de novo e 
imprevisivel. Ele C, portanto, contingente. 
A vida espiritual n i o  se reduz h ordem 
material das coisas, como tambtm revela a 
originariedade da vida moral, que se baseia 
no dever-ser e no ideal. E a cihcia n io  pode 
incomodar em nada a f C  religiosa, ja que "a 
religiio tem objeto diferente do da cihcia". 
A religiio n io  pretende ser "a explicagio 
dos fen6menos7' e, por isso, "n5o pode sen- 
tir-se atingida pelas descobertas cientificas 
relativas a natureza e 2 origem objetiva das 
coisas". 



III. Maurice Blondel 

A filosofia da aslo e uma filosofia com resultados religiosos. 0 mais famoso 
representante da filosofia da aqlo e Maurice Blondel (1861-1949), cuja obra mais 
incisiva 4 A a@o. Ensaio de urna critica da vida e de uma ciencia da pratica (1893). 

Escreve Blondel: "A aqlo, em minha vida, e um fato, o mais 
geral e constante de todos". A experitincia humana, em outros ,@todo 
termos, n l o  se caracteriza pela razlo, e sim muito mais pela da jmanPncja 
aqlo. E na aslo o homem expressa o mais profundo de si: sua de Blondel: 
vontade. reconhecer 

Mas sempre, na propria experi@ncia, o homem percebe na natureza 
a desproporqlo entre a propria vontade e a obra. Assim, por finita 
exemplo, primeiro entregamo-nos as sensaqbes; estas, porem, slo do h ~ m e m  
interpretadas e enquadradas em generalidades empiricas; mas a exig@ncia 

de Deus estas generalidades empiricas - que constituem a ciencia - n lo  _ conseguem dar ao intelecto e a vontade a paz cheia da certeza 
e do pleno sucesso pratico. Nlo ha paz sequer na ciencia. Nem 
a ciencia esta em grau de resolver o enigma do destino humano; a ciencia, alem 
de tudo, estO suspensa ao elemento subjetivo que "cria o mundo e os simbolos 
da imaginaslo". 

Se depois do universo do conhecimento nos deslocamos para o universo da 
familia e do social, ou seja, o universo dos valores, percebemos que o desacordo 
entre ser e dever-ser, entre vontade que quer e realizaqdes, mais se acentua do 
que se extingue: o lano do finito nao consegue satisfazer aquela que e uma 
sede inextinguivel. e preciso, portanto, transcender o plano do finito. "Querer 
tudo aquilo que queremos com plena sinceridade de coraqlo 6 p6r em nos o ser 
e a aqlo de Deus". 

Nisso consiste exatamente o metodo da imanencia: em reconhecer na natureza 
finita do homem a exigencia de Deus. 0 reconhecimento da insuficiencia da ordem 
natural permite ao homem reconhecer e receber o sobrenatural. Afirma Blondel: 
"Da mesma forma que nos, agindo, encontramos uma desproporqao infinita em 
nos proprios, somos obrigados a buscar a equaqlo de nossa aqlo ao infinito". 

Ligado A filosofia da aqlo e ao metodo da imanencia de Blondel esta o 
modernismo, movimento religioso condenado pelo papa Pio X com a Enciclica 
Pascendi, de 8 de setembro de 1907.0s expoentes principais do 
modernismo foram o abade Lucien Laberthonniere (1 860-1 932) 0 modernism0 
e Alfred Loisy 1857-1940), na Fransa; George Tyrrell (1 861 -1909) + 5 4  
na Inglaterra; e na Italia: Antonio Fogazzaro (1842-191 I), R6- 
molo Murri (1870-1944) e sobretudo Ernesto Bonaiuti (1881-1946), autor, entre 
outras coisas, de um conhecido Programa dos modernistas (191 1). 

Em 0 realism0 cristiio e o idealism0 grego (1904) Laber- LaberthonniPre: 
thonniere afirma que a Escolastica, sob o peso das categorias a exig@nc;a do 
Iogico-metafisicas do mundo grego, teria perdido a descoberta sobrenatural 
cristl da subjetividade e da interioridade. yos Ensaios de filosofia esta na natureza 
religiosa (1903) Laberthonniere escreve: "E na natureza humana humana 
que se encontram de novo as exigencias do sobrenatural". + § 4  
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I 0 s  recedentes 
da filosofia da a~Z io  

Uma variante do  espiritualismo 6 a 
filosofia da a@o. Como o espiritualismo, 
a filosofia da agiio tambCm C uma filosofia 
de resultados decididamente religiosos. E, 
como o espiritualismo, tambCm a filosofia 
da aciio estabelece a conscitncia como base 
da filosofia, que se exerce como escuta e des- 
crigso da vida da conscihcia. Somente que, 
diversamente do que ocorre entre os outros 
es~iritualistas. a conscihcia dos fil6sofos 
da aqHo niio C contemplag50 tebrica, e sim 
muito mais vontade e a@o. 

0 maior representante da filosofia 
da ac5o C Maurice Blonde1 (1861-1949). 
~ n t r i t a n t o ,  deve-se recordar i u e  ele deve a 
orientagso de suas pesquisas a seu mestre 
Lion 0116-Laprune (1 830-1 899), devendo- 
se recordar tambCm que pode ser igualmente 
considerado o iniciador da filosofia da ag5o 

o filosofo John Henry Newman (1 801-1 890, 
anglicano de origem, que se converteu ao 
catolicismo em 1845, e tornou-se cardeal 
em 1879). 

Autor de um cClebre Ensaio de uma 
gramatica d o  assentimento (1870), New- 
man sustentava que, quando uma idCia 
C verdadeiramente viva, ela n5o C pura e 
simples quest50 intelectual, mas envolve 
tambtm a vontade humana. Para Newman, 
o cristianismo C precisamente a grande idCia 
que conquistou a humanidade e continua a 
plasma-la em seu desenvolvimento. 

Por seu turno, em A certeza moral 
(1880), 0116-Laprune defendeu a idCia de 
que, na vida do espirito, o predominio cabe 
ii vontade. Esta C certamente insuficiente e 
necessita da graga divina; entretanto, sua 
funs50 verdadeiramente dominante esti fora 
de discussiio, inclusive no seio das atividades 
racionais. Com efeito, escreve 0116-Laprune: 
"A vontade, a boa vontade, exerce em toda 
parte, inclusive na pura ordem cientifica, 

Maurice Blonde1 (1 861 -1 949) 
foi o maior representante 

da filosofia da a@o: 
uma filosofia de resultados 

decisivamente religiosos 
e interligada corn o movimento 

de pensamento modernista. 



uma influtncia que nada pode conseguir 
substituir". 

A dialktica da vo~tade 

Dito isso, vamos a Blondel. Em 1893, 
ele publicou sua obra mais conhecida e im- 
portante: A a@o. Ensaio de uma critica da 
vida e de uma cibncia da pratica. 

0 livro se abre com a seguinte in- 
terrogagao: "A vida humana tem ou nzo 
tem sentido? 0 homem tem ou n io  tem 
destino?" Para poder responder a pergunta 
sobre o sentido da vida, devemos interrogar 
a pr6pria vida, diz Blondel. Entretanto, se 
interrogarmos a vida e tentarmos descrevt- 
la, devemos tomar conscitncia de que "C 
precis0 transportar para a aqZo o centro 
da filosofia, ja que la se encontra tambCm o 
centro da vida". A experibncia humana na"o 
e' tipificada pela razzo, mas precisamente 
pela a@o: "Em minha vida, a asso C fato, 
o mais geral e constante de todos". 

0 homem age e deve agir. E na aqao que 
ele expressa o mais profundo de si mesmo, 
sua vontade. E C precisamente na agiio que a 
filosofia deve procurar a orientagiio, o fim a 
ela imanente. E C assim que o nucleo central 
em torno do qua1 se articula A a@o C dado 
pela diale'tica da vontade. 

Com efeito, a dialCtica da vida nao C a 
dialitica da raziio, como para Hegel, e sim da 
vontade. A vida C tecida pel0 contraste entre 
vontade que quer ( "quod procedit ex volun- 
tate") e vontade querida, isto C, o resultado 
efetivo ("quod voluntatis objectzrm fit"). 

I 

tituek a citncia, k "os simbolos hstituidos 

Em sua pr6pria experitncia, por con- 
seguinte, o homem sempre percebe a des- 
proporqZo entre a vontade e a obra, entre 
a vontade que quer e a vontade querida. E 
o apoiar-se em um resultado logo se revela 
ilus6ri0, posto que tal resultado niio tardara 
a mostrar sua parcialidade, insuficitncia 
e provisoriedade. Assim, inicialmente nos 
entregamos as sensagoes, apesar de as 
sensag6es deverem ser interpretadas em e 
ligadas por generalidades empiricas. Essas 
generalidades empiricas que relacionam, 
intermetam e suDeram as sensac6es cons- 

pel0 cientista acabam por ser t i0  coerentes 
entre si e por ter tal eficicia [. . .] que o cien- 
tista se vt fortemente tentado a considerar 
todo esse simbolismo como imagem fie1 da 
realidade, como a propria realidade". 

Mas isso, diz logo Blondel, C "erro 
fundamental que se deve combater". E C 
err0 que devemos combater pel0 fato de 
que tambtm na citncia nao h i  paz: o dis- 
sidio se apresenta nela, por exemplo, entre 
relaq6es universais e intuiq6es do particu- 
lar. Tampouco a citncia esta em condiq6es 
de resolver o enigma do destino humano. 
Alias, ao contrArio, C o destino humano 
que fornece o sustentaculo para a citncia, 
enquanto esta "permanece como que sus- 
pensa" ao elemento subjetivo. A conscitncia 
- e, portanto, a agZo - foge a cigncia, " j i  
que C precisamente ela que cria o mundo e 
os simbolos da imagina@on. No fundo e 
em sua esstncia, "a agio C sempre um alCm 
[...I. Para a frente e para o alto, s6 assim a 
agiio C agao". 

Mas a aqZo "C uma fungi0 social por 
exceltncia [...I; agir quer dizer evocar outras 
energias, chamar testemunhas, oferecer-se 
ou impor-se a sociedade dos espiritos". E 
assim nasce a abertura para os outros na 
familia, na pitria e na humanidade. Desse 
modo, tenta-se satisfazer aquele desejo 
unico que C "expandir-se e crescer". Aqui, 
porCm, longe de se extinguir, acentua-se o 
dissidio entre o dever-ser e o ser, entre von- 
tade que quer e vontade querida: o plano 
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do finito niio consegue aplacar uma sede 
inextinguivel. E, no fim, confessa Blondel, 
encontro-me "dividido entre o que fago sem 
querer e o que quero sem fazer". Por isso, 
"para querer-me a mim mesmo plenamente, 
6 necesshrio que eu queira mais do que at6 
agora soube encontrar", ou seja, C precis0 
transcender o plano do finito. Somente Deus 
pode preencher o vazio entre minha vontade 
e suas realizag6es: "Querer tudo o que que- 
remos com plena sinceridade de coragiio C 
pBr em nos o ser e a agiio de Deus". 

Com isso, chegamos plenamente ao 
me'todo da imanbncia. Esse mCtodo (corno 
Blonde1 esclarecerh na Carta sobre as exi- 
gbncias d o  pensamento contempor2neo e m  
mate'ria de apologe'tica, 1896) consiste em 
reconhecer na natureza finita do homem a 
exigikcia de Deus. 

A filosofia d a  aqzo 

Ligado A filosofia da agiio e ao me'todo 
da imanbncia de Blonde1 C o modernismo, 
movimento de pensamento religioso que 
apareceu na Franga no inicio do stculo XX, 
e que foi logo depois condenado pel0 papa 
Pio X, com a enciclica Pascendi, de 8 de se- 
tembro de 1907.0s principais expoentes do 
modernismo foram o abade Lucien Laber- 
thonnikre (1860-1932) e Alfred Loisy (1857- 
1940). Edouard Le Roy, sucessor de Bergson 
no ColCgio da Franqa, tambCm se inseriu 
no movimento modernista, tentando uma 
sintese com o bergsonismo. Na Inglaterra, 
as idCias modernistas foram difundidas por 
George Tyrrell (1861-1909), ao passo que 
na Ithlia seus representantes foram AntBnio 
Fogazzaro (1 842-191 I ) ,  RBmolo Murri 
(1870-1944) e, sobretudo, Ernesto Bonaiuti 
(1 881-1946), autor, entre outras coisas, de 
um Programa dos modernistas (19 11). 

Laberthonnikre (diretor dos "Anais 
de filosofia cristii", que foram publicados 
de 1905 a 1913), em sua obra 0 realism0 

cristiio e o idealism0 grego (1904), p6e em 
contraste a filosofia grega, que faz de Deus 
uma idCia suprema e o arquttipo da natu- 
reza, e a descoberta cristii do sujeito. Essa 
intuigiio cristii essential, isto 6, a descoberta 
da subjetividade e da interioridade, segundo 
Laberthonnigre, ter-se-ia perdido quando a 
Escolhstica tornou suas as categorias 16gico- 
metafisicas do mundo grego. Mas, diz ele 
nos Ensaios de filosofia religiosa (1903), a 
revelaggo nHo pode ser imposta ao homem de 
fora, recorrendo 5 autoridade ou por meio da 
demonstragiio racional. A verdade religiosa 
deve brotar da interioridade do homem: a 
verdade da revelagiio s6 tem valor para o ho- 
mem na condigHo de que ele a recrie por sua 
propria conta. E "nu  natureza humana que 
se encontram as exighcias do sobrenatural". 

Exegeta e historiador do cristianismo, 
Loisy C autor de obras famosas, como 0 
evangelho e a Igreja (1902), A religiiio de 
Israel (l901), 0 quarto evangelho (1903) e 
0 s  evangelhos sindticos (1907-1908). Loisy 
procurou distinguir a exegese puramente 
critica e hist6rica da exegese "teol6gica e 
pastoral", que extrai das Escrituras respos- 
tas adequadas 5s necessidades atuais dos 
crentes. Ele sustentava que alguns livros da 
Biblia foram transformados e enriquecidos 
por obra das gerag6es posteriores. E isso 
tambkm teria ocorrido no caso dos evan- 
gelhos sin6ticos. Substancialmente, Loisy 
sustenta que "o Evangelho niio entrou no 
mundo como absoluto incondicionado, que 
se resume em verdade iinica e imuthvel, mas 
como uma crenqa viva, concreta e comple- 
xa, cuja evoluqiio procede, sem diivida, da 
forga intima que o tornou duradouro, mas 
nem por isso deixou de ser influenciado em 
tudo, desde o inicio, pel0 ambiente em que 
se produziu e no qual cresceu". Dai brota a 
idCia segundo a qual o dogma tem uma his- 
tdria. Portanto, o que conta, para Loisy, niio 
C tanto a defesa de definigBes historicamente 
datadas, e sim muito mais a acentuagiio do 
significado moral da religiiio. Em poucas 
palavras, o modernismo procurou uma 
medias20 do dogma com a subjetividade 
humana e uma medial50 da verdade supra- 
hist6rica da revelagiio cristii com a evoluqiio 
historica da humanidade. 
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urn ser finito que tende 
"naturalrnente" 
ao "absoluto" 

R id6io de DBUS nosce necessoriornante 
do dinornisrno do vida interior: "R pretensdo 
qus o hornsrn tsrn de se bostor o si rnesrno 
coi no vozio [...I. 0 hornern sente at6 a on- 
gcjstio de ndo ser seu proprio outor s sau 
proprio senhor". 

0 homam aspira a ser plenamante aquilo 
que quer e ndo pode absolutamente s&-lo a 
despeito de si mesmo. A vontade so existe b 
medida que ss manifssta e se ratifica, 6 medida 
qua penetra, domino e suscita at& seus orgdos 
de expressdo. Naquilo que quer a vontade 
encontra invenciveis olsst6culos ou odiosos 
sofrimentos, naquilo que faz insinuam-se incu- 
r6veis fraquezas ou culpas das quais ndo pode 
cancslar as consequ&ncias; e a morts por si so 
compendia todos estss ensinamentos. 

Sofrer aquilo que ndo se quer, nBo fazer 
tudo aquilo qua se quer, fazer aquilo qua ndo 
se quer e acabar por quer&-lo; nunca escapa- 
mos totalmente desta Fatalidads humilhante e 
dolorosa. 

0 s  atos fora de nos agem sem nossa 
intsrvengdo, vivern e sdo indestrutiveis. R asdo 
Q indelBvel; nenhuma indsnizagdo & jamais uma 
reparagdo absoluta. Suas consequ&ncias se 
dssenvolvem ao infinito, no tempo s no espqo. 

Se a incapacidade am que o homem se 
sente de levy a tarmo sozinho a minima da suas 
obras o levou a todas as formas da supersti- 
gdo, a impossibilidads em que se encontra de 
dirigir sobaranamenta a propria vida e de se 
purificar sozinho Ihe inspirou toda a verdade 
das sirplicas, das preces, dos sacrificios propi- 
ciatorios. Mais sabe mais tem, mais 6 e mais 
nele ss aviva a consci&ncia de ndo ter, de ndo 
ssr aquilo que qusr. 

Ssja o qua for qua se tiver ganho daquilo 
qua quissmos, a bancarrota, colocando-se na 
propria ordem das coisas queridas, & inevit6vel. 
0 ssntimsnto da aparente faI&ncia de nossa 
agdo 6 urn Fato apsnas enquanto implica em 

nos umo vontade superior 6s contradisbes da 
vida e aos desmentidos empiricos. 

R presenga em nos daquilo que ndo 6 que- 
rido pde em evid&ncia a vontade que quer em 
toda a sua pureza; e esss mecanismo interno 
nBo faz mais qua manifestar a necessidade em 
que se encontra o vontade de se querer e de 
se p6r por si mesmo; o tanto de ser que pos- 
suimos nos o sofremos, mas apesar dlsso ndo 
podemos deixar ds adot6-lo como de nossa 
plena satisfa@o. 

R vida Q mais sutil do clue qualquer 
onblise, mais logica do que qualqu& di&- 
tica. [ . . . I  

Uma inquieta@o, uma aspirag60 natural 
para o melhor, o sentimento de uma fungdo a 
realizar, a busca do significado do vida, portan- 
to, eis aquilo que marca a conduta humana com 
um selo necess6rio. 0 homem sempre coloca 
em seus atos, por mais obscura que seja a 
consci6ncia que tenha disso, esse car6ter de 
transcend6ncia. Este & o principio que anima 
todo o movimento da vida em nos; sob qualquer 
forma, clara ou confusa, aprovada ou rejeitada, 
confessada ou an6nima que se revels 6 cons- 
ci&nc~a a verdade desta presenga, ela tsm uma 
efic6cia certa. 

Fl idha de Deus, quer se saiba ou ndo, 
Q o complemsnto inevit6vel da a ~ d o  humana, 
mas a agdo humana tem, albm disso, a ine- 
vit6vel ambig50 de alcanqx e ampregar, da 
definir e realizar em si esta id6ia da perfaigdo. 
Ndo podemos conhecer Deus sem quarer nos 
tornarmos Deus de algum modo. R id&ia viva 
qua dele temos & s continua viva apanas se 
nos voltarmos para a pr6tica, caso nossa agBo 
dela viva e dela se nutra. R opgdo nos & im- 
pos t~ ,  mas B por meio dela que nos tornamos 
aquilo que querernos; qualquer coisa que dsla 
results nos apenas a podemos atribuir a nos 
mesmos. Assim, em ultimo anblise, ndo 6 a 
liberdade que se absorve no determinismo, 
mas 6 o determinismo total do vida humana 
qua sa torna suspenso nesta suprema alter- 
nativa: ou excluir de nos toda outra vontade 
exceto a nossa, ou abandonarmo-nos ao ser 
qua n6o somos como ao ljnico salvador. 0 
homem aspira a representar-se como deus: 
ser deus sem Deus e contra Deus, ou ssr deus 
por meio de Deus e com Dsus: @is o dilema. 
Por msio desta opgdo el@ se torna aquilo qua 
quer, e de sua livre iniciativa depends sua 
destinq60. 

Diante do ser e do ser somente se aplico 
a lei cle contradigdo em todo o seu rigor s se 
exercita a liberdade com toda a sua forgo. Onde 
quer que se v6, ou para perder-se ou para 
salvor-se, se ter6 querido. 
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R necessidade para o homem de optar contra si mesmo. Ndo poder6 viver, portanto, 
apenas manifesto sua vontade de ser aquilo a nBo ser renascendo para uma a ~ 6 o  difersnte 
que quer; sua a@o, portanto, tem urn ser neces- da sua. 
sbrio, mas este ser, caso pretenda encontr6-lo M. Blondel, 
ou conserv6-lo todo em si mesmo, volta-se R filosofio do o@o. 
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A consci@ncia e diferente da percepqio: o corpo esta orientado para a as30 
sobre os outros corpos, e faz isso por meio da percepqdo. E a lembranqa, como 
imagem do passado, que orienta a percep@o presente. 

Memoria, portanto, como espirito; percepqio como corpo. Dai a necessidade 
de notar que espirito e materia constituem, para Bergson, dois polos da mesma 
realidade, e nao duas realidades distintas. A vida - escreve Bergson em A evolu<a'o 
criadora - "e uma realidade que se destaca nitidamente sobre a materia bruta". 
A vida e evoluq%o criadora, impulso vital, cria~ao livre e imprevisivel. 

A evoluqdo criadora 6 comparada por Bergson a explosao de uma granada 
cujos fragmentos explodem por sua vez. A vida se espalhou em direqdes diferentes, 
em bifurcagbes nas quais o impulso vital dispersa sua unidade originaria. 

A primeira bifurca~io e a que existe entre as plantas e os animais; estes 
"explodem" em direqbes posteriores, como a dos insetos onde o instinto alcan~a 
formas excelentes, e como a do homem, onde aparece a intelighcia. 

E eis as diferen~as que Bergson traqa entre instinto e in- 
AS diferenps telighcia. 0 instinto funciona por meio de orgaos naturais, a 
entre instinto inteligencia cria instrumentos artificiais; o instinto e hereditdrio, 
e inteliggncia; a intelighcia, ao contrario, nao e; o instinto se dirige a uma coi- 

a intu i~ao sa, a inteligencia e conhecimento das rela~des entre as coisas; o 
coma instinto e repetitivo e rigido, a inteligencia e criativa. 
da metafisica 
+ 3 6-7 A inteliggncia produz conhecimento, conhecimento cientifico 

por meio de conceitos que estabelecem rela~des entre as coisas, 
permitindo assim a previsao. Mas o conhecimento das relaqdes 

entre as coisas nao e conhecimento das coisas. Estas podem ser conhecidas apenas 
por meio da intuiqao. A intuiqio e o instrumento da metafisica. A intui@o procede 
por meio da simpatia: com ela nos faz entrar em contato com as coisas e nos faz 
captar o que nas coisas h i  de unico e inexprimivel (pelos conceitos da ciencia). 

0 impulso vital se exprime no homem em atividades criadoras como a arte, a 
filosofia, a moral e a religiao. em As duas fontes da moral e da religia'o que Berg- 
son analisa a criatividade moral e religiosa. Na sua opiniao, a moral tem duas fontes: 

a) a pressao social; 
A moral b) o impulso de amor. 
da sociedade Na verdade, nao ha - como queriam os positivistas - apenas 
aberta; a moral da sociedade fechada; ha tambem - afirma Bergson - a 
e a religido moral absoluta da sociedade aberta: a moral do cristianismo, dos 
dosmisticos sabios da Grecia e dos profetas de Israel. Dessa moral o funda- 
+ 3 8-9 mento e a pessoa criadora; o fim e a humanidade; o conteudo e 

o amor por todos os homens. 
Analogamente, ao lado da religiio estatica - entretecida de mitos e de f ibu- 

las que t@m objetivos eminentemente vitais, como o reforqo das ligaqdes sociais 
- Bergson pde a religiiio dindmica, ou seja, a religiio dos misticos (corno sao Paulo, 
sao Francisco de Assis, santa Teresa, santa Catarina de Sena, santa Joana DIArc), nos 
quais o amor de Deus e amor pelo homem. E da religiao dos misticos tem urgente 
necessidade a humanidade atual: esta ampliou - por meio da tecnica - sua propria 
agio sobre a natureza; podemos dizer assim que a humanidade cresceu seu corpo: 
agora - afirma Bergson - este corpo crescido "espera um suplemento de alma". 

espiritualista. Ela constitui o ponto de refe- 

do espir*it~alismo de  Bergson rtncia do pensamento franc& entre o fim do 
siculo XIX e as primeiras dicadas do siculo 
XX. Nessa filosofia, fundem-se os temas do 

A filosofia de Henri Bergson pode ser espiritualismo antigo (corno o de Agostinho) 
definida com o nome de evolucionismo e os da tradi@o introspectivo-espiritualista 



Capitulo de'cimo nono - tlenri Bergson e a evolucZo criadora 
349 

francesa, que encontra suas maiores expres- 
s6es em Descartes e Pascal. Esses temas, em 
uma sintese rica e original, convergem com 
as insthcias do evolucionismo spenceriano 
e com a critica das "verdades" cientificas. 
Em linhas gerais, Bergson desenvolve o 
espiritualismo de Maine de Biran e de Ra- 
vaisson e, ao mesmo tempo, seu pensamento 
apresenta-se como continuag20 articulada 
das reflex6es filosoficas de Boutroux. 

Bergson C considerado como o mais 
importante fil6sofo francis de sua Cpoca. 
Na realidade, foi notivel a influgncia de seu 
pensamento, niio apenas sobre o pragmatis- 
mo norte-americano no modelo de James, 
mas tambim sobre a reflex20 acerca da 
cigncia, da arte, da concep~2o de sociedade 
e da religi2o. 

Bergson nasceu em Paris em 1859. 
Em sua juventude, cultivou estudos de 
matemitica e mecinica. Posteriormyte, 
decidiu dedicar-se a filosofia e, na Ecole 
Normale, seguiu os cursos de 0116-Laprune 
e de Boutroux. 

Depois de laureado, ensinou durante 
alguns anos em diversos liceus. Em 1889 
publicou sua tese de doutorado na Sor- 
bonne: Ensaio sobre os dados imediatos 
da consciincia. 0 livro alcangou grande 
sucesso. E sucesso ainda maior obteve seu 
segundo trabalho, Mate'ria e memoria, que 
C de 1896. 

Em 1900, Bergson foi chamado para 
a citedra de filosofia do Colkge de France, 
citedra que manteria at6 o ano de 1924. 
Sua coletiinea de ensaios 0 riso k de 1900. 
0 subtitulo dessa obra 6 Ensaio sobre o 
significado d o  cdmico. Em 1903 Bergson 
publicou a Introdu@o a metafisica, sucinta 
e brilhante sintese de suas idkias. A evolu- 
~ i i o  criadora, a obra mais sistematica e de 
maior relevhcia te6rica de Bergson, saiu em 
1907. Eleito membro da Academia France- 
sa, em 1928 Bergson foi galardoado com o 
primio Nobel de literatura. Em 1932, saiu 
sua ultima obra: As duas fontes da moral e 
da religiiio. 

Bergson era de origem judaica, mas 
nos ultimos anos de sua vida aproximou-se 
progressivamente do catolicismo, j i  que, 
como declarou, ele constituia o elemento 
que completava o judaismo. Entretanto, 
devido ao anti-semitismo que se disseminava 
naquela Cpoca, renunciou a convers2o pro- 
priamente dita, como depois se soube p e l ~  
seu testamento: "Eu quis permanecer entre 
aqueles que amanhii seriio perseguidos". 
Quando os nazistas ocuparam Paris, dispen- 

saram Bergson, ent2o muito famoso, mas ja 
bastante doente, de se apresentar i vistoria 
a que tinham de se submeter os judeus. Mas 
ele n2o aceitou, indo pessoalmente fazer 
sua ficha. Morreu em 1941, em uma Paris 
ocupada pelos nazistas. 

0 objetivo de fundo da filosofia de 
Bergson C a defesa da criatividade e da 
irredutibilidade da consciincia ou espirito, 
contra toda tentativa reducionista de matriz 
positivista. Mas a defesa do espirito elabo- 
rada por Bergson adquire sua peculiaridade 
precisamente porque ele, a fim de entender 
plenamente a vida concreta da conscihcia, 

Ffenvt Bergson (1  859-1 941) 
f o l  o teorlco du fideldade 
' 7  ltma reallt-lilde niio reduz~da 
nem d ~ t o v (  zdiz nos estveltos " fatos" dos posltwlstus, 
mas aherta para a d~mensiio do  cspmto. 
Aqrtt e vetratado en2 1883, e m  Clernmnt-Ferrand, 
onde enslnazla filosofia no  1 m u  da cldade. 
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torna seus os resultados da cihcia e n io  
minimiza em absoluto a presenqa do corpo 
e a existhcia do universo material. Escreveu 
Bergson em A evolu@o criadora: "0 grande 
err0 das doutrinas espiritualistas foi o de 
acreditar que, isolando a vida espiritual de 
todo o resto, suspendendo-a o mais alto 
possivel sobre a terra, se estava colocando-a 
ao abrigo de todo atentado". 

Entretanto, com tais operaqGes, os espi- 
ritualistas fizeram com que a vida espiritual 
ficasse exposta a ser confundida "com o 
efeito de urna miragem". Para Bergson, as 
coisas s io  diferentes: a consciincia ou vida 
espiritual C irredutivel a matCria; ela C urna 
energia criadora e finita, continuamente as 
voltas com condiq6es e obstaculos que po- 
dem bloquei-la e degradi-la. Em suma, o 
pensamento de Bergson e' uma filosofia que 
pretende ser fiel a realidade, mas onde a rea- 
lidade niio e' concebida como reduzida nem 
envolvida pelos "fatos " dos positivistas. 

0 tempo espacializado 
e o tempo como durac&o 

Justamente por ser fiel a realidade, em 
sua juventude Bergson se entusiasmou pela 
filosofia evolucionista de Spencer. E, como 
confessara mais tarde, ele n io  queria enti50 
nada mais que aperfeiqoar e consolidar os 
Primeiros principios de Spencer, sobretudo 
no que se refere mecinica. Mas foi exata- 
mente atravCs desse trabalho que Bergson se 
deu conta de que o positivismo nao manteve 
em absoluto sua promessa de fidelidade aos 
fatos, como se observa, por exemplo, no tra- 
tamento do problema do tempo. Dedicado 
a tal questio, Bergson diz que "aqui nos 
esperava urna surpresa". 

A surpresa consistia no fato de que 
o tempo da experiincia concreta escapa a 
mecinica. Como podemos ler no Ensaio 
sobre os dados imediatos da conscitncia, 
para a mecinica, o tempo C urna sCrie de 
instantes, um ao lado do outro, como se 
vi? nas sucessivas posiq6es dos ponteiros do 
rel6gio. Por isso, o tempo da mecinica C 
tempo espacializado. E, com efeito, medir o 
tempo significa comprovar que o movimento 
de certo objeto em um espaqo determinado 
coincide com o movimento dos ponteiros 
dentro daquele espaqo que C o quadrante 
do relogio. Mas, alCm de espacializado, o 
tempo da mecinica C tempo reversiuel, ji 

que podemos voltar atras e repetir infinitas 
vezes o mesmo experimento. AlCm disso, 
para a mecinica, todo momento C externo 
ao outro e C igual ao outro: um instante 
se sucede ao outro e nZo ha um instante 
diferente do outro, mais intenso ou mais 
importante do que o outro. 

Ora, tais caracteristicas do tempo da 
mecinica nZo conseguem de mod0 algum 
dar conta do que C o tempo da experitncia 
concreta. Se a espacialidade C a caracteristica 
das coisas, a duragZo C a caracteristica da 
conscihcia. A conscigncia capta imediata- 
mente o tempo como dura~iio. Dura~iio quer 
dizer que o eu viue o presente com a memo- 
ria d o  passado e a antecipa~iio d o  futuro. 
Fora da conscikcia, o passado n io  existe 
mais e o futuro ainda n io  existe. Passado e 
futuro s6 podem viver em urna conscihcia 
que os liga no presente. A duraqZo vivida, 
portanto, nZo C o tempo espacializado da 
mecinica. 

Naturalmente, o tempo espacializado 
e, portanto, quantitativo e mensuravel, 
cristalizado em urna sCrie de momentos ex- 
ternos uns aos outros, funciona bem para as 
finalidades praticas da cihcia, que tem por 
funq5o construir teorias uteis porque ricas 
de previsGes, que se reduzem de tal mod0 
a instrumentos eficazes para controlar as 
situaq6es que, de quando em vez, devem 
ser confrontadas. Se Bergson, de um lado, 
retoma a doutrina da economicidade da 
cihcia proposta pelos empiriocriticistas, do 
outro ele percebe, na cihcia da natureza e 
em seus mCtodos, urna total incapacidade 
e inadequa~zo  para o exame dos dados da 
consciBncia. 

Para Bergson, a realidade apresen- 
ta aspectos diversos, que, se quisermos 
permanecer fiCis a experihcia, d y e m  ser 
estudados com mttodo pr6prio. E ai que, 
em sua opiniio, o positivismo falha: na con- 
cepqgo de que a natureza dos fatos C unica 
e ao pretender julgar todos os fatos com o 
mesmo mCtodo. 

POP que a durac&o funda 
a liberdade 

Bergson liga a idCia de dura@o, como 
caracteristica fundamental da consciincia, 
sua defesa da liberdade e sua critica ao 
determinismo, quando este presume poder 
explicar a vida da conscitncia. Na realidade, 
se os obietos "nZo levam a marca do tem- 
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po transcorrido", ou seja, se eles existem 
um externamente ao outro em um tempo 
espacializado, entiio a determinaqiio de 
um acontecimento posterior por meio de 
um acontecimento anterior, diferente dele, 
torna-se possivel: primeiros acontecimentos 
idinticos (as causas) explicam posteriores 
acontecimentos idinticos (0s efeitos). Mas 
o que C possivel- e util- no iimbito dos 
objetos espacializados revela-se logo impos- 
sivel para a consciincia. 

A consciincia conserva os traqos do 
pr6prio passado: nela nunca h i  dois acon- 
tecimentos idinticos, raziio por que a 
determinaqiio de acontecimentos idinticos 
sucessivos torna-se impossivel. A vida da 
consciincia n2o C divisive1 em estados dis- 
tintos, e o eu C unidade em devir - e onde 
niio h& nada de idintico, n5o h6 nada de 
previsivel. 

Tanto os deterministas como os susten- 
tadores da doutrina do livre-arbitrio, segun- 
do Bergson, estiio errados, porque aplicam 
h consciincia as categorias tipicas do que, 
ao contririo, C externo i conscicncia. 0 s  
deterministas buscam as causas determi- 
nantes da aqiio, e niio percebem que o unico 
motivo profundo C a consciincia toda, com 
sua hist6ria. Da mesma forma se comportam 
os sustentadores do livre-arbitrio, que esta- 
belecem a causa da liberdade na vontade. 
Substancialmente, tanto os defensores como 
os detratores da liberdade da consciincia 
pressup6em uma idCia de consciincia como 
uma soma de atos distintos, ao passo que 
o eu 6 unidade em devir, raziio por que nos 
"somos livres quando os nossos atos ema- 
nam de toda a nossa personalidade, quando 
a expressam". 

No Ensaio sobre os dados imediatos 
da consci8ncia, o tempo espacializado da 
ciincia se op6e i duragiio da consciincia 
ou tempo da experiincia concreta. Essa 
oposiqiio repercute na outra contraposiqiio 
entre uma realidade externa, meciinica, 
nunca nova por ser sempre repetitiva, e uma 
realidade interna, fundida na unidade do eu, 
sempre criativamente nova. Chegando a esse 
ponto, Bergson niio podia evitar o problema 
da relagiio, ou melhor, da passagem entre as 
duas realidades. 0 problema se impunha 
tambim pela raziio de que, na consciincia, 
ele vira sua possibilidade de solidificar-se e 

quase se petrificar em situaqoes de repetiti- 
vidade meciinica. 

A quest20 da passagem entre a realida- 
de externa (a matiria) e a interna (o espirito) 
i enfrentada por Bergson no livro Mate'ria e 
membria, onde procura "captar mais clara- 
mente a distinqiio do corpo e do espirito e 
penetrar mais intimamente no mecanismo de 
sua uni5o". Diz Bergson que, no que se re- 
fere ao problema da relagiio entre a matiria 
ou o corpo e o espirito, alguns pensadores 
sustentam a teoria do paralelismo psicofisi- 
co, segundo a qua1 os estados mentais e os 
estados cerebrais siio dois modos diversos 
de falar da mesma coisa ou processo. Contra 
a reduqio do espirito h matQia, Bergson 
prop6e e reafirma a idCia de que o cCrebro 
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niio explica o espirito e que "na conscitncia 
humana ha infinitamente mais do que no 
cCrebro correspondente". 

Para iluminar essa tese, Bergson assume 
os dados das descobertas de psicofisiologia 
efetuadas na Cpoca, e realiza urna analise 
aprofundada da atividade da conscihcia, 
distinguindo trts momentos distintos dela, 
ou seja, a memdria, a recorda~iio e a percep- 
@o. A mem6ria coincide e se identifica com 
a pr6pria conscitncia. E C precisamente pela 
e na mem6ria que "nosso passado inteiro 
nos segue a cada momento", e o que "ouvi- 
mos, pensamos e quisemos desde a primeira 
infincia esta la, inclinado sobre o presente, 
que esta por absorver em si, premente B 
porta da conscitncia". 

Dessa mem6ria espiritual - que C a 
"duragiio" da conscihcia - podemos dis- 
tinguir a recorda~iio. Nosso ser mais verda- 
deiro e mais profundo esta na mem6ria espi- 
ritual, mas a vida nos imp6e prestar atengiio 
ao presente e toma do passado unicamente 
o que C necessario para que possamos nos 
orientar no presente. E essa obra de selegiio 
da recordagiio util e do esquecimento do 
que n io  serve ao presente C realizada pelo 
corpo e pel0 cCrebro: eles tiram do fluxo at6 
abissal da conscihcia aquelas recordagijes 
funcionais para a insergio de nosso orga- 
nismo na situagiio do presente, atravCs das 
percepg6es. Em suma, pel0 ctrebro passa 
apenas urna parte, parte muito pequena, 
daquilo que C o process0 da consciincia, 
ou seja, passa unicamente o que pode se 
traduzir em movimento. Assim, podemos 
compreender melhor Bergson quando diz 
que na conscitncia ha infinitamente mais do 
que no cCrebro correspondente. 

Para se realizar, a memoria espiritual 
necessita dos mecanismos ligados ao corpo 
- ja que C atravCs do corpo que agimos 
sobre os objetos do mundo -, mas C inde- 
pendente do corpo, de mod0 que urna lesio 
do cCrebro n io  atinge a conscitncia, e sim 
muito mais a vinculagiio entre a conscitn- 
cia e a realidade: a conscitncia permanece 
intacta, ainda que perdendo o contato com 
as coisas. Para Bergson, a realidade C que, 
"sempre orientado para a agio, o corpo tem 
como fungiio essencial a de limitar a vida do 
espirito, tendo em vista a agiio". E faz isso 
atravCs da percep~iio, que C "a agiio possivel 
de nosso corpo sobre os outros corpos". 
A percepgiio C o poder de agio de nosso 
corpo, que se move com destreza entre as 
"imagens" dos objetos. Como imagem do 
passado, a recordagiio orienta a percepgiio 

presente, pel0 fato de agirmos sempre com 
base nas experitncias passadas. 

Assim, "todo o passado da pessoa 
encontra-se aberto" at6 o extremo, que C a 
a@o no presente. Em cada instante de nossa 
vida temos, pois, urna ligagiio entre memoria 
e percepgiio, em vista da agso. 

Desse modo, a mem6ria e a percep~iio 
se identificam respectivamente com o espi- 
rito e o corpo. 

A mem6ria funde em urna totalidade a 
vida vivida; a percepgso consiste "em des- 
tacar, no conjunto dos objetos, a agiio pos- 
sivel de meu corpo sobre eles. A percepgiio, 
por conseguinte, nada mais C do que urna 
selegiio". Conseqiientemente, a liberdade 
da conscitncia encontra suas limitag6es na 
percepgiio. E a percepgiio, por seu turno, 
entra no fluxo da vida do eu, fundindo-se 
na mem6ria ou conscitncia. Eis, portanto, 
segundo Bergson, em que consiste a verda- 
deira relagiio entre espirito e mattria e entre 
alma e corpo: por um lado, a mem6ria "as- 
sume o corpo de urna percepgiio qualquer 
em que ele se insere" e, por outro lado, a 
percepgiio C reabsorvida pela memoria e se 
torna pensamento. 

Bergson niio vt  o universo confor- 
me Descartes, como dividido entre a res 
cogitans e a res extensa. No fundo, para 
Bergson, o espirito e a matCria, assim como 
a alma e o corpo, siio dois p6los da mesma 
realidade e n io  duas realidades diferentes. 
E precisamente em A evolu@o criadora 
(de 1907) - obra que James definiu como 
"uma aparigiio divina" - Bergson passa da 
analise dos dados imediatos da conscitncia 
para a elaboragiio de urna visiio global da 
vida e da realidade, propondo a idCia de um 
evolucionismo cosmologico. 

As teorias da evolugiio se distinguem 
em duas grandes classes: as mecanicistas e 
as finalistas. 

0 evolucionismo mecanicista explica a 
evolugiio em termos da causa eficiente, o evo- 
lucionismo finalista com base na causa final; 
um com base em raz6es que determinam a 
evolugio por meio do passado, o outro com 
base em raz6es que determinam a evolugiio 
por meio do futuro. Por conseguinte, tanto o 
evolucionismo mecanicista como o finalista 
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siio deterministas - e justamente por isso dei- 
xam escapar a realidade da evolugiio. Com 
efeito, diz Bergson, a exemplo da vida da 
consciincia, a vida biologics niio C maquina 
que se repete, sempre idintica a si mesma, 
mas C uma constante e incessante novidade, 
C criagiio e imprevisibilidade, C vida sempre 
nova que, englobando e conservando todo 
o passado, cresce sobre si mesma. 

A idiia de evolu@o criadora nos 
permite ir alCm das dificuldades e das fal- 
sidades do mecanicismo e do finalismo, 
ja que a vida "C realidade que se destaca 
claramente da matiria bruta". A vida, em 
suma, e' evolu@o criadora, criagiio livre e 
imprevisivel, C "impulso vital", que "niio 
precisa se distender para se estender". E a 

matiria nada mais C que o momento de pa- 
rada desse impulso vital. A vida C o impulso 
pel0 qua1 ela tende "a crescer em numero 
e em riqueza, pela multiplicagiio no espago 
e pela complicagiio no tempo"; trata-se de 
uma continua criagiio de formas, onde o que 
vem depois niio C de mod0 algum simples 
recombinaqiio dos elementos que j i i  antes 
existiam; ela C "agiio que continuamente se 
cria e se enriquece", ao passo que a matiria 
C "a@o que se dissolve e desgasta", que pro- 
gressivamente se despotencializa e degrada, 
o que C atestado at6 pel0 segundo principio 
da termodin2mica. 

Para Bergson, "nZo ha coisas, mas 
apenas agi3esn. A matCria C impulso vital 
degradado, impulso que perdeu em criativi- 
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dade e que, desse modo, torna-se obstaculo 
para o impulso seguime, como a onda do 
mar que, retornando, transforma-se em obs- 
taculo para a onda que se levanta. A vida, 
ao contrario, C "corrente que, atravessando 
os corpos que ela pouco a pouco organizou 
e passando de geragio em geragiio, dividiu- 
se entre as espCcies e se dispersou entre os 
individuos [...I". Para Bergson, a matiria 6 
urn refluxo do impulso vital, que, a partir de 
unidade originaria, se irradia e recai em urna 
multiplicidade de elementos cujo impulso e 
cuja criatividade vio se extinguindo. 

A evolugio criadora, portanto, n io  C 
um process0 uniforme. Ela i cornparavel 
explosiio de urna granada cujos fragmen- 
tos, por seu turno, tambCm explodem. Ela 
tambCm se assemelha a um feixe de colunas, 
cada urna das quais representa um caminho 
diferente da evolugio, urna das bifurcagdes 
na qua1 o impulso vital dispersa sua unidade 
originaria. Em outros termos, a evolugio se 
abre em leque, em diregdes divergentes, com 
os seres vivos se especializando em fungdes 
especificas e precisas. A primeira bifurcaqiio 
fundamental C a que se tem entre as plantas 
e os animais. Enjauladas na noite da incons- 
ciincia e da imobilidade, as plantas armaze- 
nam energia potencial; os animais, mbveis, 
vio h procura do alimento. E a conscitncia 
nasce precisamente dessa busca. 0 s  animais, 
por seu turno, se bifurcam ou "explodem" 
em outras diregdes, urna das quais leva i s  
formas mais perfeitas de instinto, como nos 
himen6pteros, ao passo que outra, a dos ver- 
tebrados, leva, com a inteligtncia humana, 
para alCm do instinto. A realidade C que "em 
todos os outros pontos a conscitncia acabou 
em um beco sem saida; apenas com o homem 
ela prosseguiu seu caminho". 

A vida animal n io  se desenvolveu em 
urna diregiio iinica. E em algumas dessas 
direqdes, como aquela em que acabaram os 
moluscos, ela encontrou becos sem saida. 
Entretanto, no que se refere h mobilidade e 
a conscitncia, encontrou seu maior sucesso 
nos artr6podes e nos vertebrados. A evolu- 
qiio dos artr6podes manifesta sua melhor 
express50 nos insetos, especialmente nos 
himenopteros, ao passo que a dos verte- 
brados se manifesta no homem. Enquanto, 
na linha dos artrbpodes, a evolugio leva a 
formas sempre mais perfeitas de instintos, 

na segunda ela leva a inteligincia, embora 
certa "franja de inteligincia" acompanhe o 
instinto e um "halo de instinto" permanece 
em torno da inteligincia. 

Mais precisamente, porCm, o que C o 
instinto, e em que consiste a inteligincia? 
Como escreve Bergson, "o instinto C a fa- 
culdade de utilizar e tambCm de construir 
instrumentos org?inicos, a inteligtncia C a 
faculdade de fabricar e empregar instrumen- 
tos inorgiinicos [...I. Instinto e inteligtncia 
representam, portanto, duas soluqdes diver- 
gentes, mas igualmente elegantes, do mesmo 
problema". 

E esse C o problema da vida (de mod0 
que se compreende que, originariamente, o 
homem C homo faber e niio homo sapiens). 
0 instinto funciona por meio de orgios na- 
turais, a inteligincia cria instrumentos artifi- 
ciais. 0 instinto C hereditirio e a intelighcia 
nio; o instinto volta-se para urna coisa, ji 
a inteligtncia C conhecimento das relaqdes 
entre coisas; o instinto C inconsciente, a 
inteligincia consciente; o instinto C repeti- 
tivo, ao passo que a inteligtncia C criativa. 
0 instinto, justamente, C repetitivo e rigido, 
C hibito; ele apresenta solugdes adequadas, 
mas para um s6 problema, incapaz de variar. 
Por seu turno, a intelighcia niio conhece as 
pr6prias coisas, mas as relagdes entre coisas. 
Por isso, mediante os conceitos, ela conhece 
as "formas" e, afastando-se da realidade 
imediata, pode prever a realidade futura. Por 
razdes praticas, pois, a inteligincia analisa e 
abstrai, classifica e distingue, subdividindo 
a duraqiio real - como em urna pelicula ci- 
nematografica - em urna strie de diferentes 
estados. Mas "mil fotografias de Paris niio 
s io  Paris". 

Assim, nem o instinto nem a inteli- 
gincia (e a citncia que esta produz) nos 
d io  a realidade: "Ha coisas que somente a 
intelighcia C capaz de procurar, mas que 
nunca encontrara por si s6; somente o ins- 
tinto poderia descobri-las, mas este n io  as 
procurara jamais". 

A int~iq&o COMO t)rg&o 
da  metafisica 

Entretanto, a situaqio niio C deses- 
peradora. E n io  o C porque a inteligincia, 
que nunca esta completamente separada do 
instinto, pode voltar conscientemente para 
o instinto. E, quando isso acontece, temos 
a intui@o, que C "instinto que se tornou 
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desinteressado, consciente de si, capaz de 
refletir sobre seu proprio objeto e de amplia- 
lo indefinidamente". 

A intelighcia gira em torno do ob- 
jet0 e toma o maior numero possivel de 
vis8es dele a partir do exterior, mas nHo 
entra nele; mas, "ao contririo, a intuiq5o 
C que nos conduzira ao interior da vida". 
A intelighcia produz analise e despedaqa 
o devir. Mas a intui@o atua atravis da 
simpatia; e, com ela, "nos transporta para 
o interior de um objeto para coincidir com 
o que tal objeto tem de unico e, portanto, 
de inexprimivel" (inexprimivel atravCs dos 
simbolos e conceitos da intelighcia). A in- 
tuiqiio "6 a vis5o do espirito pel0 espirito": 
ela 6 imediata como o instinto e consciente 
como a intelig2ncia. 

Que a intui@o seja um process0 real C 
demonstrado pela intuiqiio estCtica, onde as 
coisas aparecem privadas de todos os laqos 
com as necessidades cotidianas e com as 
premgncias da aq5o. E C tambCm a intuiq5o 
que nos revela a duraqiio da consciencia e o 
tempo real, e que nos torna conscientes da 
liberdade que somos nos mesmos. A intuiqiio 
C o 6rgiio da metafisica: a ciincia analisa, 
mas a metafisica intui, fazendo-nos assim 
entrar em contato direto com as coisas e com 
aquela esscncia da vida que C a duraqso. 

A intuiq5o C sondagem da esscncia do 
real e a metafisica C "a ciencia que se prophe 
superar a barreira dos simbolos construidos 
pel0 intelecto". A intuiqiio, como escreve 
Bergson, "alcanqa a posse de um fio: e ela 
pr6pria devera ver se esse fio sobe at6 o cCu 
ou se se detCm a alguma distsncia da terra. 
No primeiro caso, a experihcia metafisica 
se vinculara i dos grandes misticos - e eu 
posso constatar, por minha conta, que essa C 
a verdade. No segundo caso, as experi2ncias 
metafisicas permanecerso isoladas umas das 
outras, sem, no entanto, contrastar entre si. 
Em todo caso, a filosofia nos tera erguido 
acima da condiqiio humana". 

Sociedade fechada 
e sociedade abevta 

0 impulso vital, que se detCm nas 
outras espCcies vivas, enrijecendo-se na 
repetis50 fixa de comportamentos sempre 
idinticos, no homem supera os obst~culos, 
expressando-se na atividade criadora hu- 
mana, cujas principais formas s5o a arte, a 

filosofia, a moral e a religiiio. Em sua ultima 
obra, As duas fontes da moral e da religizo 
(1932), Bergson dirigiu sua atenq5o preci- 
samente para o tema da criatividade moral 
e religiosa do homem. Assim, partindo do 
estudo da consciencia, ele, com A evolu@o 
criadora, passa para uma teoria do universo 
e conclui com uma teoria dos valores (mo- 
rais e religiosos). 

Em sua opini50, as normas morais 
tEm duas fontes: a) a press20 social e b) o 
impulso de amor. 

a) No primeiro caso, as normas s5o 
precisamente o fruto da press50 social e ex- 
pressam as exighcias da vida associada dos 
diversos grupos humanos, assim como eles 
se deram e se d5o na hist6ria. E C a historia 
que nos ensina que o individuo se encontra 
em sua sociedade de mod0 analog0 ao mod0 
em que uma cClula esta no organism0 ou 
uma formiga no formigueiro. Geralmente, 
o individuo segue o caminho que encontra 
j i  trilhado pelos outros e codificado pelas 
normas de sua sociedade, conforma-se i s  
regras dessa sociedade, exalta seus ideais 
e procura se adequar a eles. 0 que esti na 
base da sociedade C apenas o habito de con- 
trair hhbitos. E, em analise profunda, isso 
C o unico fundamento da obrigaqiio moral. 
Mas essa moral da obrigaq5o e do habito C 
a moral da sociedade fechada, onde o indi- 
viduo age como parte do todo e esse todo 
C um grupo determinado, como a naq50, a 
familia ou o clube. 

b)  Entretanto, segundo Bergson, a 
press50 social niio C a iinica fonte da mora- 
lidade e niio consegue, como pretenderam os 
positivistas, explicar a vida moral do homem 
em sua totalidade e em suas caracteristicas 
mais tipicas. Na realidade, n5o existe so- 
mente a moral da obrigaqiio e do habito, 
isto 6 ,  a moral relativa i s  varias sociedades 
fechadas da historia, mas tambCm existe a 
moral absoluta, que C a moral da sociedade 
aberta. Essa C a moral do cristianismo, dos 
shbios da GrCcia e dos profetas de Israel. 
Essa moral C obra criadora - criadora de 
valores universais - de herois morais como 
Socrates ou Jesus, que viio alCm dos valores 
do grupo ou da sociedade a que pertencem 
para ver o homem enquanto homem, a hu- 
manidade inteira - e a humanidade inteira 
e' a sociedade aberta. 0 fundamento da 
moral aberta e' a pessoa criadora; seu fim e' 
a humanidade; seu contezido e' o amor para 
com todos os homens; sua caracteristica e' 
a inova@o moral, capaz de romper com os 
esquemas fixos das sociedades fechadas. A 
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moralidade aberta C algo que niio se ensina: 
C a moral dos grandes misticos e reveladores, 
e de todos os que seguem a inspiraqiio que 
os induz a segui-10s. 

Como na vida moral, tambCm na vida 
religiosa Bergson distingue entre religiiio 
estatica e religiiio didmica.  Tecida de mitos 
e fhbulas, a religiiio estatica C resultado do 
que Bergson chama de fun~iio fabuladora, 
que se desenvolve durante a evoluq5o para 
objetivos eminentemente vitais. 0 ser huma- 
no tem intelighcia, que representa ameaqa 
continua, sempre pronta a voltar-se contra a 
vida. 0 ser inteligente tende ao egoismo e a 
infringir suas relaq6es sociais; ele tern cons- 

que 

cicncia de sua pr6pria moralidade; conhece 
a imprevisibilidade do futuro e a precarie- 
dade dos empreendimentos humanos. Com 
suas fiibulas, seus mitos e suas superstiq6es, 
a religizo reforqa os laqos sociais entre o 
homem e seus semelhantes. Por isso, "a re- 
ligiiio primitiva [. . .] C uma precaugiio contra 
o perigo que se corre, quando se comeqa a 
pensar, a pensar somente em sin. Altm disso, 
a religiiio dii a esperanqa da imortalidade, 
oferece ao homem a idCia de defesa contra a 
imprevisibilidade e a precariedade do futuro, 
e lhe d i  o sentido de proteqiio sobrenatural 
e a crenga de poder influir sobre a realidade, 
especialmente quando a tCcnica se mostra 
impotente. 

Assim, a religizo C a defesa da ameaqa 
da intelighcia contra o homem e a socie- 
dade. Nesse sentido, ela C religiiio natural, 
fruto e funqiio da evoluqiio natural. Para 
Bergson, essa religiiio estatica e natural C in- 
fra-intelectual. Mas ela niio C a unica forma 
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de religiiio. Ao lado dela, ha a religiiio supra- 
intelectual, a religiiio dinimica para a qual 
os dogmas siio apenas cristalizag6es e que 
mergulha no impulso vital e o continua. Essa 
religiiio, a religiiio dinimica, C o misticismo, 
cujo resultado, como escreve Bergson, "6 a 
tomada de contato e, conseqiientemente, a 
coincidencia parcial com o esforgo criador 
que a vida manifesta. Esse esforgo 6 de Deus, 
se niio for o pr6prio Deus". 0 amor do 
mistico por Deus, na opiniiio de Bergson, 
coincide com o amor de Deus pelo proprio 
Deus: "Deus C amor e objeto de amor: nisto 
reside todo o misticismo." 

Enquanto o misticismo neoplat6nico 
ou o misticismo oriental C contemplativo e, 
por isso, niio crc na eficacia da agiio, Bergson 
ve o misticismo adequado naqueles misticos 
(como siio Paulo, siio Francisco de Assis, 
santa Teresa, santa Catarina de Sena ou Joa- 
na D'Arc) para os quais o Cxtase constitui 
ponto superior de impulso para a agiio no 

mundo. E, assim, o amor a Deus torna-se 
amor pela humanidade. 

E, alCm disso, so a experihcia mistica 
esta em condig6es de fornecer a unica prova 
da existencia de Deus; a concordincia dos 
misticos, niio somente cristiios, mas tambCm 
de outras religiGes, mostra precisamente a 
existencia real daquele Ser com o qual a 
intuigao mistica p6e em contato. 

A religiiio dinimica ou aberta C a reli- 
giao dos misticos. E, como destaca Bergson, 
a humanidade tem urgente necessidade 
de genios misticos nos dias de hoje. Com 
efeito, a humanidade, atravis da ticnica, 
ampliou sua a@o incisiva sobre a natureza 
e, desse modo, podemos dizer que o corpo 
do homem se engrandeceu alCm da medi- 
da. Pois bem, esse corpo engrandecido, diz 
Bergson, "espera um suplemento de alma, 
e a mecinica exigiria uma mistica". Esse 
suplemento de alma C necessario para curar 
os males do mundo contemporineo. 
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(I durqdo real 

cssso ds organizag60 ou de compenstra~60 
rnljtuo dos fatos de consci&ncio, que constitui 
a verdodeiro durcq60". 

Mas para nos 6 incrivelmente dificil re- 
prssentar a duragdo em sua pureza origin6ria; 
e isso sem dljvida prov&m do fato de que n6s 
ndo somos os ljnicos a durar: as coisas sxternos 
- parece - duram como nos, e, considerado a 
partir desta irltimo ponto de vista, o tempo se 
assemelha muito a um meio homog&neo. Ndo 
s6 os momentos desta duragdo parecem ser 
externos uns 00s outros, como o seriam os 
corpos no espago, mas o movimento percebido 
pelos nossos sentidos 6, de algum modo, o 
sinal tangivel ds urna durqdo homog&nea s 
mensur6vel. Mas h6 mais: o tempo entra nas 
formulas do mec6nic0, nos c6lculos do astr6no- 
mo e at& do fisico, sob a formo de quantidade. 
Mede-se a velocidade de um movimento, o 
que implica que tamb6m o tempo seja uma 
grandeza. E a pr6pria an6lise que acabamos de 
tsntar deve ser complatada, pois se a dura@o 
propriamente dita ndo 6 medida, o que medem 
entdo as oscilagdes do phndulo? Rdmitir-se-6, 
a rigor, que a durag8o intarna, percebida pela 
consci&ncia, se confunde com o enca~xar-se 
dos fatos de consci&ncia uns nos outros, com 
o enriquecimento gradual do su; mas, dir-se- 
6, o tempo que o astr6nomo introduz em suas 
formulas, o tempo quo nossos relocjos dividam 
em pequeninas partes iguais, esse tempo & 
outra coisa, & uma grandeza mensur6vel e, 
portanto, homog&nea. Todavia, ndo Q assim: 
um exame acurado dissipar-6 tambbm esta 
ultima ilusdo. 

Quando sigo com os olhos no quadrants 
de um rslogio o movimento do ponteiro que 
corresponde as oscila~des do p&ndulo, ndo 
m q o  a duragdo, como podaria parecer; ao 
contrbrio, limito-me a contor simultoneidades, 
coisa muito difsrente. Fora de mim, no sspago, 
h6 uma ljnica posi@o do ponteiro e do p&ndulo, 
enquanto ntio resta nada das posi~dss passa- 

das. Dentro de mim desenvolve-se um processo 
ds orcjonizagdo ou de mutuo cornpenstrag80 
dos fatos ds consci&ncia, que constitui a verda- 
deira duragdo: represento para mim aquilo que 
chamo de oscilagms passadas do p&ndulo, 
no mesmo tempo em que percebo a oscila~do 
atual, justamante porqua persist0 desta modo. 
Suprimamos agora, por um instants, o eu qua 
pensa estas assim chamadas oscila@x suces- 
sivas; teremos apenas a durag6o hstsrog&nea 
do eu, sern momentos externos uns aos outros, 
sem relagdo com o numero. Rssim, em nosso eu, 
h6 sucessdo sern exterioridade reciproca; fora 
do eu, exterioridade reciproca sern sucessdo: 
exterioridade reciproca, enquanto a oscilagdo 
presante & radicalmente distinta da oscilagdo 
precedents que ndo existe mais; mas aus&n- 
cia de sucessdo, snquanto a sucessdo exists 
apenas para um expectador consciente, que 
rscorde o passado s justaponha as duas osci- 
la@es ou seus simbolos em um espqo auxiliar. 
Ora, entre esta sucsssdo sem exterioridade e 
esta sxterioridade sern sucessdo realiza-se 
uma espbcie de troca, bastante similar 6 que os 
fisicos chamamos de fen6mano de endosmose. 
Como coda uma das fases sucessivas de nossa 
vida consciente, que, todavia, se compenetram 
entre si, corresponde a uma oscilagdo do p&n- 
dulo a ela simult6ne0, e como de outro lado 
essas oscila<des sdo claramente distintas, 
pois quando urna se produz a outra ndo exists 
mais, contraimos o h6bito de estabelecer a 
mesma disting8o entre os momentos sucessivos 
de nossa vida consciente: as oscilagdes do 
balancsiro a decompdem, por assim dizer, em 
partes externas umas as outras. Daqui a id&ia 
err6nea de urna duragdo interna homog&nea, 
an6loga ao sspago, cujos momentos id&nticos 
se sucederiam sern ss compenetrar. Mas, de 
outro lado, as oscila~des pandulares, que sdo 
distintas apsnas porque quando uma aparsce a 
outra ss dissolve, tiram de algum rnodo vanta- 
gem pala influ&ncia que assim exerceram sobre 
nossa vida consciente. Gragas recorda~do de 
seu conjunto que nossa consci&ncia organizou, 
slas se conservam para depois se alinhar: 
em poucas palavras, criamos para elas urna 
quarta dimensdo do aspago, que chamamos 
o tempo homog&neo, e que permite ao movi- 
mento pendular, embora se produza sempre 
no mesmo Iugar, justapor-se indsfinidamente 
a si mesmo. Cis, de fato, o que descobrimos 
agora, exparimentando estabslecer qua1 papel 
cabe sxatamente ao real e qual, ao inv&s, ao 
imagin6ri0, dentro deste processo muito com- 
plexo. Existe um espqo real, sern duragdo, mas 
em que certos fen6menos aparecem e desa- 
parecem simultaneamente a nossos estados 



Capitulo de'cimo nono - Henri Bergson e a evoluG60 criadora 

de consci&ncia. Existe urna dura$do real, cujos 
rnomentos heterog&neos se cornpenetrarn, 
mas coda rnornento do qua1 pods ser aproxi- 
mado de um estado conternporBneo do mundo 
externo e, por causa do efeito desta propria 
aproxirnagio, separado dos outros rnornentos. 
Do confronto dessas duos realidades qera-se 
urna representa<do sirnbolica do d&v$5o, 
extraida do espqo. F1 duraq3o assume assirn 
a forma ilusoria de um meio homog&neo, e a 
liga~do entre estes dois terrnos - o espqo e a 
dura~do - Q a sirnultaneidade, qua se poderia 
dafinir corno a intersec$do entre o tempo s o 
sspqo [. . .]. 

Diziarnos, portanto, que cliversos estra- 
tos de consci&ncia se organizam entre si, se 
compenetram, ss snriquecsrn sernprs rnais, 
e que a urn eu que ignorasss o espaGo, eles 
poderiam fornecer assirn o sentimento da 
durasdo pura; mas, j6 para srnpregar o terrno 
"cliversos", tinhamos isolado esses estados uns 
dos outros e os tinhamos extariorizado, urn em 
rela~do aos outros, em suma, nos os tinhamos 
justapostos; e assirn, a rnesrna expressdo a 
que tivernos de recorrer, traia nosso h6blto 
enraizado de desdobrar o tempo no espqo. 
E 6 necessariarnente a partir do irnagern desss 
desdobramento, urna vez qua ele se tenho rea- 
lizado, que tornarnos de emprGstimo os termos 
destinados a exprirnir o estado de urn espirito 
que ndo o tenha ainda realizado: asses terrnos 
350, portanto, rnarcados por urn vicio oriqindrio, 
e a representag30 da urna rnultiplicidade sern 
rela$do corn o nljrnero ou corn o espqo, embora 
seja clara para um pensamento qua entre em si 
rnesrno e se abstraia, ndo pode ssr traduzida 
na linguagem do senso comurn. Todavia, se 
paralelamante ndo considerarrnos aquilo que 
chamamos de rnultiplicidade qualitativa, ndo 
poderernos sequer forrnular a idQia de urna 
rnultiplicidade distinta. Ndo G talvez verdade 
que, quando contarnos explicitarnsnte unida- 
des, alinhando-as no espa$o, no lado desta 
ad i~do  cujos terrnos id&nticos ss enfileiram 
sobre urn fundo homog&neo, nas profundida- 
des do espirito essas unidades continuam a 
se orqanizar urnas corn as outras, procssso de 
fato din6mic0, bastante sernelhante a represen- 
ta~do  puramente qualitativa qus uma bigorna 
sensivel poderia ter do nirrnero crescente das 
batidas de urn rnartelo? 

H. Bsqson, 
Ensoio sobre 

os dodos imsdiatos 
do consci&ncia, 

em Obros ( 1  889- 1896). 

da mi60 
entre alma r corpo 

"Ern todas as doutrinas a obscuridads 
do prob/srno [do unido entre olrno s corpo] 
derivo do dupla antitsss qus nosso intslscto 
estobslecs sntrs o sxtenso e o insxtsnso, 
de urn lado, s, do outro, sntrs a qualidods 
s a quontidode. 

Salisntarnos ao lonqo do carninho um pro- 
b l e m ~  rnetafisico que ndo gostamos ds deixar 
em suspenso e, do outro, srnbora sejarn antes 
de tudo psicologicas, nossas pesquisas nos 
deixararn entrever, rnois de urna v ~ z ,  se ndo um 
meio para resolver o problerna, pelo rnenos o 
lado pelo qua1 poder enfrent6-lo. 

Esse problerna Q nada rnenos que o do 
unido entre a a h a  e o corpo. Ele se irnpde a nos 
corn for~a, para que distingarnos profundarnenta 
a matbrio do espirito. E ndo podemos conside- 
r6-lo insolljvel porque definirnos o espirito e a 
mathria por meio de caracteriza@es positivas, 
e ndo por rneio de negacdes. E, efetivarnente, 
G exatarnente no matGria que nos colocoria a 
percep@o pura, assim corno, corn a membia, 
podsrernos j6 penstrar realrnente no proprio es- 
pirito. Mas, de outro lado, a rnesrno obssrva~do 
psicologica, que nos revslou a distin~do entre 
a rnatQria e o espirito, pee-nos diante de sua 
unido. nssirn, ou nossas an6lises estdo rnarca- 
das por urn vicio originario, ou entdo devern nos 
ajudar a sair das dificuldadss que levantarn. 

Em todas as doutrinas a obscuridade 
do problerna provQrn do dupla antitese que 
nosso intelecto estabalece entre o extenso e 
o inextenso, de urn lado, e, do outro, entre a 
qualidade e a quantidade. < incontest6vel que 
o espirito se opde a matbrio ern prirneiro lugar 
corno umo unidade pura a urna multiplicidade 
essencialmente divisivel, e que, alGrn disso, 
nossas parcep~des se cornpdsm de quanti- 
dades hetsrog&neas, enquanto o universo 
percebido parace que se resolva em muclansas 
hornog&neas s calcul6veis. Haveria, portanto, 
de um lado o inextenso a a qualidade, e, do 
outro, a extensdo e a quantidade. Rejeitarnos 
o rnaterialisrno, que pretende derivar o prirneiro 
terrno do segundo; mas tarnbhrn ndo nceitarnos 
o idealismo, que pretends que o segundo seja 
sirnplesrnente urna constru$do por parts do pri- 
meiro. Sustentarnos, contra o materialisrno, qua 
a percspcdo ultrapassa infinitarnente o estado 
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cerebral; mas, contra o idealismo, procuramos 
sstabelscer qua a mathria supsra de todos 
os lados a representag60 que dela temos, 
representagdo que o espirito, por assim dizer, 
nela captou grac;as a uma escolha inteligente. 
Estas duas doutrinas opostas atribuem, uma 
ao corpo e a outra ao espirito, o dom de uma 
verdadeira e propria criq60, a partir do mo- 
msnto qua a primaira pretende que o chrebro 
gere a representac;60, e a segunda que nosso 
intelscto delinsie o plano da natureza. E, con- 
tra essas duos doutrinas, invocamos sempre o 
mesmo testemunho, o do consci&ncia, a qua1 
nos mostra qua nosso corpo & uma imagem 
como as outras, e que nosso intelacto & uma 
faculdade daterminada de dissociar, de distin- 
guir s de opor logicamante, mas n6o de criar 
ou de construir. Rssim, prisioneiros volunt6rios 
da andliss psicolo9ica a, por conseguinte, do 
senso comum, parece qua, depois de ter Ieva- 
do ao desespsro os conflitos que o dualismo 
vulgar Isvanto. fechamos todas as saidas que 
a metafisica podia abrir para nos. 

Todavia, sxatamsnte porque rejeitamos 
ao extrsmo o dualismo, nossa an6liss talvez 
tenha conseguido dissociar seus elementos con- 
traditorios. R teoria da percepgao pura, de um 
lado, e a da rnamoria pura, do outro, abririam 
enMo o caminho para uma aproximag60 entre 
o inextenso e o sxtsnso, entre a qualidade e 
a quantidade. 

Queremos considerar a percepgao pura? 
Fazsndo do estado cerebral o inicio de uma 
ac;do e n6o a condigdo de uma percep<60, re- 
jsitamos a imagern percebida das coisas para 
fora da imagem de nosso corpo e, portanto, 
rscolocamos a psrcspgbo nos proprias coisas. 
Mas entdo, como nossa percep~6o Faz parte 
das coisas, estas Oltimas participam da natureza 
da nossa percspgdo. R extens60 material n6o 
6, e n6o pods mais ser, a extansdo mljltipla 
de qua fala o sstudioso de geometria; ela se 
asssrnslha rnais sxatamsnte d extansdo indivisa 
ds nossa representagdo. 0 que significa que a 
andliss da percapgdo pura nos fez entrever na 
id6ia ds ~xtsns6o uma possivel aproximag60 
entre o extenso e o inextenso. 

Todavia, nossa concspg60 da memoria 
pura nos devsria Ievar, por um caminho paralelo, 
a atenuar a segunda oposi@o, a que existe 
entre a qualidade e a quantidade. Com afe~to, 
separamos radicalmente a lembran~a pura do 
estado cerebral que a prolonga e a torna eFicaz. 
R memoria, portanto, ndo G, em nenhum nivel, 
emanagdo da mathria; ao contrbrio, 6 a matbria, 
do modo sm qus a captamos em uma percepgbo 
concreta, que ocupa sempre certa duraq50, que 
deriva srn grande parte da mem6ria. Ora, onde 

est6 precisamente a diferenc;~ entre as qualida- 
des heterog&neas que se sucedem em nossa 
percepg60 concreta e as mudangas homog&neas 
que a cihncia situa por tr6s dessas perceppzs 
no espago? Rs primsiras s6o descontinuas e 
n6o podem ser deduzidas umas das outras; as 
segundas, ao contrdrio, se prestam ao c6lculo. 
Mas para lsso n6o h6, de fato, necessidade de 
transform6-las em quantidades, puras: seria o 
mesmo que reduzi-las a nada. E suf~c~ente que 
sua heterogene~dade seja, de algum modo, 
diluida o suficiante, a Fim de que, de nosso 
ponto de vista, se torne praticamente negligen- 
ci6vel. Ora, se toda percep<bo concreta, por 
mais breve que a suponhamos, & j6 a sintese, 
operada pela memoria, de uma infinidade de 
"percepg6es puras" que se sucedem, n60 se 
deve talvez pensar que a heterogeneidade das 
qualidades sensiveis derive de sua contragio 
em nossa memoria, e a homogeneidade relativa 
das mudan~as objetivas de seu abrandamento 
natural? E entbo, assim como CIS considerag6es 
sobre a extensbo diminuiam o intervalo entre o 
extenso e o inextenso, as consideraq3es sobre 
a tens60 n6o poderiam talvez diminuir o inter- 
valo entre a quantidade e a qualidade? 

H. Bergson. 
Mothrio s rnernorio. 

em Obros (1 889- 1896). 

e &Japta@o ao ambiente 

"[...I R evolu@o n60 trap urn cominho 
6n1c0, mos empenha-se em vdrios diregdes, 
olids, sam visor a objetivos, e permonscs 
inventive em suos prdpr~as odoptoc;6as". 

Que a condig60 necess6rio do evolu~6o 
seja a adaptagbo ao ambiente, de modo ne- 
nhum o podemos negar. E demasiado evidente 
que, quando uma esphcie n6o se submete ds 
condig6es de vida qua lhe s6o colocadas, ela 
desaparece. Mas outra colsa & reconhecer nos 
circunstbncias externas for~as com as quais a 
evolu@o deve se confrontar, e outra & ver ai as 
causas determinantes da evolu~6o. Esta ljltima 
tese & propria do mecanicismo. €la ~xclui abso- 
lutamente a hipotese de um impulso origindrio, 
ou seja, de um impeto interior que levar~a a vida, 
atravbs de formas coda vez mais complexas, a 
destinos sempre mais elevados. Esse impulso, 
todavia, & constat6vel; e um simples golpe de 



vista sobre as esphcies Fosseis nos mostra que 
a vida teria podido deixar de evolver-se, ou 
evolver-se dentro de limites muito restritos, se 
tivesse tomado o partido, muito mais cdmodo, 
de se mumificar em suas formas primitivas. Cer- 
tos foraminiferos ndo mudaram desde o period0 
siluriano at& hoje, impassiveis testemunhas das 
inumerdveis ravolu<des que abalaram a terra; as 
lingulas sdo hoje aquilo que eram nos tempos 
mais remotos da era paleozoica. R verdade & 
que a adaptaq50 explica as sinuosidades do 
movimento evolutivo, mas ndo suas dire~des 
gerais, e muito menos o movimento em si mes- 
mo. 0 caminho que leva ao povoado 6 ,  de Fato, 
obrigado a subir encostas e clescer declives: 
ele ss adopto 6s acidentalidades do terreno; 
mas estas ndo sdo a causa do caminho nem Ihe 
imprimiram sua dire~do. Em todo momento for- 
necem-lhe o indispens6vel: o proprio solo sobre 
o qua1 se estende; mas, caso se considere o 
caminho em seu conjunto e n60 mais cada um 
de seus elementos, os acidentes do terreno 
ndo parecem mais que obstdculos, ou causas 
de retardo, porque o caminho apontava sim- 
plesmente para o povoado, e teria querido ser 
uma linha reta. 0 mesmo vale para a evolu~@o 
da vida e as circunstdncias qua ela atravessa; 
com a diferenc;a, todavia, qua a evolu<do ndo 
trqa um caminho unico, mas empenha-se em 
vClrias dirs<Oes, alias, sem visar a objetivos, 
e qua parmanece inventiva em suas proprias 
adapta@ss. 

Todavia, se a evolu~do da vida 6 bem 
diferente de uma s&rie de adapta@es a 
circunst6ncias acidentais, ela ndo C tamb&m 
a rsaliza<do de urn plano. Um plano 6 dado 
antecipadamente, & representado, ou a0 me- 
nos representdvel, antes de ser realizado nos 
particulares. Sua execu@o completa pode ser 
rsmetida a um bturo longinquo, e at& retardada 
indefinidamente: sua id&ia ndo deixa por isso 
de ser formuldvel desde j6 em termos dodos. 
Ao contr6ri0, se a evolu<do & uma cria<do 
sempre renovada, ela cna pouco a pouco ndo 

s6 as formas do vida, mas tambhm as idbias 
que poderiam permitir que uma intelig6ncia 
as compreendesse, os termos que poderiam 
servir para exprimi-10s. lsso significa que seu 
futuro excede os limites de seu presente e ndo 
poderia desenhar-se nele em idbin. 

Este 6 o primeiro erro do Finalismo. Ele 
traz consigo outro ainda mais grave. Se a vida 
realizasse um plano, @la deveria manifastar 
uma harmonia tanto mais elevada b madida 
que mais avansa. Rssim, a casa revela sempre 
rnelhor a idbia do arquiteto d medida que as 
pedras sdo acrescantadas ds pedras. Ro contrd- 
rio, se a unidade da vida se encontra totalmente 
no impulso que a impele sobre o caminho do 
tempo, a harmonia ndo @star6 na Frente, mas 
atrds. A unidade vem de uma vis o twgo: da- 
se no inic~o como um impulso, ndo posta no Fim 
como um ponto de atra$io. Comunicando-se, o 
impulso divide-se sempre mais. h medida que 
progride, a vida se dissemina em maniFesta@es 
que a comunhdo de origem tornard sem duvida 
complementares, sob certos aspectos, mas que 
ndo deixardo, por isso, de ser antagonistas e 
incompativais entre si. for isso a desarmonia en- 
tre as esp&cies se acentuard. € aqui enunciamos 
apenas a causa essencial; para simplificar, su- 
pusemos qua toda sspbcie acolhesse o impulso 
recebido para transmiti-lo a outras, e que, em 
todos os sentidos em que a vida se evolve, a 
propagqdo tenha lugar em linha reta. Na rea- 
lidade, h6 esp&cies que se det&m e outras que 
invertem o cam~nho. A evolu@o ndo & apenas 
um movimento para frente: em muitos casos nos 
a vemos marcar passo, mais Frequentementq 
ainda desviar-se, ou antdo voltar para trds. E 
necess6rio que seja assim, como mais adiante 
mostraremos: as mesmas causas que div~dem 
o movimento evolutivo fazem de Fato com que 
a vida, evolvendo-se, se desvie com Frequ&ncia 
de si mesma, fixando-se sobre a forma que, um 
momanto antes, produziu. 

H. Osrgson, 
R ~ v o I y 6 0  criodoro. 





I. 3 renovac6o 

d a  teoIo9ia protestante 

A teologia protestante do seculo XIX e da primeira metade do seculo XX foi 
dominada pela teologia liberal, que encontra seus representantes de maior relevo 
em Albrecht Ritschl(1822-1889) e em seu discipulo Adolf von Harnack (1851 -1 WO), 
autor da obra-prima que 6 A hist6ria dos dogmas (3 vols., 1886-1889). 0 que se tem 
a dizer a respeito da teologia liberal e que ela, em linha geral, 4 
uma concepgao em que se tende a mostrar um substancial acordo Barth: 
entre cristianismo e cultura. Deus e 

Contra tal posiqao levantou-se a voz de Karl Barth (1886- "o totalmente 
1968), chefe da teologia dialetica: em seu comentario A Epistola outre" 
aos Romanos de sao Paulo - saido em 191 9 e, em segunda edi@o, + 3 
em 1922 - denuncia todas as tentativas de engaiolar a Palavra de 
Deus nas redes da razao humana, reafirma a infinita distancia qualitativa entre 
o homem e Deus, salienta a oposiqilo substancial entre Deus e tudo aquilo que e 
humano. Deus C o "totalmente outro", e nao podemos alcan~a-lo com a filosofia 
ou a razao. A fb 6, de um lado, a intervenqao milagrosa de Deus na vida do homem 
e, do outro, urn abandonar-se existencial do homem a Deus. 

Tambem para Paul Tillich (1886-1965) - autor de Teologia 
nl,ich: sistemdtica (3 vols., 1951 -1 963) -as provas racionais da existencia a fe a resposta de Deus n3o s%o v6lidas. de Deus 

De acordo com Barth, Tillich escreve: "Se Deus e derivado do 2 pergunta 
mundo, n%o pode ser aquele que o transcende infinitamente". de homem 

Todavia, em desacordo com Barth, Tillich nao pensa que a ontologicamente 
fe seja obra exclusiva de Deus: a f6, com efeito, 6 a resposta de miseravel 
Deus A pergunta de um homem consciente de sua propria miseria + § 2 
ontologica. 

Te6rico da dernitiza@o 6 Rudolf Bultmann (1 884-1 976). Corn 
a obra Novo Testamento e mitolo ia. 0 problema da demitizagao ~ ~ ~ ~ : ~ :  
da mensagem neotestamentdria 9 1941) ele pretendeu, justamen- conteljdo 
te, "demitizar" a narrasao evangelica, descobrir o significado e,encial 
profundo escondido sob as concep@3es mitologicas; quis distinguir do Evange/ho 
entre o conteddo essential do Evangelho e a forma mitol6gica para a/em da 
assumida por esse conteudo. forma 

E o significado mais profundo da pregaqao de Jesus C - afir- "mitologica" 
ma Bultmann em Jesus Cristo e mitologia (1958) - que e precis0 + § 3 
estar abertos ao futuro de Deus, estar prontos "para receber este 
futuro que pode sobrevir como um ladrao na noite [...I". 
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Karl Barth: 
a "teologia dialktica" 
contra a "teo109ia liberal" 

A teologia protestante alemii do sC- 
culo XIX e da primeira metade do sCculo 
XX foi dominada pela teologia liberal que, 
inspirando-se em Schleiermacher, Hegel e 
tambCm em David Strauss, encontra em 
Albrecht Ritschl (1822-1889) e em seu dis- 
cipulo Adolf von Harnack (1851-1930) seus 
representantes mais ilustres. A obra-prima 
de von Harnack 6 A hist6ria dos dogmas 
(3 vols., 1886-1889), que tem como idCia 
central a de que o mCtodo hist6rico-critic0 C 
o 6nico mitodo que pode nos oferecer uma 
interpreta~iio cientifica das Escrituras e da 
Tradiqiio. Trilhando esse caminho, embora 
permanecendo cristiio convicto, ele chega a 
negar tanto os milagres como os dogmas. Em 
sua opiniiio, os milagres seriam resultado da 
mentalidade m6gica dos primeiros discipu- 
los, e os dogmas seriam fruto da helenizaqiio 
do cristianismo. Como quer que seja, em 
linhas gerais, a teologia liberal tendia a mos- 
trar um acordo substancial entre cristianismo 
e cultura, quando niio se arriscava h redugiio 
do cristianismo h cultura. 

Essa teologia, ligada h cultura, isto 6,; 
filosofia e, no fundo, h politica de sua Cpo- 
ca, sofreu tambCm o destino de sua Cpoca. 
As agitag6es politicas das primeiras duas 
dtcadas de nosso sCculo, juntamente com o 
aparecimento de novas orientag6es filos6fi- 
cas, como, por exemplo, o existencialismo, 
certamente contribuiram para o nascimento 
e o desenvolvimento daquela revolugiio teo- 
logica representada pela teologia diale'tica, 
que encontrou em Karl Barth (1886-1968) 
seu mais eminente representante. 

Em 191 9, Barth publicou seu comenta- 
rio h Epistola aos Romanos, de siio Paulo, 
saindo em 1922 a importante segunda edi- 
giio revista da obra. Referindo-se a Kierke- 
gaard (para o qua1 existe "infinita diferenga 
qualitativa" entre Deus e o homem, e que 
havia dito que, para o crente, a raziio serve 
unicamente para estabelecer que ele "cre 
contra a raziio"), Barth, em apaixonado 
protesto, denunciou todas as tentativas de 
aprisionar a Palavra de Deus nus grades da 
raziio humana. E, contra a teologia liberal, 
que considerava a Revelagiio cristii como 
termo final ou desenvolvimento harmhi-  
co da natureza e da raziio humana, Barth 
reafirmou niio apenas a infinita distLincia 
qualitativa entre o homem e Deus, mas 
tambCm a oposi@o substancial entre Deus 
e tudo aquilo que C humano, vale dizer, a 
raziio, a filosofia, a cultura. Diz Barth que 
os te6logos liberais, com sua pretensiio de 
tornar a f C  popular com a ajuda da ciencia 
das religiGes, do mCtodo hist6rico e da 
filosofia, injuriaram a transcendencia de 
Deus. E "uma canonizagiio geral da cultura, 
como a que foi feita por Schleiermacher, niio 
pode ser levada em conta por nos". Deus C 
"o totalmente outro", e C inutil pensar em 
alcanga-lo com a raziio, com a filosofia, com 
a religiiio ou com a cultura. 

A raziio da teologia liberal pretende 
que a fC  niio seja um risco ou um salto. 
Mas Barth, ao contrario, quer preservar a 
alteridade de Deus, o seu ser "totalmente 
outro". 

A f C  niio se ap6ia na forga da raziio; ela 
C muito mais o milagre da intervengiio radi- 
cal de Deus na vida do homem, ao passo que 
a submissiio do homem a Deus C o paradox0 
"irracional" de um abandon0 existencial. E 
C aqui que encontramos as motivag6es dos 
ataques de Barth contra a analogia entis. 



Capi'tulo vigbimo - f\ r e n o v a ~ 6 o  d o  p e n s a m e n t o  teolbgico no  sCculo )(X 

Para Barth, qualquer pretenso conhecimento 
racional de Deus constitui uma "culpada 
arrogsncia religiosa". Entretanto, no mun- 
do cat6lico sustenta-se a teoria da analogia 
entis, isto 6, a idCia de que C possivel dizer 
algo de Deus, de sua existincia e de seus 
atributos partindo do ser das criaturas e, 
portanto, partindo do conhecimento e da 
linguagem do homem. 

Mas Barth contesta essas teses. E na 
Dogmatica eclesial (que comega a ser pu- 
blicada em 1932), ele escreve que, "se n6s 
conhecemos Deus como Senhor (criador. 
reconciliador e redentor), niio C porque 
conhecemos outros senhores e senhorias. 
TambCm n50 C verdade que o nosso co- 
nhecimento de Deus como Senhor deve-se 
em parte a nosso conhecimento de outros 
senhores e senhorias, e em parte i revelagiio. 
Nosso conhecimento de Deus como Senhor 
deve-se total e exclusivamente a revelaqio 
de Deus". Conseqiientemente, niio analogia 
entis, e sim analogia fidei. 

Assim como Barth, Paul Tillich (1886- 
1965) estava persuadido de que a teologia 
natural n io  C viilida. Nas provas da exis- 
tcncia de Deus tenta-se derivar Deus do 
mundo, mas, escreve Tillich em Teologia 
sistematica ( 3  vols., 1951-1963), "se Deus 
deriva do mundo, nio  pode ser aquele que o 
transcende infinitamente". Desde a Primeira 
Guerra Mundial (da qua1 participou como 
capeliio militar), Tillich rejeitou a imagem 
tradicional de Deus. 

Mas, ent50, como dar nova express50 
A mensagem cristi, expressiio adequada e 
compreensivel para o homem moderno? 
TambCm para Tillich a f C  C dom de Deus. 
Entretanto, diferentemente de Barth, Tillich 
niio pensa que a fC seja obra exclusiva de 
Deus. Ao contr6ri0, ele afirma que ela n io  
C possivel sem a participag50 do homem. 0 

Karl Barth (1  886-1 968) 
foi o maior teologo 
protestante do se'culo X X ,  
e concebeu a fe' como o milagre 
da interuen&io vertical de Deus 
nu vida do homem. 
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homem C o sujeito da fe. A fC C uma "pos- 
sibilidade humana" . 

A fC pressup6e que, consciente de sua 
propria misCria ontologica, o homem seja 
capaz de compreender "o significado do 
ultimo, do incondicionado, do supremo, 
do absoluto, do infinito". A fC, portanto, C 
a resposta de Deus a "pergunta de uma vida 
niio ambigua". 

Entre o homem (ontologicamente 
miserivel e psicologicamente desesperado) 
que pede e Deus que d5, o que existe 6 uma 
correla@o (e nHo aquele abismo afirmado 
por Barth). 

R u d o l f  B ~ l t m a n n :  
. , 

o metodo  

Embora Bultmann (1 884-1976) se 
tenha impost0 no campo das ciincias reli- 
giosas como exegeta do Novo Testamento 
(Historia da tradigiio sinotica, 1921; 0 
Evangelho de Joiio, 1941; 0 cristianismo 
primitivo no quadro das religibes antigas, 
1949), ele deve sua notoriedade no campo 
filosofico-teologico a teoria da demitiza@o, 
com a publicaqiio, em 1941, do escrito: 
Novo Testamento e mitologia. 0 problema 
da demitiza@o da mensagem neotestamen- 

termo que o 
pensamento teold ico contempord- P neo deve a Rudol Bultmann, para 
o qua1 "mitica" 6 uma narragao de 
acontecimentos em que "intervem 
forgas ou pessoas sobrenaturais ou 
sobre-humanas". 
Ora, a mensagem crista 6, segundo 
Bultmann, mensagem sempre atual 
mas que tem necessidade de ser 
"demitizada", no sentido de que ela, 
para captar sua autenticidade, deve 
ser despojada das representaqdes 
mitologicas nas quais foi expressa na 
pregagao primitiva, e que chocam a 
mentalidade cientifica dos homens 
de nossos dias. 

taria. Por "mito" Bultmann entende "a 
descriqiio do transcendente sob roupagem 
humana, das coisas divinas como se se 
tratasse de coisas humanas". Diz ele: "A re- 
p r e s e n t ~ @ ~  neotestamentaria do universo e' 
mitica. Considera-se o mundo articulado em 
tris planos. Ao centro encontra-se a terra, 
acima dela o cCu e abaixo dela os infernos. 
0 cCu C a morada de Deus e das figuras 
celestes, os anjos; o mundo subterriineo t 
o inferno, o lugar dos tormentos. Mas nem 
por isso a terra 6 exclusivamente lugar do 
acontecimento natural-cotidiano, ou seja, 
das solicitudes e do trabalho, onde reinam 
a ordem e a norma: 6 tambCm o teatro de 
aqiio dos poderes sobrenaturais de Deus 
e seus anjos, de Satanis e seus dem6nios 
[...I3'. E, acrescenta Bultmann, tambCm "a 
representaqiio do acontecimento da salva- 
$50, que constitui o conteudo especifico do 
anuncio neotestamentario, C coerente com 
essa imagem mitica do mundo". 

Diante desse dado de fato, Bultmann, 
distinguindo entre o conteudo essencial do 
Evangelho e a forma estrutural (mitica, me- 
tafisica, cientifica) que esse conte~do pode 
assumir, afirma que "a pregaqio crist5" niio 
pode pretender do homem modern0 que ele 
reconheqa como vilida uma imagem mitica 
do mundo. Por isso C precis0 demitizar. E 
demitizar significa "procurar descobrir o 
significado mais profundo que esti oculto 
sob as concepq6es mito16gicasYY. 

E, escreveu Bultmann em Jesus Cristo 
e mitologia, de 1958, esse "significado mais 
profundo da prega@o de Jesus C o seguinte: 
estar aberto para o futuro de Deus, futuro 
que, para cada um de nos, C verdadeiramente 
iminente; estar preparado para receber esse 
futuro, que pode vir como ladr5o na noite, 
no momento em que menos o esperamos; 
manter-se pronto, porque esse futuro seri o 
juizo de todos os homens que estiio apegados 
ao mundo, que niio siio livres nem abertos 
para o futuro de Deus". 

D ie t r i ch  Bonhoeffev  
I r I 

e o m u n d o  s a i d 0  

da  "tutela de D e u s "  

Dietrich Bonhoeffer nasceu em Breslau 
em 1906 e foi morto pelos nazistas dia 9 de 
abril de 1945. com 39 anos. Siio famosas sua 
~ t i c a  (1949) k as cartas da pris5o. publica- , A 

das pdstumimente com o tiiulo Resistincia 



e submissiio, em 1951. Sua notoriedade 
cresceu de forma notivel no p6s-guerra. 

Escreveu Bonhoeffer: "0  problema 
que jamais me deixa tranqiiilo C o de saber 
o que C verdadeiramente para nos, hoje, o 
cristianismo, ou at6 quem C Cristo". E isso 
constitui problema hoje porque o homem 
modern0 "aprendeu a enfrentar qualquer 
problema, at6 importante, sem recorrer A 
hipotese da existincia e da intervenqiio de 
Deus". 

0 mundo C aut6nom0, e Deus niio C 
um ta a-buracos. 0 que importa, diz Bo- P nhoef er, C ver que C "o proprio Deus [que] 
nos ensina que nossa vida de homens deve 
prosseguir como se ele nfio existisse". 0 
Deus que nos permite viver em urn mundo 
aut6nom0, "o Deus que nos faz viver num 
mundo sem a hipotese de trabalho 'Deus', 
C o Deus em cuja presenqa estamos a cada 

momento. Com Deus e na presenqa de 
Deus, nos vivemos sem Deus. Deus deixa- 
se expulsar do mundo: sobre a cruz, Deus C 
impotente e fraco no mundo, mas t assim e 
somente assim que ele permanece conosco e 
nos ajuda. Mateus 8,17 C clarissimo: Cristo 
niio ajuda em virtude de sua onipotincia, 
mas sim em virtude de sua fraqueza, de 
seu sofrimento - aqui est6 a diferenqa 
determinante em relaqiio a qualquer outra 
religiiio". 

E, como Bonhoeffer deixa escrito 
em AnotagBes para urn livro, se o cristiio 
"encontra o Deus vivo participando dos 
sofrimentos de Deus na vida do mundo", 
"a Igreja s6 C verdadeiramente ela propria 
unicamente quando existe para a humanida- 
de [...I; a Igreja deveria tomar parte da vida 
social dos homens, niio para domina-los, e 
sim para ajudii-10s e servi-10s". 

Dietrich Bonhoeffer nascett em 1906 
e foi morto p e h  nazistas 
no dia 9 de abril de 1945; 
aqui C retratado no carcere de Tegel 
em 1944. 
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,,, Karl Rahner 
e as"condi+es a Pr i~ r i "  

Karl Rahner (nascido em Friburgo na 
Brisgovia em 1904 e morto em Innsbruck 
em 1984) C certamente o teologo catolico 
hoje mais conhecido. Para ele, a obra do 
teologo consiste na interpretagso da Re- 
velagao mediante conceitos filosoficos. E, 
embora aprecie as concepg6es e tentativas da 
filosofia moderna (que levam "a estruturar 
o proprio sistema de mod0 novo e original 
e a superar todo formalismo estereotipado e 
todo verbalismo"), ele assume como vilida 
para seu trabalho teologico a filosofia de 

santo Tomis, desenvolvendo-a, porCm, em 
sentido antropocintrico (diversamente da 
Escolastica). 

Isso significa que Rahner, seguindo 
nesse ponto seu mestre Heidegger, prop6e 
os problemas filosoficos fundamentais nHo 
partindo do mundo, e sim partindo do 
homem. Rahner n5o parte do mundo (do 
movimento, do finalismo etc.) para chegar a 
Deus. A sua perspectiva, precisamente, nHo 
C cosmoc&ntrica, e sim antropochtrica. 

Depois do assalto i possibilidade da 
metafisica desferido por Hume e Kant, a 
teologia nHo pode mais evitar o seguinte 
problema: como pode o homem ouvir Deus 
e como pode o homem captar a Revelagao? 

SHo essas as interrogag6es que Rahner 
procura resolver em Espirito no mundo 
(1939) e Ouvintes da palavra (1941). Pois 
bem, para Rahner o homem C antes de mais 



nada "espirito". E o C porque o homem 6 o 
unico ente que se propde a quest50 do sen- 
tido do ser. Mas, propondo-se essa questso, 
o homem abre-se para o ser como para o 
horizonte de toda realidade possivel. 

Ele C espirito que est6 essencialmente 
2 escuta da possivel Revelag5o de Deus. 
Escreve Rahner em Ouvintes da palavra: 
"0 homem C espiritual, isto C, vive sua vida 
em continua tens50 na diregio do absoluto, 
em abertura para Deus". E isso n5o C um 
fato acidental, e sim "a condig50 que faz o 
homem ser aquilo que C e deve ser, estando 
presente tambCm nas agdes banais da vida 
cotidiana. Ele 15 homem so porque est6 a 
caminho rum0 a Deus". Desse modo, na 
concep~50 de Rahner, o homem se configura 
como "ouvinte da palavra": "Afirmamos 
agora ...I que o homem C pel0 menos o ser 
que tem o dever de ouvir uma revelagio 
desse Deus livre em palavra humana". 

Nessas idCias encontra-se o nucleo da 
"metafisica transcendental" ou da "antro- 
pologia transcendental" de Rahner. Assim 
como Kant tomou a cicncia e procurou ver 
as condigdes a priori que a tornam possivel, 
da mesma forma Rahner quis explorar as 
condigdes a priori que tornam possivel a 
teologia, justamente interrogando-se sobre 
as condigdes da possibilidade da Revelag5o 
em geral. 

Hans Mrs von Balthasar 

e a estktica teoIbgica 

Von Balthasar (nascido em Lucerna 
em 1905 e morto em BasilCia em 1988) foi 
aluno de Erich Przywara, o cilebre jesuita 
autor de Analogia entis (1932). Em seu livro, 
Przywara faz ver por que a analogia entis 
constitui ponto bisico da teologia catolica. 
Diz ele que C em virtude da analogia entre 
os virios graus do ser que nos C possivel 
subir do mundo para Deus, j i  que a razio 
pode falar de Deus analogicamente sem 
comprometer sua transcendencia (corno 
temia Barth). Foi com Przywara que von 
Balthasar aprendeu a conhecer o pensa- 
mento de santo Tom6s. Posteriormente, em 

Lyon, onde conheceu tambCm Paul Claudel, 
von Balthasar encontrou o padre Henri De 
Lubac, que o introduziu na Patristica e na 
historia da teologia. (0 padre De Lubac, 
que o teve como discipulo, considerou von 
Balthasar "o homem mais culto de nossa 
Cpoca".) Mais tarde, em BasilCia, ele tera 
freqiientes contatos com Barth, sobre o 
qual escreveria uma obra considerada muito 
penetrante pel0 pr6prio Barth. 

Em 1952, von Balthasar publicou Der- 
rubar os bastiGes, onde sustenta que a Igreja 
deve sair do fechamento das muralhas que, 
h6 siculos, ela p6s entre si e o mundo, entre 
ela de um lado, e a cicncia e a cultura, do 
outro, entre os catolicos e os outros crist5os. 
E precisamente por isso ele afirma a urgcn- 
cia de se fazer teologia. A teologia n5o foi 
feita de uma vez por todas. Trata-se de uma 
atividade que n io  deve cessar nunca. 

Mas, para fazer teologia, ou seja, para 
falar da RevelagQo, C precis0 ter um ponto de 
vista. 0 passado nos mostra diferentes pon- 
tos de vista usados como instrumentos para 
aproximar-se da Escritura: a analogia entis, 
o principio antropologico, o principio de 
correlagio etc.; von Balthasar aprecia essas 
tentativas, mas, no entanto, sustenta estar de 
posse de um instrumento melhor, capaz de 
tornar a Revelagio acessivel e crivel para os 
homens de hoje: para ele, esse instrumento C 
o conceit0 transcendental de beleza. 

Somente na experiincia estCtica C que 
o objeto nos aparece mais pr6ximo. Escreve 
von Balthasar em Gldria (Herrlichkeit), obra 
que, quando for concluida, constituir6 a sua 
Summa Theologica: "Na luminosa figura 
do belo, o ser do ente torna-se visivel como 
em nenhuma outra parte; por isso, em todo 
conhecimento e tendencia espiritual, deve 
estar presente um elemento estktico". 

A beleza, como podemos ler ainda 
em Gldria, "C a ultima aventura na qual a 
razz0 raciocinante pode se arriscar, ja que a 
beleza nada mais faz do que circundar com 
um impalpavel esplendor a dupla fisionomia 
da verdade e da bondade, e sua indissoluvel 
reciprocidade". A beleza C o mod0 pel0 qual 
a bondade de Deus se transmite e pel0 qual 
se expressa a verdade que Deus transmite 
aos homens. Gldria C justamente a categoria 
estCtica adequada ao amor de Deus. 
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111. P"teologia d a  movte d e  Deus" 
e s u a " s ~ ~ e v a ~ ~ ~ o ~ ~  

Pode-se c o n t i ~ ~ a v  

a c v e v  em Cristo, 

A teologia radical ou teologia da morte 
de Deus C (ou, melhor, foi) um movimento de 
pensamento que se desenvolveu nos Estados 
Unidos no ultimo p6s-guerra, movimento 
que, ligando-se h teologia da secularizaqiio 
(sobretudo ao anti-sobrenaturalismo que 
John A. T. Robinson expBs em Deus niio e' 
assim, 1963, e h politiza~iio dos conceitos 
biblicos propostos por H. Cox em A cidade 
secular, 1965), sustentou o que foi chamado 
de "ateismo cristiio". 

0 s  representantes mais conhecidos 
desse movimento s i o  Gabriel Vahanian, 
William Hamilton, Thomas J. J. Altizer e 
Paul M. van Buren. Sua idtia de fundo C a 
de que o homem moderno, que vive em uma 
tpoca j5 secularizada, pode continuar a crer 
em Cristo, mas niio pode mais crer em Deus. 

Por "secularizaqiio", escreve H. Cox, 
entende-se "a libertaqiio do homem antes de 
mais nada do controle religioso, e depois do 
controle metafisico sobre a mente e sobre sua 
linguagem [. . .I. A secularizaqiio t o homem 
que retira sua atenqiio do outro mundo para 
concentr5-la neste mundo e neste tempo (sae- 
culum = a Cpoca presente)". A sociedade se- 
cularizada t uma sociedade despida de qual- 
quer vinculo religioso e privada de qualquer 



Ser sobrenatural. E, segundo esses teologos, 
a secularizaqiio seria o fruto maduro do pro- 
prio cristianismo, que, com a revelaqiio da 
transcendincia absoluta de Deus, desvelou 
para o homem um mundo dessacralizado 
e a total autonomia do proprio homem. 

A partir do pressuposto de que n6s 
vivemos em um mundo e em uma sociedade 
secularizados, os te6logos da morte de Deus 
sustentaram que a teologia niio deve se dei- 
xar seduzir pelas miragens do alCm, e que 
sua funqiio C mostrar que o discurso religioso 
niio C discurso que diz respeito a Deus, e sim 
um discurso do homem relativo exclusiva- 
mente ao homem e a sua vida aqui na terra. 
Foi precisamente isso o que quis mostrar, em 
seu livro 0 significado secular do evangelho 
(1963), o mais conhecido dos te6logos da 
morte de Deus, isto C, Paul M. van Buren 
(nascido em Norfolk, Virginia, em 1924, e 
morto em 1998; aluno de Barth em BasilCia; 
professor em FiladClfia). 

A Revela@o, portanto, n5o deve ser 
entendida como autodesvelamento de Deus, 

e sim muito mais como conquista da liber- 
dude cristii, graqas B recordaqiio de Jesus 
Cristo; a doutrina da cria~iio n5o significa 
que Deus criou o mundo, mas que o mundo 
C aceitavel; a santifica@o representa o con- 
vite para se fazer tudo o que Cristo fez, ou 
seja, a se comportar de determinado modo; 
a pregaqiio faz com que quem escuta "veja o 
mundo em que vive B luz de Jesus de NazarC, 
libertador de todo o mundo". 

A supera~60 da tipoIogia 
da  morte de Deus 

Van Buren escrevera 0 significado 
secular do evangelho com a convic@o de 
aplicar B teologia os instrumentos de inter- 
pretaqiio criados pela filosofia da linguagem. 
Entretanto, logo teve de constatar que a 
filosofia da linguagem por ele utilizada niio 
ia alCm do principio de verificaqiio do neo- 
positivismo. Assim, indo alCm das estreitezas 

Harvey Cox, 
go  protestante amerzcano, 
sua obra A c ~ d a d e  secular 

prop& a polztzza@o 
dos conceztos biblrcos. 
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e do dogmatismo do verificacionismo neo- 
positivista, e utilizando o "principio de uso" 
segundo Wittgenstein, van Buren, com As 
fronteiras da linguagem (1972), apresenta 
nova e mais adequada interpretaqiio da expe- 
rihcia e da linguagem religiosas. Para tanto, 
constroi um modelo da linguagem humana, 
vendo-a como plataforma sobre a qual nos 
movemos e que continuamente ampliamos. 

No centro dessa plataforma esta a lin- 
guagem na qual nos movemos bem, isto C, 
a linguagem "regulada" pela ciencia e pela 
vida cotidiana. Fora do centro, na periferia, 
estendem-se as normas de uso validas no 
centro, e temos entio as metiforas, as ana- 
logias etc. Aqui, a linguagem atua fora de 
casa, mas atua, pois ainda C regulada, tanto 
que podemos dizer que "uma brincadeira C 
pesada", "explodiu urn problema" e assim 
por diante. Indo altm, podemos ainda tentar 
nos afastar da periferia, mas entio corremos 
o risco de cair. Permanecendo na periferia, 
podemos dizer que "urn computador pen- 
sa", mas poderiamos dizer "o computador 
nos ama"? Sera possivel dizer que "o ciio 
pensa em ter medo amanhii?" Podemos 
dizer que "uma cidade cresce", mas po- 
deremos dizer que "uma pedra cresce?" 
Aqui, a corda se rompeu e a brincadeira 
acabou. E caimos, caimos no contra-senso. 
Obviamente, podemos decidir permanecer 
no centro da plataforma, onde a vida esta- 
ra cheia de "fatos". Mas, em torno desses 
homens que decidiram viver no centro da 
plataforma, ha outros para os quais essa 
vida C insuporthvel: esses se sentirio atraidos 
pelas fronteiras da linguagem, persuadidos 
de que, "quanto mais amplo C o espectro da 
linguagem que se adota, mais rico C o mundo 
no qual se encontra". Esses homens amam 
o "paradoxo" e rompem com os esquemas 
usuais da linguagem: C o caso dos artistas, 
mas tambCm dos humoristas. 0 que seria de 
uma vida sem amor? E, no entanto, tambim 
o apaixonado usa linguagem as vezes beira 
do precipicio do contra-senso. E se podemos 
dizer com T. S. Elliot que a poesia C "irrup- 
qio no inarticulado", C certo que tambCm 
o metafisico, com seus conceitos e suas 
teorias, nos forqa a caminhar nos limites de 
nosso pensamepto, levando-nos A fronteira 
da linguagem. E exatamente ai, na fronteira 
da linguagem, que vive e palpita o discurso 
religioso. 0 s  paradoxos, os balbucios e o 
pr6prio silencio do discurso cristiio n io  
tCm sentido no centro, e sim nas fronteiras 
da linguagem. Quando dizemos que "Jesus 
morreu durante o consulado de PBncio 

Pilatos", estamos nos movendo no centro 
da plataforma; quando dizemos que "Jesus 
morreu pela nossa salvaqiio", estamos na 
periferia; mas, quando os evangelistas nos 
dizem que "Jesus ressuscitou dos mortos", 
entiio estamos na ultima fronteira. Nesse 
ponto afloramos o limite, e entiio o cristiio 
grita a palavra "Deus". E deve griti-la, 
deve arriscar-se ao contra-senso, se quiser 
que a vida tenha algum sabor. Em suma, a 
fC do cristiio rompe o acinzentado de um 
mundo de "fatos" todos iguais e sem senti- 
do e, com seus paradoxos e suas violhcias 
contra a linguagem "sensata" do centro da 
plataforma, custodia o sentido do mistirio e 
aquela luz unica que pode iluminar as trevas 
de nossos dias. 

Com efeito, vemos que o cosmo tor- 
nou-se um caos, e percebemos que nos apro- 
ximamos sempre mais do momento em que 
a terra n io  suportari mais uma vida vivida 
tiio estupidamente como insistimos em fazer 
hoje. A dCcada de 1970 nos adverte sobre 
a precariedade da condiqiio humana. Nela 
podemos ler a frase "Memento mori": 6 o 
que escreve van Buren em Teologia hoje, de 
1974. A condiqiio humana C uma condiqio 
de indigencia ontologica. A humanidade ni? 
6 absoluta, pode desaparecer inteiramente. E 
nessa situaqiio que a teologia deve dizer pa- 
lavras de libertaqio e esperanqa. Esperanqa 
e libertaqiio que, embora se solidarizando 
com a libertaqiio da mulher, com a libertaqiio 
dos negros ou com a libertaqiio dos oprimi- 
dos, sejam bem mais radicais do que elas, 
no sentido de que estamos em condiq6es 
de anunciar um sentido de vida que n io  
pode ser construido de outro modo. Desse 
modo, a teo-logia sera "serviqo da palavra 
de Deus". 

E como o teologo C incapaz de falar 
do que C totalmente transcendente, entio 
seu esforqo se transforma em cristologia. 
Pergunta-se van Buren: quem nos libertara 
deste corpo mortal? Ou seja, quem podera 
dar um sentido a aventura da humanidade 
sobre a face da terra, humanidade finita em 
sua inteireza? Ele proprio responde: "Niio 
serio os homens, certamente. Niio seriio os 
movimentos de libertaqiio, ainda que seja 
impossivel niio ser solidarios com todos os 
que gritam sua raiva e sua frustraqio pelos 
horrores que estamos fazendo [...I. Somente 
o que C impossivel e incoerente, empiri- 
camente insignificante e irrelevante, gode 
libertar: somente Deus que C graqa. E isso 
o que todos nos devemos recordar, se deve 
haver para nos uma teologia hoje". 



IV. teologia da esperanca 

A teologia da morte de Deus e uma resposta da filosofia americana (empi- 
rista, pragmatista, analitica) ao problema teologico; a teologia da esperanqa e, ao 
contrario, a resposta que ao problema de Deus d6 uma tradiqso 
do pensamento europeu: a hegeliana-marxista. Moltmann: 

0 pioneiro da teologia da esperanqa e o teologo protestante a teologia crista 
Jurgen Moltmann, nascido em Hamburgo em 1926; professor em tern um h i c o  
Bonn, e autor do trabalho fundamental Teologia da esperaqa problems 
(1964). Para Moltmann a teologia crista tem um so problema: ~ ~ ~ ~ ~ , " ~  o problema do futuro. a escatologia, portanto, o coraqao da 

+ § , reflexao teologica de Moltmann, ou seja, a promessa divina das 
"realidades ultimas" que d%o sentido a vida de cada homem 
individual e de toda a historia humana, e iluminam a vida presente, relativizando 
todos os seus resultados e todas as suas instituiqaes a luz da promessa do futuro. 
E 6 claro que quem alimenta a esperanqa crista "nao poderh jamais se adaptar as 
leis e as fatalidades ineluthveis desta terra". 

Tambem Wolfhardt Pannenberg - nascido em Stetin em Pannenberg: 
1928 e professor de teologia em Munique - sustenta que a espe- o Deus biblico 
ranqa crista age sobre o mundo historic0 em dire@o contestat6ria. e o Deus 
E em 0 Deus da esperanp (1967) ele estabelece sua distsncia daspromessas 
do Deus dos filosofos em favor do Deus biblico: este e "o Deus leva 
das promessas, que conduz, na historia, para um novo futuro, a "OVO 

Deus do reino futuro que cunhou a experidncia do mundo e a 'u'u" 

situaqao humana". -+ § 2 

Dentro do mundo catolico foi Johannes B. Metz, nascido ~,t,: 
em 1928, e professor de teologia fundamental em Munster, que as promessas 
suscitam - com obras como Sobre a teologia do mundo (1968) escatoIogicas 
e 0 futuro da esperanp (1970) - a reflexao teologica sobre o da Biblia 
tema da esperanga. A velha metafisica, afirma Metz, n%o serve ndo se deixam 
mais como instrumento de interpretaqio da Revelasao; tambem ~rivaf izar 

e inadequada a perspectiva existencialista, uma vez que tal pers- - 5  
pectiva "privatiza" a mensagem crista e considera "dispensaveis" 
a realidade social e o empenho politico. A mensagem crista, porem - e isso e o que 
Metz mais preza -, n3o 6 uma quest30 privada: "As promessas escatologicas da 
tradiqao biblica - liberdade, paz, justiqa - nao se deixam privatizar. Elas nos remetem 
necessariamente, incessantemente, diante de nossa responsabilidade social". 

Teologo da esperanqa e tambem o dominicano holandes Sch;/lebeeckX: 
Edward Schillebeeckx, nascido em Anvers em 1914; professor Deus 
primeiro em Louvain e depois em Nijmegen, foi o principal ins- que est;j 
pirador do Novo catecismo holand@s. em Jesus Cristo 

0 homem vive tenso para o futuro; seu interesse esta exata- nos dd 
mente no futuro. E e justamente essa orientaq30 para o futuro a possibilidade 
- a luz da qua1 o homem de hoje olha sua historia, a si proprio de tornar 
e aos outros - que nos leva a redescobrir uma imagem de Deus tudo 

autenticamente biblica: "E a nos30 de Deus, entendido como -+s4 
'nosso futuro' I...], o Deus que em Jesus Cristo nos d6 a possibili- 
dade de tornar tudo novo". 
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,I i\/loltmann 

e a contradic6o entre 

Se a teologia da morte de Deus C a 
teologia que contabiliza e usa as categorias 
tipicas da filosofia empirista e analitica 
anglo-americana, a teologia da esperanqa 
corresponde a filosofia hegeliana-marxista 
do continente europeu: essencialmente, ela 
pretende responder ao desafio marxista, 
permanecendo principalmente em estreito 
contato com a obra de Ernst Bloch, em cujo 
0 principio esperanGa Jurgen Moltmann e, 
com ele, muitos outros te6logos da espe- 
ranqa viram o instrumento hermeniutico 
adequado para a interpretaqiio da Reve- 
laqio harm6nica e compreensivel para os 
homens de nossos dias. Como dira outro 
teologo da esperanqa, Wolfhardt Pannen- 
berg, foi o marxista Ernst Bloch que "nos 
ensinou a compreender novamente a forqa 
maravilhosa de um futuro ainda aberto e da 
esperanqa, que nela se baseia, para a vida e 
o pensamento do homem". 

0 fundador da teologia da esperanqa 
foi o teologo protestante alemio Jurgen 
Moltmann (nascido em Hamburgo em 
1926, professor de teologia sistematica em 
Bonn). Em seu trabalho fundamental Teo- 
logia da esperanGa (1964), Moltmann parte 
da escatologia, isto C, da promessa divina 
daquelas "realidades ultimas" que diio sen- 
tido a hist6ria e iluminam a vida presente, 
relativizando todos os seus resultados a luz 
da promessa do "futuro". 

Moltmann afirma que a teologia cristii 
"tem um unico problema verdadeiro, que 
Ihe C impost0 por seu pr6prio objeto e que, 
atravCs dela, C proposto para a humanidade 
e para o pensamento humano: o problema 
do futuro". E isso pelo fato de que "o 
elemento escatol6gico niio C um dos com- 
ponentes do cristianismo, mas, em sentido 
absoluto, C o triimite da f C  cristii, C a nota 
pela qua1 todo o resto se afina, 6 a aurora 
do esperado novo dia, que ilumina todas as 
coisas com sua luz. Com efeito, a fC cristi 
vive da ressurreiqio de Cristo crucificado 
e se projeta na direqiio das promessas do 
futuro universal de Cristo". 

Todavia, precisa Moltmann, "a esca- 
tologia niio pode vagar nas nuvens, e sim 
formular suas afirmaqoes de esperanqa em 
contradiqio com a experiincia presente do 
sofrimento, do ma1 e da morte. Assim, C 

quase impossivel d~senvolver uma escatolo- 
gia em si mesma. E muito mais importante 
mostrar que a esperanqa C o fundamento e 
o motor do pensamento teologico enquanto 
tal, e introduzir a perspectiva escatol6gica 
nas afirmaqoes teol6gicas sobre a revelaqio 
de Deus, a ressurreiqio de Cristo, a missio 
da fC  e a historian. Todas essas reflex6es 
sobre a esperanqa nada mais significam do 
que o fato "de que quem tern essa esperanqa 
nunca podera' se adaptar as leis e as fatali- 
dades ineluta'veis desta terra". 

Pannenberg: 

'la pr ior idade pertence A f&, 
mas o primado A e ~ p e r a n ~ a ~ ~  

A aqio da esperanqa cristi sobre o 
mundo historic0 em sentido contestatario C 
uma concepqio que tambCm pode ser encon- 
trada em Wolfhardt Pannenberg (nascido 

W Escatologia. 0 termo (do grego 
Bschata = as coisas bltimas) indica, 
no pensamento cristc?~, a parte da 
teologia dogm6tica em que se tratam 
os novissimos: morte, juizo, inferno 
e paraiso. 
No Antigo Testamento as expecta- 
tivas escatol6gicas foram expressas 
nos livros de Isaias, Daniel, Ezequiel 
e Zacarias. 
No cristianismo a ressurrei@io de 
Cristo se tornou o evento escatolbgico 
que marca a vitbria sobre a morte, na 
espera do advent0 do Reino com a 
segunda vinda de Cristo. 0 s  primeiros 
cristaos acreditavam que a segunda 
vinda de Cristo seria iminente. E, dado 
que isso nc?o aconteceu, os trechos 
escrituristicos que falam de um fim 
dos tempos muito prdximo foram 
reinterpretados diversamente, em 
chave aiegorica, por exemplo. 
Na tradigao teolbgica, a escatologia 
foi identificada, como dissemos, com 
a trataglo dos "novissimos". Na teo- 
logia contempor&nea o interesse pela 
quest30 "escatolbgica" i! muito vivo, 
especialrnente entre os teologos da 
esperanca. 0 tema foi estudado prin- 
cipalmente por Jurgen Moltmann. 



em StCtin em 1928, professor de teologia 
em Munique). 

A cristologia de Pannenberg p6e des- 
de o inicio a esperanqa como seu fulcro. E 
esse fato aparece inteiramente explicito em 
seu ensaio intitulado 0 Deus da esperanga 
(1967). Afirma Pannenberg que o Deus do 
teismo tradicional C "um ser ao lado dos 
outros seres" e que, por isso, a critica filo- 
sofica, de Nietzsche a Sartre, ataca a finitude 
e o antropomorfismo do Deus dos filosofos. 
Entretanto, essa critica n5o ataca em nada 
o conceit0 biblico de Deus, isto C, "o Deus 
das promessas, que leva a um novo futuro na 
histbria, Deus do Reino futuro que cunhou 
a experihcia do mundo e a situagio huma- 
nap. Substancialmente, para Pannenberg, 
"se o regnum venturum for biblicamente 
caracterizado como reino de Deus. entiio 
teremos esse primado ontol6gico do' futuro 
do reino sobre todo o real presente e tambCm 
sobre o presente psiquico. Com efeito, bibli- 
camente. o ser de Deus e o ser do reino siio 
idhticos', porque o ser de Deus t seu poder". 

Em substiincia, na opiniiio de Pannen- 
berg, "a fC  diz respeito ao futuro. E, em sua 
esshcia, o futuro C confianqa: a confianqa 
volta-se essencialmente para o futuro, 
sendo justificada ou frustrada pel0 futuro. 
Mas niio se tem confianqa cegamente, e 
sim com base em algo de tangivel em que 
consideramos poder confiar. A verdadeira 
fe niio C credulidade cega. 0 s  profetas pu- 
deram conclamar Israel a ter confianca nas 
promessas de Javt porque Israel j i  havia 
experimentado, durante uma longa histo- 
ria, que podia confiar nesse seu Deus. E o 
crist5o empenha sua confianqa, sua vida e 
seu futuro pelo fato de que Deus se revelou 
na sorte de Jesus". 

Desse modo, o crist5o torna-se partici- 
pe da gloria de Deus "somente se deixar para 
tras de si o que j i  C e o que encontra como 
condiqiio de seu mundo. N5o por meio de 
uma fuga do mundo, e sim por meio de uma 
mudanqa ativa do mundo, que C express50 
do amor divino, do poder de seu futuro 
sobre o presente, por meio de sua mudanqa 
para a gloria de Deus". 

No 2mbito catolico, foi Johannes B. 
Metz (nascido em 1928; professor de 

teologia fundamental na Universidade de 
Miinster) quem se empenhou na elaboragio 
da teologia da esperanga, que nele, depois, 
adquiriu a fisionomia de teologia politics. 
Autor de Sobre a teologia do mundo (1968)  
e de 0 futuro da esperanga (1970), aberto 
ao dialog0 e influenciado por Rahner, mas 
tambCm por Ernst Bloch e pela Escola de 
Frankfurt, Metz sustenta que, se a velha 
metafisica (privada de autintica dimensiio 
do futuro) C inadequada como instrumento 
de interpretagio da Revelaq50, tambkm siio 
inadequadas as concepg8es existencialista 
e personalista de que se valeram muitos 
teologos contemporiineos. E essas concep- 
g6es S ~ O  inadequadas porque privatizam a 
mensagem crist5, reduzem "a prhtica da fC 
2 decisiio privada do individuo, afastado 
do mundo" e. desse modo. nada mais veem 
na rea~idade'socio~olitica do que "uma 
realidade negligenciivel" . Segundo Metz, 
essa interpretagiio C equivocada pela simples 
raziio de aue no cristianismo niio existe uma 
salvaqzo privada. A mensagem cristi n5o se 
deixa privatizar porque "as promessas esca- 
tologicas da tradiqio biblica - liberdade, 
paz, justiga, reconciliagiio - niio se deixam 
privatizar. Elas nos remetem necessiria e 
incessantemente 2 nossa responsabilidade 
social " . 

E 6 precisamente assumindo a "espe- 
ranqa" como centro de sua perspectiva que 
a Igreja, "portadora da memoria subversiva 
da liberdade", pode exercer funqiio critica 
sobre o mundo e, ao mesmo tempo, lanqar 
propostas construtivas. A Igreja deve procla- 
mar incessantemente "a promessa escatol6- 
gica de Deus" diante dos sistemas politicos 
que tentam bloquear a historia e proibir 
o futuro do homem: "Com sua 'promessa 
escatologica', diante de toda concep@o 
abstrata do progress0 e de todo ideal hu- 
manista abstrato, a Igreja faz cair por terra 
as tentativas de considerar o individuo vivo 
no momento atual como material ou meio 
de construqiio de um futuro tecnologico 
inteiramente planificado". 

Schillebeeckx: 
"Deus k aquele que vir6" 

0 homem vive voltado para o futuro. 0 
futuro t seu interesse. Com efeito, ainda que 
viva mergulhado no presente e esteja marca- 
do pelo passado, o homem n5o C de mod0 
nenhum prisioneiro do passado e transcende 
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continuamente seu pr6prio tempo, como o 
testemunha o incessante desenvolvimento 
que ele imprime ?I filosofia e a arte, e que 
realiza, por exemplo, na ciencia e na tecno- 
logia. Essa C a orientagiio do nosso mundo 
e esse C o mod0 pelo qua1 o homem percebe 
a si mesmo e a sua historia. Entiio, sendo 
assim, escreve o teologo cat6lico Edward 
Schillebeeckx (dominicano, nascido em 
1914 em Anvers; autor, entre outras obras, 
de Deus e o homem; Revela@o e teologia; 
0 mundo e a Igreja: trata-se de livros que, 
a partir de 1964, reunem ensaios e artigos 
publicados isoladamente), "a situagiio exige 
que falemos de Deus de mod0 muito dife- 
rente daquele que est6vamos acostumados 
a falar no passado. E se deixarmos de faze- 
lo [. ..], nosso testemunho e nosso discurso 
sobre Deus seriio recebidos pela maioria das 
pessoas com incredulidade". 

Assim, para que o teologo niio se torne 
culpado da extingiio da forga da experiincia 
religiosa em um mundo secularizado, deve 
reinterpretar o conceit0 de Deus. E, sendo 

dever, C tambCm algo possivel, j6 que nHo t 
dificil ver que, a cada est6gio de desenvol- 
vimento da humanidade e a cada cultura 
corresponde um mod0 especifico de expe- 
rimentar Deus. 

A teologia, diz Schillebeeckx, "C a f C  
do homem que pensa; C reflex50 sobre a fC". 
Mas a f C  niio C a f C  de homens que vivem 
fora da historia e do tempo, niio C a f C  de 
todos e de ningutm, 6 a fC de homens que 
constroem seu mundo e sua cultura e, atra- 
vts dela, de quando em vez, veem de mod0 
diverso o mundo, a historia e a si mesmos. 
E a orientagiio para o futuro, que C a pers- 
pectiva caracteristica com que o homem 
contemporheo ve o mundo, a historia e a si 
mesmo, nos leva a redescobrir a imagem de 
Deus que, profundamen;e biblica, fora ocul- 
tada posteriormente: "E a nogiio de Deus 
entendido como 'nosso futuro', o Deus que 
chega, 'aquele que vem'; niio o 'totalmente 
outro', mas o 'totalmente novo' que C nosso 
futuro, o Deus que, em Jesus Cristo, nos d6 
a possibilidade de tornar tudo novo". 
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Capitdo vigksimo - renovacZo do pensamento teolbgiro no sCculo )o( 

"N6s pedimos H, 
nada 'mais 
e n a d ~  menos" 

"Ndo prstsndsrnos nosso F6 o portir ds 
outros hornsns; pois, ss outros crsrern, slss o 
fardo corno nos rnssrnos, corn o proprio risco 
s corn prornasso proprio". 

A f& & a conversdo, a radical nova orienta- 
$30 do homem qua est6 nu diante de Deus, que 
para adquirir a p&rola de grande prqo tornou- 
se pobre, qua por causa de Jesus est6 pronto 
para perder sua alma. R propria f& & fidelidada 
de Deus, sempre ainda e sempre ds novo es- 
condida atr6s e acima das afirmaq3es, e das 
boas disposi<bes, das conquistas espirituais do 
homem em rela<do a Deus. R f&, por isso, jamais 
estd realizada, dado, assegurada, & sempre e 
sempre de novo, do ponto de vista do psico- 
logia, o salto no incarto, no escuro, no vazio. 
R carne e o sangue nbo nos revelam isso (Mt 
16.17): nenhum homem pode diz&-lo a outro, 
nenhum pode diz&-lo a si mesmo. Rquilo qua 
ouvi ontem, devo ouvi-lo tambbm hoje, deverei 
ouvi-lo tambhm amanhd, como uma coisa nova, 
e sempre o revelador & o Pai celeste de Jesus, 
apenas ele. A revela<do em Jesus, exatamente 
enquanto & reveh<do da justi~a de Deus, 6 
tamb&m a que envolve Deus no mais profundo 
sagredo e o torna incognoscivel. Em Jesus, 
Deus se torna verdadeiramente mistbrio, faz- 
se conhecer como o Desconhecido. fala como 
o eterno silencioso. Em Jesus Deus se premune 
contra toda confidencialidade indiscreta, toda 
impudhncia religiosa. Revelado em Jesus, Deus 
torna-se um escdndalo para os judeus e uma 
loucura para os gregos. Em Jesus a comunica- 
$30 de Deus comeca com uma repulsa, com a 
abertura de um abismo intransponivel, com a 
oferta conscienta do mais grave escdndalo: "5s 
for tirada a possibilidade do escdndalo, como 
foi feito na cristandade, todo o cristianismo se 
torna participa<do direta e entdo todo o cris- 

tianismo & abolido. Ela se tornou coisa Ieve e 
superficial, a qua1 ndo fers de modo suficiente- 
mente profundo, nem cura, torna-se a inven<do 
especiosa de uma compaixdo apenas humana, 
qua esquece a infinita difsren~a qualitativa 
entre Deus e o homem" (Kierkegaard). R f& 
em "Jesus" 6 o radical "Rpesar de tudo!", como 
tambbm seu conteudo, a justip de Deus, & um 
radical "Rpesar de tudo!". R f& em Jesus & essa 
coisa inaudita: sentir e compreender o amor ds 
Deus, dar a Deus, em sua total invisibilidade e 
segredo, o nome de Deus. R f& em Jesus & o 
risco de todos os riscos. Este "Rpesar de tudo!", 
este ato inaudito, este risco & o caminho que 
indicamos. 

Nos pedimos f&, nada mais e nada menos. 
Nos a pedimos, nbo em nosso nome, mas em 
nome de Jesus, em quem essa exig&ncia se 
imp& 6 nos sem escapatoria. Nbo pedimos fB 
em nossa f&; pois sabemos que, em nossa FC, 
aquilo qua & nosso & incrivel. Ndo pretendemos 
nossa f6 para outros homens; pois. se outros 
crarem, eles o fardo como nos mesmos, com 
o pr6prio risco e com promessa prbpria. Nos 
pedimos f& em Jesus. Nos a pedimos a todos, 
a todos aqui e agora, no plano de vida em 
que exatamente ales se encontram. Ndo h6 
nenhuma pressuposi<do humana (pedag6gic0, 
intelectual, econ6mica, psicolbgica etc.) qua 
deva ser preenchida como preliminar do f&. 
Ndo h6 nenhuma introdu~do humana, nenhum 
itiner6rio de salva<bo, nenhuma escala gra- 
duada para a f& que deva ser de algum modo 
percorrida. R f& & sempre o inicio, a pressupo- 
sicdo, o fundamento. Pods-se crer como judeu 
e como grego, como crian<a e como ancibo, 
como homem culto e como ignorante, como 
homem simples e como homem complicado, 
pods-se crer no tempestado e no bonansa, 
pods-se crer em todos os graus de todas as 
imagin6veis escalas humanas. R exig&ncia da f& 
corta transversalmente todas as diferengx do 
religibo, da moral, da conduta e da experi&ncia 
do vida, da penetrqdo espiritual e da posi<do 
social. A f& 6 para todos igualmente f6cil e 
igualmente diRcil. R f& 6 sempre o mesmo "Rpe- 
sar de tudo!", a mesma coisa inaudita, o mesmo 
empreendimento arriscado. R f& & para todos 
a mesma necessidade e a mesma promessa. 
A f& 6 para todos o mesmo salto no vazio. Ela 
& possivel a todos, porque & igualmente para 
todos impossivel. 

K .  Oarth, 
€pistola aos Romonos. 
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"Quem est6 ligado a Cristo 
encontra-se seriarnente 
SOB a cruz" 

- 
Saguimento e cruz: "A cruz C [. . .] sofrer e 

ser rejeitados. E tombdm aqui no verdodeiro 
sentido d~ ser r~jaitqdos por cousa de Jesus 
Cristo, n8o por cousa d@ outro comportomen- 
to ou de outro I%". 

E comeGou a lhes ensinar: "< preciso que 
o Filho do Homem sofra muitas coisas, que 
seja rejeitado pelos ancidos, pelos sumos 
sacerdotes e pelos escribas, que seja morto 
e que depois de tr4s dias ressuscite". E dizia 
isso abertamante. Entdo Pedro, tomando-a ?I 
parte, comqou a reprov6-lo. Mas ele, virando- 
se e vendo seus d~scipulos, reprovou Pedro 
e d~sse: "Afasta-te de mlm, Satan6s, porque 
ndo pensas conforme Deus, mas conforme os 
homens" E denols de ter convocado a multl- 
ddo junto com b u s  discipulos, disse-lhes: "Se 
alguQm de vos quiser vir atr6s de mim, ranegue 
a 51 mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque 
quem quiser salvar sua vida a perder6, mas 
quem perder sua vida por causa de mim e por 
causa do evangelho a salvar6. De que adianta, 
com efeito, ao homem ganhar todo o mundo 
se perder sua v~da? PorGue, o que dar6 o ho- 
man ern troca de sua v~da? Com efe~to, quem 
se envergonhar de mrm e de mmhas palavras 
nesta gera~do adljltera e pecadora, tambbm o 
F llho do Homem se envergonhar6 dele quando 
vler na glor~a de seu Pal com os santos anjos" 
(Mc 8,31-38) 

0 convite a seguir Jesus est6 ligado, 
nesta passagem, com o anljncio da paixdo de 
Jesus. Jesus Cristo deve sofrer e ser rejeltado. < a nacessidade da promessa de Deus, a fim 
de qua as Escrituras se cumpram. Sofrer e ser 
rejeitados ndo & o mesmo. TambBm na paixdo 
Jesus podia ainda ser o Cristo festejado. A 
paixdo podia ser ainda causa de profunda 
compaixdo e admira~do por parts do mundo. 
A paixdo em sua tragicidada poderia ainda 
ter um valor intrinseco, uma gloria e dignidade 
intrinsecas. Mas Jesus & o Cristo rejeitado na 

paixdo. 0 fato de ser rejeitado tira do paixdo 
toda dignidade e g16ria. Deve ser uma paixdo 
infame. Sofrer e ser rejeitado & a expressdo 
que resume a cruz de Jesus. Morrer sobre a 
cruz significa padecer e morrer sendo rejeita- 
do, expulso. Jesus deva sofrer e ser rejeitado 
por necessidade divina. Toda tentativa de 
impedir aquilo que deve acontecer & diaboli- 
co, mesmo e justamente sa provbm do circulo 
dos discipulos, porque ndo quer permitir que 
Cristo seja o Cristo. 0 fato de que justamente 
Pedro, a rocha da Iqreja, aqui se torne culp6vel 
imediatamente depois da confissdo de fB em 
Jesus Cristo e depois de sua consagrqdo por 
pate deste, indica que a propria Igreja, desde 
o inicio, se escandalizou do Cristo sofredor. 
N60 quer um Senhor sernelhante, e como 
Igreja de Cristo ndo quer deixar-se impor a lei 
da paixdo. 0 protest0 de Pedro vem de sua 
recusa a aceitar a dor. E dessa forrna Satandis 
penetrou na Igreja; ele quer arranc6-la da cruz 
de seu Senhor. 

Por isso Jesus deve agora referir a ne- 
cessidade da paixdo clara e inequivocamante 
tambbm para seus discipulos. Como Cristo 
& o Cristo apenas se padece e Q rejeitado, 
tambbm o discipulo & discipulo apenas se 
padace e & rejeitado, se c5 crucificado com 
seu Senhor. Seguir Jesus, isto 6 ,  estar ligado 
b pessoa de Jesus Cristo, quer dizer, para 
quem o segue, ser posto sob a lei de Cristo, 
isto 8, sob a cruz. 

0 anirncio desta verdade inalien6vel 
aos discipulos comeGa estranhamente com a 
concessdo da plena liberdade. Jesus diz: "Se 
algubm quiser vir atr6s de mim [ . . . Iv.  Ndo 6 
uma coisa obvia sequer para os discipulos. 
NinguBm pode ser obrigado; mais ainda, isso 
verdadeiramente ndo pode sequer ser espe- 
rado de algubm; "se algu&m", malgrado todas 
as outras ofertas qua Ihe sdo feitas, quiser 
seguir Jesus ... Ainda uma vez tudo depende da 
decisdo; enquanto os discipulos se encontram 
j6 no seguimento da Jesus, mais uma vez tudo 
& interrompido, tudo\ permonece em aberto, 
ndo se espera nada, ndo se imp& nada; tBo 
radical & aquilo que agora ser6 dito. Portanto, 
mais uma vez, antes que seja anunc~ada a lei 
da obedihcia, os discipulos devem reaver sua 
plena liberdade. 

"Se algu&m quiser vir atr6s de mim, 
renegue a si mesmo". Como Pedro, quando 
renegou Cristo, disse: "Eu ndo conhqo este 
homem", do mesma Forma, quem quiser seguir 
Cristo, deve falar a si mesmo. A renegaq3o de 
si mesmos ndo pode jamais se exprimir em 
uma quantidade, por maior que seja, ds atos 
particulares da martirio auto-imposto ou de 
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exercicios ascbticos; ndo se trata de suicidio, 
porque tambbm nisso poderia prevalecsr ainda 
o egocentrismo do homsm. Rensgar a si mesmo 
quer dizer conhecer apenas Cristo, ndo mais 
a si masmos, ver apenos ele que precede, e 
ndo mais o caminho que & demasiado dificil 
para nos. Renegar a si mesmos significa: ele 
precede, apega-te a ele. 

"[ ...I e tome sua cruz sobre si mesmo". 
Jesus, por grap, prsparou seus discipulos 
para esta palavra por meio das palavras do 
renaga@o de si rnesmos. Rpenas se real e 
complstamente nos esquecsrmos de nos, se 
ndo conhecermos mais a nos mesmos, pode- 
mos estar prontos para carregar sua cruz por 
causa dele. Se conhecermos apenas el@, en- 
tdo ndo conheceremos mais os sofrimentos de 
nossa cruz, porqua so vernos a ele. Se Jesus 
ndo nos tivesse tdo benavolaments prepa- 
rado para ssta palavra, nos ndo poderiamos 
suporM-la. Ao contrdrio, dessa forrna ele nos 
p6s em grau de ssntir tambQm ssta dura pa- 
lavra como grass. Ele nos alcansa enquanto 
o seguimos com alegria s nos confirma nesse 
carninho. 

R cruz ndo b inc6modo e duro dsstino, 
mas a dor que nos atinge apenas por causa 
de nosso apego a Jesus Cristo. A cruz ndo & 
uma dor casual, mas & necass6ria. A cruz ndo 
b a dor inerente em nossa exist$ncia normal, 
mas dor qua depends do fato de ser cristdos. 
A cruz em geral ndo b apenas essencialments 
dor, mas sofrer e ser rejeitados; s tambbm 
aqui no verdadeiro ssntido de ser rejeitados 
por causa de Jesus Cristo, ndo por causa da 
algum outro comportamento ou de outra fb. 
Uma cristandade que ndo tomava rnais a sbrio 
o compromisso de seguir Jesus, que tinha feito 
do Evangelho apencls uma consola~do barata, 
e para a qual, ds resto, a vida natural e a 
vida cristd coincidiam sern nenhuma diferen<a, 
devia ver na cruz o inc6modo quotidiano, a 
dificuldads e a angirstia de nossa vida natural. 
Havia-se esquscido que a cruz significa sempre 
ao rnesmo tempo ser rejeitados, que a varcjo- 
nha do dor & parte do cruz. Uma cristandade 
que ndo sabe distinguir vida civil de vida cristd 
ndo pode mais compreender o sinal essential 
da dor da cruz, isto 6 ,  o ser na dor expulsos, 
abandonados pelos homens, como o salmista 
lamenta sem fim. 

Cruz significa soher com Cristo, paixdo 
ds Cristo. Rpsnas quem est6 ligado a Cristo, 
como ocorre para quem o segue, encontra-se 
seriamente sob a cruz. 

Tarefcl e cornprornissos 
da teologia do futuro 

"R taologio ds arnonhg d~vsrd [. . .] infun- 
dir nos cristdos G nos Igr~jos a corogern de 
tornor decisbss, ds rsolizor otos concrstos 
vdlidos noquslo hpoco detsrrninodo. Poderd 
foz&-lo do rnodo que /he 6 propr~o apenos 
coso sa otribuo urno funp3o ds conselho a 
de advart&ncio, da profecio e ds estirnulo, 
ernboro ssrnprs rsconhec~ndo 2, prdxis suo 
int~ligibilidada aspacifico [...]". 

R tsologia do futuro, permanscendo firme 
a unidade do credo perens, ser6 caracteriza- 
da por um vasto s inevit6vel pluralismo das 
teologias. Hojs cada campo da historia est6 
estreitarnente ligado a todos os outros, tanto 
como resultado da racionalidade moderna como 
da t6cnica. lsso leva a uma cultura irnica e cos- 
mica com Forte diferencia<do interna - terreno, 
portanto, sobre o qua1 mais decisivamente as 
teologias se diversificardo. Elas permanecerao 
sempre ligadas b Ijnica fb do Igreja, mas ssu 
mbtodo, sua astrutura e suas perspectivas, 
terminologias e rsflexos na a<do resultardo 
t6o variados de modo a ndo se reconhecarem, 
sequer como denominador comum, em nenhuma 
teologia homog&nen. De resto, uma operqdo 
deste g&nero rssulta impossivsl j6 pelo fato 
de que o individuo cristdo e teologo, com suas 
irnicas Forcas s no breve arco de tempo de sau 
trabalho, ndo estar6 em grou de reduzir b unida- 
ds e intagrar em SUQ propria teologia o enorme 
material cientifico, social e historic0 sobre o qua1 
coda teologia porticubr clever6 trabalhar. 

0 didogo entre as vdrias teologias existi- 
r6 sempre e ser6 nscess6ri0, mas ndo existir6, 
ao contrdrio, uina teologia da lgreja, mas muitas 
teologias eclesiais, cuja dist~n<do (ndo contradi- 
<do) em rela$3o ao irnico credo ser6 percebida 
com maior clareza pelas consci&ncias dos fibis 
de amanhd. lsso significa tambbm que o ma- 
gistbrio, legitimarnsnte sempre empenhado na 
defesa do unidade do credo, dever6 conceder 
bs diversas teologias maior responsabilidade. 
quando elas procuram sua relag30 espacifico 
com o credo perens. Esse pluralismo futuro 
das teologias abrir6, consideramos, tambbm 
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poss~b~l~dadss novas para enfrentar sem falsos 
n~vslamsntos, em uma teologla falsaments e 
superhc~almente unlt6r1a, o plural~smo confes- 
s~onal das teologlas, de modo nenhum causa 
nscess6r1a de d~vlsdo entre as Igrejas 

A tsologra do futuro ndo poderci renunclar, 
sequer com seu plural~smo, b coragem de refle- 
tlr com todas as energas e todos os melos b 
d~sposlc;do do homem, ou seja, b coragem de 
fazer fdosof~a no sentdo mas amplo do tsrmo 
Mas a teologla do futuro ndo poder6 mais 
part~r da premrssa de uma f~losof~a comum, j6 
elaborada quasa em todo particular e, como 
tal, oferecendo-se ao lnic~o do trabalho teolo- 
grco verdade~ro e propno. Em certo sent~do as 
tmlogras deverdo crlar sob sua proprla respon- 
sablhdade as f~losoflas sobre as quals dspors 
lnserlrdo seu trabalho Naturalmente ndo po- 
derdo pressupor nem desenvolver uma hlosofla 
que declaradamente se coloqus am contrad~c;do 
com uma f~losof~a acsrta ou elaborada pelas 
outras teologlas eclesla~s Todavla, as teolog~as 
eclesla~s de amanhd podem tranqullamante 
conflar em f~losof~as drversas, em certo sentdo 
dlsparatadas a estranhas urna 21 outra, sendo 
~mpossivel, pensamos, uma 1ntegrac;do superror 
em um slstema 6mco e conslderado absoluto 
Tcll pluralrsmo 1nsuper6vel das frlosofras, leva- 
das adrante pslos propnos teologos, constltulrh 
um motlvo e um momento do plural~smo das 
teologlas eclesla~s. [ ] 

R teolog~a do futuro tar6 marca ecumQn~ca 
R teolog~a ecum&n~ca ndo ser6 amanhd uma 
dlscpllna ao lado das outras, mas se tornard um 
momento que caracter~zara profundamente todo 
o pensamento e todo o trabalho do teologo E 
rsso ser6 necess6r10 ao menos pelo motlvo de 
que toda dlsclpllna deve @star a servrGo da vrda 
da Igreja, mas justamente tal vrda 6 ,  sempre 
s em todo lugar, vontade ecum&nm voltada 
para a un~dade das Igrejas s para a mljltrpla 
var~sdade dentro da l jnm Igreja [ ] 

ApresentarCl [a tsolog~a do futuro] um ca- 
r6ter antropoc&ntrrco? lsso ndo dever~a estar em 
opos~cdo com seu teocentr~smo radical Oasta 
pensar, com efe~to, que o homem real~za sua 
pr6pr1a ess&ncra teol6glca apenas se conha 
totalmente sua propr~a exlstBnc~a ao mrstCr~o 
~nefavel, que nos chamamos Deus [ .] 

U ~ Q  teologra do futuro ssrd estruturada 
com base no smpenho para uma continua crib 
ca das ~deologlas, voltada para as ~deologlas 
profanas, para as falsas utoplas SOCI~IS,  mas 
tomb&m para uma desconhan~a ~dsolog~ca em 
relac;do b mensagem do evangelho e da lgreja? 
R teologla do futuro rsalrzar6 um drdogo com 
as cr&nc~as modernas, que ser6 mars ~med~ato 
s explic~to do que o f o~  no passado, e even- 

tualmente terminor6 por se tornar seu proprio 
principio estruturante? Ndo nos esquec;amos de 
que tais ci&ncias hoje querem ser considsradas 
aut6nomas, porque a filosofia sempre mais 
claramente se separa s se distancia das ci&n- 
cias, nem estas Ihe permitem mais que ela se 
proponha como o unico centro ds slaborac;do 
da autocomprsansdo profana do homsm, do 
ravelqdo e do teologia. R teologia do futuro 
devera ssr estruturada de modo diferente 
tambbm no que 58  refere a sua tam6tica? Com 
sfeito, como ocorre com as outras ci&ncias, ndo 
clever6 talvez refletir com muito maior intensida- 
de e empenho sobre seus proprios mhrodos e 
sobre sua propria hermen&utica, at& se tornar 
em certo sentido tamb&m @la "metateologia". 
embora dessa forma encontrando-se exposta 
a um psrigo mortal: sufocar-se em uma reflexdo 
esthril sobre si propria, sam jamais chsgar 2.1 
coisa? R teologia do futuro dever6 refletir com 
mais resoluc;do de modo transcendental sobre 
a historicidade formal da historia da salva@o, 
b qua1 naturalmente sempre permanace ligada? 
Ou podsrh, no caso, com liberdade s esponta- 
neidade novas, confiar-se mais imediatamente 
6 historia e a seu car6ter de historia aberta 
para o futuro? 

Cis algumas psrguntas sobre temas qua 
talvez a teologia da amanhd acabar6 por privi- 
legiar. E muitas outras semelhantes poderiamos 
colocar. Mas hoje & quase impossivsl sncontrar 
uma resposta para elas. De resto, sua propria 
multiplicidade nos recorda mais uma vez o plu- 
ralism~, que no futuro da teologia sam duvida 
se manifestar6. 

R teologia do futuro, no mod0 que Ihe 
6 proprio, devar6 infundir nos cristdos e nos 
Igrejas a coragem ds tomar decisbes, de rsa- 
lizar atos concretes vdidos naquela &poca 
determinada. Poder6 faz&-lo do modo que Ihe 
& proprio apenas caso se atribua uma fun<do 
de conselho e de advert&ncia, de profecia s de 
estimulo, embora sempre reconhecendo b pr6xis 
sua inteligibilidade especifica [ . . . I .  

R teologia do futuro sera mais consciente, 
esperamos, de seu carciter de servo do exist&n- 
cia cristd e da realizac;do religiosa que o homsm 
deve dar a si proprio. Ndo 6 ci&ncia com fim 
em si mesma s, talvez, como tal, ndo dever6 
ser teologia apenas orante s genuflectsnte, 
pois ndo pode eximir-se de se tornar critica. E, 
todavia, mais ainda do que nos ultimos csm 
anos, deveria brotar da orac;do, ndo se esgotar 
unicamente na doutrina teologica, historica ou 
teorica. nt& aonde possivel, deveria iluminar 
a exist&ncia do homem empenhado no vida 
real, infundir-lhs a coragsm de se entregar em 
espirito de adorac;do 6 incompreensibilidade do 
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existhcia, em cujo fundo reina Deus com sua 
grap; entregar-se a essa incompreensibilido- 
de corn corajosa esperan<a s com o amor qus 
abracp, unidos, Deus e o homem. 

H. Rahnsr, 
Novos ensaios. 

A miss60 dci Igreja: 
in Jicar a salvag6o 
ao mundo inteiro 

0 cristianismo: umo rdigi60 para toda 
o humanidode? Karl Rohner sm didlogo corn 
Gwendoline Jarczyk (Poris, 7 983). 

Nosso mundo otual & cornposto pelo rnultf- 
pl~cido& de culturos. Como & possivel formulor 
para to1 mundo urna mensagern salvi'f~co ern 
grou de ser compremdido e ocsito por todas 
as culturas? 

A teologia moderna nbo pods e ndo deve 
ser mais qua tsologia do uma Igreja em nivel 
universal. Sem d6vida. 6 bastante dificil dor uma 
resposta b pergunto sobre a possibilidade de 
uma incultura<do authtica do cristianismo nos 
continentes da Africa, da Am&rica do Sul e, com 
maior razdo, da Asia oriental. Esta problema 
ndo foi levado psla teologia em suficiente 
considera@o. 

h parte as Igrejas oriantais anteriores a 
CalcedBnia, ralativamenta modestas, e as do 
Ortodoxia tambbm, porbm, de cunho ociden- 
tal, at& a metade do s6culo XX existia apenas 
uma teologia europ&ia que era "exportada" 
para todo o mundo. Essas exporta<bes natu- 
ralmente foram possiveis apenas sob a onda 
do colonialismo suropeu. Hoje a coisa ndo 6 
mais odmissivel: o acolhimento do cristianismo 
por parte de outras culturas ndo pode mais 
ser motivado pelo recurso b superioridads das 
culturas aurop&ias s ocidentais. < necess6rio 
concretizar um cristianismo que possa de fato ser 
ocolhido, em uma sintese interna e essential, 
pelas outras culturas. E j6 se v&sm os primeiros 
sinais desse processo. 

< um dado de fato que o Concilio Vaticano 
II, diversamente do Vaticano I, tenha sido ndo 
mais um concilio de bispos europeus com bis- 
pos de origem europdia postos na chefia de 
dioceses em terras de missdo, mas um Concilio 
que viu reunido um verdadairo episcopodo 
mundial. lsso assinalou o inicio de urna teologia 

ndo mais europhia, mas realmente marcada 
pelas v6rias culturas. Naturalments isso ndo 
significa que o problema esteja resolvido. Ao 
contr6rio: tam-se, por diversos lados, at6 a im- 
pressdo de que Roma esteja dsmasiadamente 
cautelosa a respeito. Por exemplo, reage com 
muita desconfian<a 6s solicita<des que provem 
do teologia da liberta@io, na Am6rica do Sul. 
Talvez o Vaticano ainda ndo comprssndeu que 
o cristianismo da Qsia oriental ou do hfrica twa 
uma configurqdo necessariamente diferents 
daquela do Europa! Outro exemplo: evidente- 
manta, am Roma ndo se compreendeu sequer 
com sufici&ncia qua tamb6m em rela<do 6 estru- 
tura e 6  interpretagio do matrimBnio existem na 
Africa prsssupostos completamsnta diferentes 
dos do mundo ocidental. Ou entdo: at6 hojs 
os textos IitOrgicos das na~bss ndo ocidentais 
foram simples tradu<bes, em suas respectivas 
linguos, dos elaborados na Europa. Mas isso 6 
suficiente? Por qua Roma se opbe a tentativas 
mais dscididas por uma authtica incultura(do? 
Dependera, sem duvida, do desejo, por si mais 
que compreensivel, de salvaguardar a unidade 
em mat&ria de f& e de moral cristd. Por outro 
lado, a situac;do atual do cristianismo & verda- 
deiramente nova do ponto de vista historico. 

< precis0 considerar qua at6 hoje, em 
toda a histbia do mundo e da humanidads, 
jamais existiu uma religido qua ndo fosse ex- 
clusivamente propria de determinada civilizac;do. 
Poder-se-ia obssrvar qua uma rsligido deveria 
assumir a configura~do ds um humanismo abs- 
trato para poder ser professada em todo o mun- 
do. 0 cristianismo, todavia, ndo pode constituir 
o modelo de um humanismo desse tipo. €la 6, 
com sfeito, essencialmente a religido fundada 
sobre a revela<do historica de Dsus, a qual, a 
partir de Israel, SG tornou aquilo qus 6 hoje no 
Bmbito da civiliza$3o ocidental. Ora, como uma 
religido dssse tipo, que tem essencialmente 
uma origem historica, possa se tornar religido 
de todas as civiliza<bss, sem perdu sua propria 
identidada 6, como j6 dissamos, um problema 
absrto para a Igreja e para sua teologia. 

Acrescente-se, no entanto, outro proble- 
ma: o confronto corn o ateismo, que tem, hojs, 
dimensdo mundial. 0 cristianismo se encontro, 
portanto, diante de dupla dificuldade, mesmo 
que esses dois aspectos estejam, em sentido 
positivo, mais estreitamente ligados do que 
estamos em grau de compreender. Mas, tam- 
b&m sobre isso, a meu ver, ainda n8o se fez 
nenhuma reflexdo no Igreja. Por aste motivo: 
h6 algum tempo psdi pessoalmente que o 
Papa escreva ampla enciclica sobre o ateismo. 
Compreendo muito bem que at& agora tenha 
havido motivos justos s compr~ensiveis para 
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ndo fa&-lo: a tarefa apresenta-se, de fato, 
demasiadamante 6rdua. Todavia, todos os 
homens, apesar das diferen<as culturais e 
existenciais devidas 6s varias situa(des, estdo 
em rela<do com o misthrio absoluto do Deus 
uno e eterno, e em grau de compreender que 
se pode morrer em comunhdo e unido com o 
unico Jesus, crucificado e ressuscitado. Pode- 
se, portanto, axigir para todos os homens uma 
ljnica f6! Posso, com efeito, dizer a todo homem: 
"Exists o mist6rio incompreensival de Deus, e 
nets deves morrer. Porhm, em Jesus, que de 
resto foi um europeu, tens a promessa de que 
este salto na incornpreensibilidade de Deus ter6 
um resultado positivo". Nessa luz, apesar do 
problembtica acenada, & possivel tar tambbm 
hoje a confianp sarena de que a mensagem 
da Igreja pode ser ouvida em todo o mundo. 
Em qua1 medida esta mensagem depois sera 
ou ndo da fato ouvida, 6 uma questdo aberta, 
estreitamente ligada ao problema se a Igreja, 
socramento fundamental de salva~do para todo 
o mundo e para todos os hornens, deva tar, for- 
(osamente, c6 embaixo, uma valhcia num6rica 
e histbica, ou possa renunciar a isso sem por 
isso faltar automaticamente a sua missdo de 
indicar a salva@o ao mundo inteiro. 

0 ssnhor salisnto ssrnpre que todo 
hornern tern a experi&ncia do tronscsnd&uo, 
rnesrno qua nBo conhega Deus e a Rsvslogdo. 
fl este proposito, o ssnhor sustsnto que torn- 
b6rn entre os ndo crentes contorn-se nurnerosos 
"cristdos an6nirnos". 0 qus o ssnhor entende 
corn esse conceito? 

De fato, ndo sei se fui eu ou outros que 
cunharam o termo de "cristdo andnimo", ou se 
primeiro foi inventada a id&ia de "cristianismo 
andnimo"; entre as duos coisas, corn efeito, ha 
certa diferenp Sem dljvida minha teologia en- 
contra-se em estreita rela<do com este conceito. 
Rntes de tudo, porbm, gostaria de dmr que o 
termo em si ndo & de import6ncia fundamental 
para mim. Se por um motivo qualquer de peda- 
gogia religiosa ou de outro g&naro ele fosse 
considerado como perigoso ou passival de 
equivoco, poderia tamb&m ser abandonado. 
Todavia, dapois do Vaticano I I  ndo se pods, de 
fato, per ern dljvida que os homens divinizados 
pala grqb na f6, esperanp e caridads ndo 
coincidem com o nljmero daqueles que estdo 
em uma relaqdo de f& explicita com Jesus Cristo 
e sdo batizados. 0 nljmero dos "justificicaos", 
para usar um termo escolastico, ou entdo, na 
terminologia do Concilio Tridentino, dos ']us- 
tificados na grap de Deus", e o nljmero dos 
batizados a pertencentes a Igreja Catolica ou 

6s Igrejas cristds, ndo & id&ntico. Como jb sabia 
Rgostinho, muitissimos parcmm estar dentro e, 
na realidads, estdo fora, e muitissimos parecem 
estar fora e, ao contrbrio, pertencem d Igreja 
invisivel daqueles que sa encontram em estado 
de grata. Neste sentido, a exist&ncia de "cristdos 
andnimos" & certa. Quantos estes sejam, no 
momento em qua atrav6s da morte, entram no 
estado definitivo de sua exist&ncia? Como esses 
homens, embora ndo pertencendo a Igreja visi- 
vel e ndo tendo uma f& explicita com conteljdos 
especificamente cristdos, possam ser crentes? 
Perguntas desse tipo, obviamente, sdo dificeis. 
A teologia estb long@ de t&-/CIS esclarecido sufi- 
cientemente. Todavia, & possivel e urgente ndo 
digo saber, mas esperar que, prescindindo ds 
todas as diferenp ideologicas e do horror da 
historia profana do mundo, em muitos e talvez 
at& em todos os homens, vencera a grap de 
Deus, indhbita, mas superabundante. Convicgbo 
esta que se pods e se deve tar. 

Um luterano tradicional diria, tdvez: "Ndo 
digo qua possam ser salvos apenas os batiza- 
dos. Sobrea salva@o eterna dos ndo batizados 
nada sei". No passado, tamb&m a teologia 
escolbstica teria talvez respondido desse modo. 
Na Igreja, d a d s  os tempos de santo Rgostinho 
e na pratica at6 hoje, considarou-sa comumente 
que apenas de mod0 excepcionol sa alcan~a a 
salvacg50 por meio da grqa indhbita de Deus. 
A perdi~do - permanecer na massa condenado, 
para usar a expressdo de Rgostinho - era consi- 
derada rnais ou menos a norma. Apenas dentro 
do multiddo dos batizados, segundo essa visdo, 
podia existir, talvez, uma rela@o ligeiramente 
melhor entre psrdidos e salvos. Hoje, por6m. 
se deveria dizer: "Espero qua o resultado fi- 
nal da historia humana ndo deixara subsistir 
para a eternidade aquele 'lixo' que a teologia 
tradicional chama de 'inferno' ". Obviamente, 
ndo pretend0 sabsr o mod0 com que no fim a 
rnisericbdia infinita de Deus, exaltnda tnmb6m 
palo Papa atual, poder6 coexistir com sua justi~a 
e com a possibilidade que um homem se perca 
por sua livre decisdo. Ndo pretend0 ter encon- 
trado uma sintese clara a respeito. Como cat6lico 
comum e como te61ogo digo qua todo homem 
deve tomar em considera~do a possibilidade 
do perdi~do sterna. Todayia, nada me obriga 
a afirmor que eu saiba com precisdo que essa 
indiscutivel possibilidade sera definitivamente 
realizada! Posso dizer que espero uma coisa e 
temo a outra. Temo as cat6strofes particulares. 
definitivas, e espero na possibilidade, infeliz- 
mente sempre desmentida pela experi&ncia 
humana, de uma definitiva "apokaMstosis pan- 
t6n" (salvac;do de todos). Com todo o respeito 
por santo Agostinho, eu precisaria perguntar-the: 



"Como podes tar F6 na vitoria da cruz do Filho 
eterno de Daus e ao mesmo tempo n6o perceber 
nenhum problema na hipotese segundo a qua1 
uma enorme multid60 de homens incorrera no 
perdiq3o etama? N6o seria isso um sinal da 
frieza indescritivel de teu cora<do?" 

Entende-se que, depois de Ruschwitz e 
depois de tantos Fatos tarriveis tamb6m de nos- 
sos dias, n6o C licito engolir da modo simplista 
um otimismo crist6o tdo liberal. Rdmito que n6o 
se pode aFirmar de modo simplista que a his- 
toria do mundo se concluir6 com uma harmonia 
de maravilhosa bem-aventuranp. Ao mesmo 
tempo, porCm, n6o tenho sequer o direito de 
renunciar 2.1 esperanGa para todos! 

Nutro grand@ respeito pela teologia ge- 
nial de Tomas de Aquino. Todavia, ndo posso 
absolutamente assinar uma aFirma<6o dele. 
Tomas diz, com efeito, que C possivel esperar 
para si mesmos, mas ndo para os outros. A 
este respeito so posso objetar: como homem 
sou obrigado a amar os outros at& o Fim; por 
isso tenho tamb6m o clever de esperar por 
todos, e apsnas por isso tambQm tenho o di- 
reito de ssperar para mim, pobre e miserClvel 
pecador. 

H. Rahnsr, 
Confirmar a fd. 

a n60 maio 

'5e ndo for o Fim ljltimo e n6o tiver san- 
tido e valor por si mesma, o raligibo de foto 
n8o 1 tam nenhum objativo a valor". 

Para qua serve a igreja, perguntam-se 
muitos com admira<60. Para alguns esta 6 uma 
pergunta de despedida [.. .]. 

Para outros, esta 6 uma quest60 angus- 
tiante. Eles se identificaram plenamente corn a 
igreja, motivo pelo qual, diante da crescente 
perda de importdncia do igreja, caem em uma 
crise de identidade. Aqueles que experimentam 
sobre si asta crise podem ser comodamente 
divididos em dois grupos. 

Uns desejariam uma igreja mais moder- 
no, mais atualizada e mais incidente. Como a 

politico determino o destino dos homens, eles 
desejat;iam um radical compromisso politico da 
igreja nos questdes vitais do povo a da huma- 
nidade dilacerada de hoje. Eles desejariam ver 
a igreja como vanguards politica no caminho da 
justice e da liberdade no mundo dos conflitos de 
interesse e nos lutas entre as potgncias. Para 
eles a igreja ideal torna-se o modelo moral de 
um mundo melhor. 

0 s  outros, ao contrdrio, afirmam que uma 
igreja social e politicamente atual e incidente 
extravia seu eu intimo, seu propriumcristdo. Eles 
ndo podem mais reconhecer a igreja de Cristo e 
a igreja de seus pais em uma igreja que tenha se 
tornado, por exemplo, uma institui~do moderna 
para a terapia social. TambCm eles percebem 
qua o nljmero daqueles que se reconhecem cris- 
tdos praticantes torna-se sempre mais exiguo. 
Mas a culpa desse Fato ales 1160 a atribuem 
6 igreja ou a si mesmos, e sim a0 espirito do 
mundo modemo. Caem no pdnico e celebram 
o pequeno nljmero como a Fileira dos ljltimos 
fibis em meio a apostasia de Deus, por parte 
do humanidade do fim dos tempos. Retiram-sa 
em si proprios e no circulo daqueles que a pen- 
sam da mesma mansira, a fim de encorajar-se 
mutuamsnte. Eles Fazem d s w a  indighcia uma 
virtude e transformam a igreja em seita. Mas 
isso, diante da adaptqdo ativo ao mundo mo- 
dern~, ndo Q mais que uma adapta@o passiva. 
Diante da mar6 crescente da incredulidade, que 
eles lamentam, sua f& torna-se pusilanimidade. 
Eles conFiam apenas no qua cr&em, nada mais. 
Combatem pelo Papa e *la Igreja ou pela Biblia 
e pela confissbo. Eles 1160 querem "experimen- 
tos", novas experi&ncias e nada de didogo com 
os n6o-cristdos, No mais, combatem aqueles 
qua, embora passando otrav6s da prdpria crise 
de idantidads, se comportam diversamente, 
e assim provocam a dilacsra@o da igreja. A 
mentalidade de gueto continua a crescer. Entre 
o auto-isolamento ortodoxo e o compromisso 
qua leva a se assimilar divide-se a consci&ncia 
da igreja. A pergunta, para que serve a igreja, 
encontra uma infinidade de respostas 2.1 luz das 
diversas necessidades, mas ndo mais umcl res- 
posta clara e inadidvel. 

Tempo atr6s a igreja era considerada a 
coroa~do da satiedade. 0 estado e os grupos 
sociais existiam para a igreja do mesmo modo 
que a igreja existia para Deus e para a nczces- 
s6ria adora@o de Deus sobre a terra. Mas, a 
seguir, os estados e os grupos se libertaram 
de seu objetivo religiose de adorac;do de Deus 
e assumiram, com Maquiavel a seu serviso, a 
religido e as igrejas. "0s chafes de um Estado 
livre ou de um reino devem conservclr as colunas 
da religi60". Des% mod0 eles podsrdo conser- 
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var mais facilrnenta "religiose e, portanto, bom 
s unido seu Estado, pois a religido traz grande 
contribui~do para que os exdrcitos se mante- 
nham na obedi&ncia, o povo na conc6rdia s os 
homens estejam bem", aconselhava Maquiavel 
em seu c&lebre escrito Oprfncips, muito lido por 
principes e politicos. Para Rousseau todo Estado 
tam necessidade de uma "religido citadina" como 
vinculo ideal e simb6lico de comunhdo entre seus 
cidaddos. A religido ndo & mais considerada na 
optica de seu fim peculiar, e sim apenas conde- 
nada ou valorizada conforme sua utilidade para 
alcanp outros objetivos. A religido d ljtil para 
manter o respeito para com a autoridade dos 
principes, dos juizes, dos msstres e dos pais. A 
religido & ljtil para dssfraldar diante ds grupos e 
partidos contestadores o imperativo supremo do 
unidade. R religido & necess6ria para defender 
o direito s a ordem, o costume e a moral da so- 
ciedade. "Deixai ao povo a religido!". R religido, 
portanto, ndo 6 rnais o fim ljltimo, mas apenas 
um meio para alcanc;ar o fim; os fins, ao contr6ri0, 
sdo postos pela moral e pala politico. 

Todavia, uma vsz qua a rsligido, a igreja 
s a f& tenham sido subordinadas ao ponto de 
vista da oportunidade s do utilidade da socie- 
dade, elas se desintegram, tdo logo se pens@ 
poder alcanqx asses objetivos tambdm com ou- 
tros meios. Entdo se dirC1: "0 mouro realizou sua 
tarefa, o mouro pode ir embora". Ndo se tar6 
mais necessidade da f& ern Deus para explicar 
o enigma da natureza ou as debandadas da 
hist6ria. Poder-se-do explicar natureza e historia 
etsi Dsus non darstur, mesrno que Deus ndo 
existisse. Ndo se ter6 mais necessidade do f& 
em Daus para Ievar uma vida honesta. R moral 
e a responsabilidada &tica brotarho das fungdes 
de um grupo. Ndo se ter6 mais necessidade da 
igreja para afirmar a autoridads nos divsrsos 
campos da vida. As rasponsabilidades se de- 
mocratizardo e as autoridadss se consolidardo 
tambbm sern a religido. [. . .I  

A crise de identidade do cristianismo ndo 
6 de hoje. Ela foi discutida desde o inicio do 
lluminismo europeu. Da tal discussdo retomamos 
as idhias que Schleiermachsr sustentou em seus 
Discursos sobre a rsligiBo, de 1 799, dirig indo- 
ss "bs psssoas cultas que a desprezam". Sch- 
leiarmacher partia do id&ia que a religido, vista 
como msio para alcan~ar os objetivos de outro, 
ndo pode ser mais qua urna religido abusada 
e falsa. Ndo & essa religido que ole queria 
apresentar bs pessoas cultas de seu tempo. 
"Pqo-vos apenas para ndo temer que eu re- 
corra ainda ao rneio costumeiro de apresentar 
para vbs o quanto a religido seja nacsss6ria 
para consewar o direito s a ordern no mundo, 
e de vir em auxilio da miopia da visdo humana 

e aos estreitos limites do poder do homem, 
fazendo apelo a um olho onividente s a um 
poder infinito; ou de fazer ver como sla seja 
uma f6 amiga s um,.sustentaculo ben&fico da 
moralidads". Com efeito, saria esta uma "bela 
vantagem para ela, a celesta rainha, se pudes- 
se atender de mod0 tdo toler6vel aos assuntos 
tarrenos dos homens! [. . .] Por tdo pouco @la ndo 
desce ainda do c&u para vos". 

Se nBo for o fim ljltimo e se ndo tiver 
sentido a valor por si mesma, a religido de fato 
ndo tem nsnhum objetivo e valor. Ela ndo d6 
nenhurna resposta b questdo a respeito de seu 
valor de uso social s de sua utilidade moral. Sua 
dignidade esta justarnente no fato de que & pre- 
ciso deixar de lado essas questdes preocupadas 
consigo s com o ter, caso se queira compreend&- 
la e dsla fazer prte.  Rqueles qua querem defen- 
der a religido, demonstrando sua necessidade e 
sua utilidads, sdo no fundo seus inimigos mais 
sem pisdade. "Rquilo qua 6 amado a apreciado 
apenas por causa de uma vantagsm que Ihe & 
estranha pode sirn ser necess6ri0, mas ndo & em 
si necessbrio: ele pode sempre permanecar um 
pio dssejo que ndo chega jarnais 6 exist&ncia, 
e um homem razo6vel ndo Ihe atribui nenhum 
valor extraordinario, mas apenas o prqo que 
Ihe 6 proporcional. E esse prqo seria, para a 
religido, bastante pequeno; eu pelo menos por 
ela ofereceria um barn pequeno, uma vez qua 
- nBo posso deixar de confessar isso - nd0 creio 
que tenhamos tanta necessidade dela para as 
a@es mas que ela deveria irnpedir e para as 
agdes morais qua @la deveria produzir". Assim 
pensava Schleiermacher. A religido, portanto, 
ndo comparece d~ novo no circuit0 universal do 
procasso dos valores da sociedade moderna. 
Se nab fosse inserida, ela se d@~agr@garia e 
se aniquilaria por si mesma. 

Todavia se, como freqijentemente se 
escreveu, o mundo moderno do Estado, o do 
economia, da escola a da moral se emancipa- 
ram da influ&ncia do religido, de Deus, da f& e 
do Igreja, e procuram Funcionar autonomamente, 
ant60 isso equivale indubitavslmsnte, em sen- 
tido nsgativo, ao fim do posi~do de privilhgio 
do religido, mas, em sentido positivo, devemos 
tamb&m dizer que a religido. Deus, a f6 s a igre- 
ja estdo finalmente liberados da suas func;bss 
de supl&ncia e podem se apresentar em seu ser 
genuino. Ndo 6 necess6rio cair no p6nico se des- 
moronam para a religido aquelas velhas incum- 
b&ncias. Deveriamos, ao contrdrio, refletir sobre 
as possibilidades positivas surgidas com a nova 
situa<do. Elas podem se entrever na conversdo 
agostiniana da rela@o entre a religido s a vida. 

J. Moltmann. 
Em jogo. 



f i  
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a Universidade Catblica de iV\il~io 
e o pensamento de 3acques Mavitain 
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filosofia em didlogo com as correntes filosoficas contempor~neas, que sao "par- 
ceiras dignas de atens20 e de respeito". 

Foi o sacerdote belga Desire Mercier (1851-1926) que sustentou que, para 
combater a filosofia positivista e o idealismo, era necessario opor sistema a siste- 

ma. E foi em Louvain que ele conseguiu fundar a mais florescente 
A escola europeia de neo-escolbstica. Em 1894 fundou tambCm a 
neO-escOMstica "Revue Neoscolastique de Philosophie". Formou numerosos disci- 
e a pulos, entre os quais deram grandes contribuisbes ao pensamento 
Universidade neo-escol6stico D. Nys, M. de Wulf, L. de Raeyrnaeker. de Louvain 
+ § 4 0 trabalho mais importante de Mercier 6 a Criteriologia ge- 

ra1(1899), uma obra de teoria geral do conhecimento, em que o 
argument0 crucial e a descoberta de um critbrio para distinguir a 

verdade do erro, e no qua1 o confront0 com a filosofia moderna, e principalmente 
com Kant, e cerrado. 

E grande tentativa de superar a filosofia de Kant por meio de uma critica 
que parte das mesmas concepsbes de Kant encontra-se em 0 ponto de partida da 
metafisica (1926), obra de outro importante pensador neo-escolastico, ou seja, 
Joseph MarCchal (1878-1944). 

Alem de Louvain, outro grande centro de estudos neo-escolasticos 6 a 
Universidade Catolica do Sagrado CoragEio de Mil%o. Foi o franciscano Agostinho 

Gemelli (1878-1959), medico e depois psicologo de grande fama, 
A quem fundou em 1909 a "Revista de filosofia neo-escol4stica" e 
neo-escoldstica instituiu em 1921 a Universidade Catolica do Sagrado Corasao. 
e a Ai atuaram docentes como Francisco Olgiati (1886-1962), Amato 
Universidade Masnovo (1 880-1 955), e sucessivamente mestres como Gustavo 
Ca tolica 
do Sagrado Bontadini (1903-1990) e Sofia Vanni Rovighi (1908-1990), A qua1 
Coracdo devemos uma serie de estudos historicos muito apreciados, tanto 
de Milao sobre o pensamento medieval quanto sobre a filosofia moderna 
+ § 5  e contemporbnea. 

f\s raz6es do renasc i rnento  

do p e n s a m e n t o  escoI6stico 

Filosofia neo-escoldstica e filosofia 
cristz, note-se bem, niio s io  a mesma coisa. 
0 Ocidente filosofou dentro do cristianis- 
mo durante dois milenios. E, de Agostinho 
a Barth, Rahner ou Mounier, o leque das 
filosofias cristis, isto 6 ,  dos sistemas filo- 
soficos que derivam do cristianismo elou 
diio suporte C bastante amplo. A filosofia 
neo-escolastica (e aquele seu aspecto espe- 
cifico que C o neotomismo) C filosofia cristi, 
mas filosofia que escolhe um "pensamento 
cristiio" j5 construido na Idade MCdia, 
confronta-o com o pensamento contempo- 
riineo, explicita potencialidades suas que 
n io  se expressaram, e utiliza seus conceitos 
para interpretar e falar das "verdades de 
fC", para estabelecer os preambula fidei 

(corno as provas da existencia de Deus), 
para compreender a ess2ncia do homem 
ou at6 a racionalidade das normas morais, 
todas coisas que, na opiniiio dos neo-es- 
colisticos, poderiam ser descobertas pela 
raziio humana e niio puras verdades de fC. 
Para os neo-escolisticos, claro, a f C  d i  o 
essential: somente ela "salva". Mas a razio 
niio C indiferente para a fC, e a philosophia 
se configura como ancilla theologiae (serva 
de teologia). 

Siio multiplas as raz6es que levaram ao 
renascimento do pensainento escolistico. 0 s  
pensadores neo-escolisticos reagiram: 

a )  ao racionalismo de origem ilumi- 
nista, 

b) ao imanentismo idealista; 
c) ao materialism0 positivista e ao 

dialktico marxista; 
d)  ao aspecto para eles sempre mais 

inquietante do liberalismo politico, isto 6, 
ao laicism0 e 5 seculariza@o; 
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e) as correntes culturais europCias, 
sempre mais contrarias ao dado revelado e 
a teologia cristii. 

Duas enciclicas pontificias acompanha- 
ram o movimento neo-escol~stico: a Aeterni 
Patris de Leiio XI11 (1879), e a Pascendi de 
Pio X (1907). A enciclica leonina teve a fun- 
giio de reagir a atonia dos cat6licos diante do 
vivaz dinamismo laico (cientifico, cultural, 
industrial, imperialista) da Europa na segun- 
da metade do sCculo XIX. A enciclica Pas- 
cendi, ao invCs foi uma condenagiio drastica 
do movimento modernista, isto C, daquela 
"cultura" de cat6licos que pretendiam ado- 
tar as correntes de pensamento mais atuais 
a fim de criar uma nova teologia. 

Leiio XI11 sugerira que se buscasse a 
sabedoria de santo Tomis em suas proprias 
fontes, para evitar os repensamentos dos 
seguidores do Doutor AngClico, repensa- 
mentos nem sempre oportunos e nem sempre 
esclarecedores. E, por fim, o Papa alertava 
contra a excessiva sutileza dos fil6sofos es- 
colasticos e contra todas as teorias medievais 
que fossem claramente superadas. 

Pio X, ao contririo, viu no modernis- 
mo a sintese de todas as heresias e tentou 
cortar a "erva daninha" pela raiz. Desse 
modo, favoreceu indubitavelmente o movi- 
mento neo-escol~stico, mas tornou dificil o 
dialogo com a cultura contempor2nea. 

Pio XI1 (cujo pontificado foi de 1939 
a 1958) considerava que a s i  filosofia, se- 
gundo a experiencia de muitos sCculos, se 
identificaria com o pensamento de santo 
Tomis, rico de mCtodo eficaz, bem funda- 
mentado e bem harmonizado com os dados 
da Revelagiio divina. Pio XI1 expressou a 
mais profunda motivagiio de seu chamado 
a sii filosofia quando acrescentou que seu 
dever "tambCm era o de vigiar sobre as 
proprias ciencias filos6ficas, para que aos 
dogmas cat6licos niio advenha algum dano 
de opini6es incorretas". 

CJ CoviciIio Vaticano JJ 
e o Pbs-concilio 

0 Concilio Vaticano I1 (1962-1965) 
n io  enfrentou diretamente o problema de 

uma filosofia inspirada no cristianismo, 
mas ofereceu aos pensadores cristiios de 
todo o mundo novos espagos de pesquisa 
e dialogo, favorecendo uma atitude de 
grande atengiio ao pensamento contem- 
p o r h e o ,  juntamente com a fidelidade 
essencial a mensagem revelada. 0 s  fiCis 
siio contemporaneamente convidados a 
entrar em dialogo com as diversas formas 
de cultura, porque a Igreja t chamada a 
estabelecer relagio fecunda com as dife- 
rentes culturas, para difundir e explicar a 
mensagem cristii. 

Depois do Concilio, temos um famo- 
so discurso de Joio Paulo I1 por ocasiiio 
do centenario da enciclica Aeterni Patris 
(1979),  que reafirma a preferencia da 
Igreja cat6lica pelo tomismo. Entretanto, 
afirma ele que o pensamento tomista n io  
compromete "a justa pluralidade das cul- 
turas", precisamente porque C a filosofia 
do ser, estando, portanto, aberta para 
toda a realidade, sem redugijes, sem unila- 
teralidade, sem possibilidade de absolutizar 
elementos relativos. Na linha do Concilio, 
o Papa considera o tomismo como filosofia 
em dialogo com as correntes filos6ficas 
contemporgneas, "parceiras dignas de 
atengiio e respeito". Segundo Joiio Paulo 11, 
as filosofias contemporheas s io  uteis para 
analisar o ser humano e seu lugar no mun- 
do: nesse sentido, siio "aliadas naturais" 
de uma metafisica medieval mais atenta a 
grande sistematica, caracterizada pela 
visio orginica de toda a experiencia. Para 
ele, o pr6prio santo Tom& representa um 
testemunho dessa abertura para todas as 
contribuig6es genuinas do pensamento, 
pois afirmou: "Ne respicias a quo sed quod 
dicitur", ou seja, "niio olhes para quem 
fala, mas sim para aquilo que diz". 

em Louvain 

0 sacerdote belga DCsirC Mercier 
(1851-1926) percebeu logo que a cultura 
eclesiastica, fragmentaria e por vezes ca6ti- 
ca, niio bastava para enfrentar a imperante 
filosofia positivista e o ainda influente sis- 
tema idealista; ao contririo, era precis0 
opor sistema a sistema. Mercier encontrou 
nos primeiros neo-escolasticos italianos e 
alemiies a indicagiio justa para retomar um 



388 Quinta parte - Cspiritualisn?o, novas teologias e neo-escol6sfica 

sistema filosofico completo de inspiragiio 
cristii. Conseqiientemente, entregou-se 
com entusiasmo ao estudo do tomismo. 
Nesse meio tempo, Leiio XI11 chamou por 
algum tempo a Roma o jovem e promissor 
fil6sofo belga, apostando em sua cultura 
e em sua capacidade organizadora para 
defender o neotomismo. Depois, voltando 
a BClgica, Mercier conseguiu implantar na 
Universidade de Louvain a mais flores- 
cente escola europCia de neo-escolistica. 
Em 1894 fundou tambtm a "Revue Nto-  
scolastique de Philosophie". E formou 
numerosos alunos, capazes de suceder-lhe 
no ensino junto ao lnstitut Supe'rieur de 
Philosophie (D. Nys, M. de Wulf, L. de 
Raeymaeker e outros). Outro prestigioso 
pensador neo-escolastico foi Joseph Ma- 
rtchal (1878-1944), que, em 0 ponto de 
partida da metafisica ( 5  vols., 1926), pro- 
curou superar a posigiio kantiana atravis 
de urna critica que nasce do interior das 
proprias concepq6es de Kant. 

0 nucleo central do pensamento de 
Mercier foi a criteriologia: esse foi o nome 
dado por Mercier a gnosiologia. E Crite- 
riologia geral (1899) foi sua maior obra, 
na qual t forte o confront0 com a filosofia 
moderna, sobretudo com Kant. 0 fil6sofo 
belga considera que o problema da verdade 
constitui a quest50 mais candente da pes- 
quisa filos6fica e que, portanto, C preciso 
absolutamente encontrar o crite'rio para 
distinguir a verdade do erro. Com efeito, 
o que importa C "investigar se o espirito 
humano C capaz de verdade". A verdade, 
de qualquer modo, reside no juizo, isto 6, 
em ver "a identidade entre o sujeito e o 
predicado de um juizo, entre um sujeito 
atualmente apreendido e um dado abstrato 
jii conhecido antes". 

A verdade, portanto, devia ser conside- 
rada como a relaqiio entre os dois termos do 
juizo. Mas, nesse ponto, surgia forgosamen- 
te urna pergunta: quem nos garante que os 
termos do juizo estiio em correspondikcia 
adequada com as coisas? A resposta de 
Mercier t a seguinte: "0 objeto das formas 
inteligiveis esta contido nas formas sensiveis, 
das quais em principio ele foi tirado e as 
quais 6 presentemente aplicado pel0 ato do 
juizo. Ora, o objeto das formas sensiveis t 
dotado de real'idade. Assim, as formas inte- 
ligiveis tambCm siio realidades objetivas". 
Em suma, a experisncia dos fatos sensiveis, 
quando repetida, ou seja, quando verificada, 
nos permite alcangar a forma inteligivel das 
coisas e nos d i  suficiente garantia de objeti- 

vidade. Desse modo, Mercier professava o 
realism0 gnosiol6gic0, a teoria da abstragiio, 
o mCtodo da indugiio. Assim, ele se colocou 
no extremo oposto a Descartes e de grande 
parte do pensamento moderno, centrado 
na analise do sujeito cognoscente. E consi- 
derava estar dando um s6lido fundamento 
as ciincias experimentais, libertando-as da 
incerta gnosiologia positivista. Com efeito, 
segundo Mercier, os positivistas eram maus 
defensores da citncia, porque restringiam 
todo nosso conhecimento unicamente h 
experiencia sensivel e, assim, podiam no 
miximo garantir certezas simples - corno, 
com efeito, siio todas as experiencias sensi- 
veis - e niio conceitos universais e teorias 
gerais. Diante dessas verdades de ordem 
real, Mercier analisa tambim as proposig6es 
de ordem ideal. E, nesse ponto, ele se mostra 
alinhado com o pensamento contemporineo 
mais avangado. As proposigBes de ordem 
ideal siio juizos analiticos; nelas existe iden- 
tidade entre sujeito e predicado, no sentido 
de que h i  "pertenga objetiva do predicado 
ao sujeito". 

Contra Kant, Mercier mostra que os 
juizos matemiticos siio juizos analiticos 
(que, portm, ampliam nosso conhecimento). 
E afirma tambtm que as assertivas metafi- 
sicas, como o principio de causalidade, siio 
assertivas analiticas. Quando estabelecemos 
o principio pel0 qual "a existtncia do que C 
contingente exige urna causa", somos forga- 
dos h concordbncia, ja que nesse principio 
existe identidade entre sujeito e objeto (com 
efeito, "contingente" t o que exige urna 
causa, raziio por que o principio torna-se 
o seguinte: "o que exige urna causa, exige 
urna causa"). 

Com base nesses fundamentos gnosio- 
logicos, Mercier desenvolveu as outras teses 
tipicas da neo-escolhstica, como a distingiio 
entre mattria e forma e entre potencia e ato; 
a alma como forma do corpo; as provas da 
existfncia de Deus extraidas do movimento, 
da sQie de causas etc. Entretanto, o fil6sofo 
belga perguntava-se, n5o retoricamente: 
"Para quem queremos filosofar, se niio 
para os homens do nosso tempo? E com 
que objetivo filosofamos sen50 para propor 
urna solug50 para as duvidas que assaltam 
nossos contemporineos ? " A filosofia to- 
mista, portanto, niio deve ser considerada 
como dissecagiio hist6rica de pensamentos 
mortos. A filosofia tomista C urna filosofia 
viva e valida, ainda que, para Mercier, o 
sistema tomista niio devesse ser visto como 
irreformavel. 



In\ neo-escolbstica 
na Universidade 

Um dos centros de estudos neo-esco- 
liisticos mais importantes na Europa C o da 
Universidade Catolica do Sagrado Coragso 
em Miliio. 0 franciscano Agostinho Ge- 
melli (1878-1959), embora sendo mCdico 
e depois psicologo de grande prestigio mas 
nHo propriamente um filosofo, p6s as con- 
di~6es  para criar uma escola filos6fica de 
alto nivel, fundando em 1909 a "Revista de 
filosofia neo-escoliistica" e instituindo, em 
1921, a Universidade Cat6lica do Sagrado 
Coraqso. 

0 verdadeiro te6rico da neo-esco- 
liistica milanesa foi monsenhor Francisco 
Olgiati (1886-1962), a quem logo se juntou 
Amato Masnovo (1880-1955). Seguiram-se 
filosofos agudos e mestres eficazes como G. 

Zamboni, U. A. Padovani, G. Bontadini, S. 
Vanni Rovighi e outros ainda. 

De mod0 particular, deve-se dizer que 
devemos a Vanni Rovighi toda uma sCrie de 
estudos historicos (muito apreciados e de 
alto nivel) sobre o pensamento medieval, 
sobre a filosofia moderna e contemporihea 
(basta recordar aqui seus trabalhos sobre 
Husserl) e sobre a historia do problema gno- 
siologico (Gnosiologia, 1963). Tambtm n5o 
devemos esquecer que sobre os penetrantes 
escritos teoricos de Bontadini (Ensaio de 
urna metafisica da experitncia, 1938; Da 
problematiza@o a metafisica, 1952; Con- 
versag6es sobre metafisica, 2 vols.,, 1971) 
foram formados numerosos discipulos, 
alguns dos quais, como E. Severino (que 
propBe uma volta integral a Parmtnides), 
tomaram caminhos em que o mestre n5o 
se reconhece mais; enquanto outros, como 
Evandro Agazzi, deram contributos a filo- 
sofia da ci2ncia e sobre problemas da mais 
ampla filosofia te6rica. 

Frontispicio do prirneiro nurrtero 
(1  3 de janeiro de 1909) 
da "Revista de filosofia neo-escolastica " 
0 teorico da neo-escolasticu rnilanesa 
foi I;. Olgiati, ao qua1 se miram 
A. Masnovo, G. Zarnhoni, 
U. A. Padovani, G. Bontadini, 
S. Vanni Rovighi. 
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II. 8 pe~same~to 

de 3acques Mavitain 

e a neo-escoI6stira ma FvanGa 

Jacques Maritain (1882-1973) e o filbsofo franc& mais conhecido entre os que 
repropbem o tomismo como filosofia em grau de enfrentar e resolver problemas 
de nosso tempo. A obra tebrica principal de Maritain 4 Distinguir para unir: os 

graus do saber (1932). Distinguir para unir: e isso por meio da lei 
I .  Maritain: 
o ser 

da analogia, que e lei da semelhan~a entre os diversosseres e que 

e analogico nos permite nao naufragar na ilimitada variedade das realidades 
+ 3 7.7.-7.1.2 do universo, e ao mesmo tempo nao pretende unificar todas as 

coisas em urna totalidade indistinta e enganosa. 

Sobre a base de tais pressupostos aristotelico-tomistas, Maritain deu contri- 
buigbes de relevo sobre tr4s problem4ticas do mais amplo interesse: a pedagogia, 
a arte e a politica. fduca~ao na encruzilhada e de 1943. A arte da educaslo - es- 

creve Maritain - deveria ser comparada A da medicina: "uma ars 
A educagao cooperativa naturae, urna arte ministerial, urna arte a serviqo da 
deve ser uma natureza. E assim e para a educag8oM. E ele salienta que se a obra 
ars cooperativa de guia intelectual do mestre constitui um fator dinamico da edu- 
naturae ca@o, todavia "o agente principal, o fator dindmico primordial, a 
-+ s 1.3 forga propulsora primeira na educagao e o principio vital imanente 

no proprio sujeito a educar". Contrdrio 8 assim chamada educa@o 
pela palmatbria, Maritain tambem foi contrhrio a toda forma de permissivismo (a 
autoridade moral e a guia positiva do mestre "sao indispensaveis"). 

A arte Em dmbito estetico, sao dois os trabalhos mais significativos 
se enraiza de Maritain: Arte e escolastica (1920) e A intuiqao criativa na arte 
no intelecto e na poesia (1953). 
+ 5 1.4 A arte, para Maritain, enraiza-se no intelecto. Por tras dos 

fenbmenos artisticos e da poesia ha urna razao intuitiva, criativa, 
animada pela imaginasao e que mergulha suas raizes nos niveis inconscientes e 
pre-conscientes da alma. 

A ideia de urna sociedade nova, animada e motivada por principios cristaos, e 
na qua1 simultaneamente as instituiqtjes leigas mant@m sua autonomia, e a proposta 

etico-politica que Maritain adianta naquele que, sem duvida, 6 
Para "uma 
cidade leiga 

seu livro mais conhecido: Humanism0 integral (1936). 
em urna A ideia que ele delineia e a de "cidade leiga em mod0 vital 
sociedade crista", ou de "Estado leigo constituido de mod0 cristao", ou seja, 
cristii ,, de "um Estado no qua1 o profano e o temporal tenham plena- 
+ § 1.5 mente sua tarefa e sua dignidade de fim e de agente principal, 

mas nao de fim ultimo e de agente principal mais elevado". 
Adversario de qualquerforma de totalitarismo, Maritain era da opiniao que n io  

ha poder sem responsabilidade, isto 6, todos os poderes devem prestar contas do que 
fizeram. E salientou que "em democracia, o uso dos meios incompativeis com a justi- 
sa e com a liberdade deveria, por isso mesmo, ser urna operas30 de autodestruiqao". 

E. Gilson: 
Historiador valorizado e interprete arguto do pensamento 

o valor tomista foi Etienne Gilson (1884-1978), autor de A filosofia na Ida- 
do tomismo de Media desde as origens ate o fim do sCculo XIV (1 922), mas cuja 
+ § 2 obra mais conhecida e 0 espirito da filosofia medieval (1932). Ele, 

especialmente, salientou a distinsao entre esshcia e existhcia, 
considerando-a o nucleo mais significativo do tomismo. 
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$\ g rade  escolha: 

viver segundo a verdade 

0 s  jovens noivos Raissa e Jacques Ma- 
ritain viveram um momento tragic0 de luta 
espiritual. Insatisfeitos com a cultura oficial 
parisiense, tornados de angustia metafisica, 
dispostos a aceitar uma vida dolorosa, mas 
niio uma vida absurda, decidiram-se por 
uma opqiio radical. 

Conta Raissa: "Durante uma tarde de 
veriio estivamos passeando, Jacques e eu, 
no Jardim Botbico, nome pleonastico de 
lugares solitarios e fascinantes [. ..I. Havia- 
mos acabado de nos dizer naquele dia que, 
se a nossa natureza era tiio desgraqada a 
ponto de possuir somente uma pseudo-in- 
teligEncia, capaz de alcanqar tudo, menos a 
verdade, se, julgando-se a si mesma, devia 
humilhar-se at6 esse ponto, entiio n io  po- 
diamos pensar nem agir dignamente [...I. 
Antes de deixar o Jardim Bothico, tomamos 
uma decisiio solene que nos devolveu a paz: 
niio queriamos aceitar nenhuma mhscara e 
nenhuma manobra dos grandes homens, 
adormecidos em sua falsa seguranqa [...I. 
Decidimos, portanto, depositar confianqa 
no inc6gnito ainda por algum tempo; es- 
tivamos por dar crkdito 21 existencia [...I. 
E se aquela experiencia niio tivesse Exito, 
a soluqiio teria sido o suicidio: o suicidio, 
antes que os anos houvessem acumulado 
seu po, antes que nossas jovens forqas se 
houvessem consumido. Se niio fosse possivel 
viver conforme a verdade, queriamos morrer 
com uma rejei~iio livre". 

0 eixo central do pensamento 

de ~aritain:"distinguir para univ" 

0 epis6dio do Jardim Botbico de Pa- 
ris mostra a sinceridade extrema com que 
Jacques Maritain (1882-1973) enfrentou 
os problemas filos6ficos7 a desilusiio pro- 
vocada pelas proposiq6es especulativas 
dos positivistas, o inicio daquele caminho 
de conversiio em que Bergson e Lion Bloy 
tiveram papel tiio importante. 

Maritain C o filosofo franc& mais co- 
nhecido entre os que reprop6em o tomismo 

para resolver os problemas caracteristicos 
de nosso tempo. 

0 lema que sintetiza seu pensamento 
C "distinguir para unir" (sua obra principal 
intitula-se precisamente Distinguir para 
unir: os graus do saber, 1932), porque o ser 
abrange toda a realidade, mas C anal6gico 
e, portanto, permite a unidade do todo jun- 
tamente com a distinqiio das partes. 

A analogia C a lei da semelhanqa entre 
os diversos seres, lei que permite niio nau- 
fragar diante da ilimitada variedade presente 
no universo e, por outro lado, n io  pretende 
unificar todas as coisas em uma unidade 
indistinta e enganosa. 

Em outras palavras, a analogia permi- 
tiria 5 raziio a suprema empresa de falar de 
toda a realidade, j i  que todos os seres siio 
semelhantes, mas, por outro lado, niio per- 
mite 5 raziio confundir as naturezas diversas 
das coisas, porque todos os seres tambim 
siio dessemelhantes. A analogia, portanto, C 
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aquele mod0 de julgar a realidade que v i  nos 
seres aspectos iguais e aspectos diversos. 

Para Maritain, conhecer niio t perma- 
necer aprisionado dentro do espetaculo de 
sua propria conscihcia, e sim urna presenqa 
originiria do ente ("conhecer t tornar-se 
outro diferente de si mesmo", intencio- 
nalmente): no conhecimento, a coisa esta 
imediatamente presente para o sujeito cog- 
noscente. E esta presente niio em adequaqiio 
absoluta, mas sempre sob algum aspecto. 
N6s n i o  conhecemos urna representaqiio da 
coisa e sim "a propria coisa", mas "captada 
sob esta ou aquela determinaqiio dela". 

Aconcepc60daeduca~~io 

e seus fundamewtos 

Inspirando-se nessa antiga ontologia 
aristotClico-tomista, Maritain apresenta 
estudos notaveis sobre tris temas caracte- 
risticos de nossa cultura: a pedagogia (Edu- 
ca@o na encruzilhada, 1943), a arte (Arte e 
escolastica, 1920; A intui@o criativa na arte 
e na poesia, 1953), a politica (Humanismo 

integral, 1936). Para Maritain, a educaqio C 
urna sabedoria pritica, que tende a formaqiio 
da pessoa. A educaqiio t urna arte ministerial 
que serve a natureza humana, para tornh-la 
mais livre. A educaqio procura alcanqar a 
plenitude pessoal e social, sendo, portanto, 
forma@o para a vida democratica. 

0 s  meios da educa~ io  niio siio a violin- 
cia e a imposiqio, mas os valores humanistas 
e cientificos e, sobretudo, a aq3o moral do 
proprio educador, que coopera com o edu- 
cando: cooperaqiio que C possivel porque, 
mais urna vez, encontramos semelhanqa de 
natureza entre o educador e o educando. 
Escreve Maritain: "A arte da educacio 
deveria mais ser comparada com a arte da 
medicina. A medicina lida com o ser vivo, 
com o organism0 que possui vitalidade 
interna e principio interno de saude [...I. 
Em outros termos: a medicina C ars coope- 
rativa naturae, urna arte ministerial, arte a 
serviqo da natureza. E o mesmo se d i  com 
a educaciio [...I." > L A  

Disso, continua Maritain, deriva "que 
a atividade natural da intelighcia daquele 
aue a ~ r e n d e  e a obra de mia  intelectual " 
daquele que ensina constituem ambos fa- 
tores diniimicos da educaqiio, mas o agente 
principal, o fator diniimico primordial ou a 
forqa propulsora primeira, na educaqiio, C o 
principio vifal imanente ao proprio sujeito 
a educar". E essa a raziio por que Maritain 
t inimigo declarado da chamada educa@o 
com a balmatdria: "Continua sendo ver- 
dadeird que a palmat6ria e o chicote siio 
pissimos instrumentos de educaqio". 

Entretanto. ele tambtm reieita toda 
forma de permissivismo, afirmando que o 
educador "6 causa eficiente e agente real 
- ainda que somente auxiliar e colaborador 
da natureza -. causa aue verdadeiramente 
transmite, e cujo dinamismo, autoridade 
moral e guia positiva G O  indispensaveis". 
Essencialmente, Maritain quer que o fruto 
da educaqiio seja o homem "que existe de 
bom grado", por se sentir respeitado em 
sua personalidade, reconhecer-se inserido 
na comunidade humana sem ser esmagado, 
e poder expressar seu proprio desejo de 
verdade e sua propria tendincia para o bem. 

,:2m 

A concep+o da arte 

No que se refere 2 arte, o pensamento 
estttico de Maritain torna-se relevante quan- 
do se op6e as estiticas romhticas. 
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Segundo,Maritain, a arte esti radicada 
n o  intelecto. E por isso que a arte moderna 
tenta libertar-se inutilmente da raziio. Como 
quer que seja, a raziio que preside a arte 
niio C a raziio logica e discursiva, e sim a 
raziio intuitiva, animada pela imaginaqiio, 
vitalizada por fatores inconscientes e prC- 
conscientes da alma. H i  raziio e raziio. E o 
poeta se qualifica pela raziio criativa, que 
se assenhoreia de todos os tesouros da terra 
para alimentar a centelha de sua propria 
inspiraqiio. 

Entretanto, para realizar seu objeto 
de arte, o artista devera recorrer 2 raziio 
conceitual e discursiva, mas essa raz5o tera 
funqiio secundaria e instrumental. 

Dando agora uma olhada as concep- 
qdes politicas de Maritain, podemos ver 
que, em Humanismo integral, ele distingue 
Igreja e Estado como duas instituig6es de fins 
diversos, aut6nomas em seu proprio campo 
e inconfundiveis em sua natureza. 

Na ldade Media, tambtm as institui- 
qdes tinham carater sacro. Hoje, isso nHo 
C mais possivel. Desse modo, C necessario 
pensar uma nova civilizaqiio, um humanis- 
m o  integral, no qual a inspiraqiio cristii seja 
fator motivador e animador, mas onde as 
instituiqdes leigas mantenham toda a sua 
autonomia propria. 

Mais uma vez, encontramos aqui a 
unidade de duas realidades, Igreja e Estado, 
cooperando pela comunidade humana, mas 
em distinqiio muito clara das instituiqdes. 
Apenas Deus constitui a fonte da soberania. 
Ele investe primeiro o povo, de mod0 que 
o Estado C instrumento nas miios do povo 
para a realizaqiio dos fins sociais. A Igreja 
aprecia esses fins sociais e os serve, mas a 
seu modo.  

E assim se precisa a idtia de "cidade 
leiga vitalmente cristii", ou de "Estado leigo 
cristiimente constituido", isto 6, de um "Es- 
tad0 no qual o profano e o temporal tenham 
plenamente sua funqiio e sua dignidade de 
fim e de agente principal, mas niio de fim 
ultimo e de agente principal mais elevado". 

Maritain considerava que a democracia 
devia rejeitar os maquiavelismos e propor 
a quest20 moral: "No process0 de racio- 
nalizaqiio moral da vida politica, os meios 
devem ser necessariamente morais. Para a 
democracia, o fim C tanto a justi~a como a 

liberdade. Na democracia, o uso de meios 
incompativeis com a justiqa e a liberdade 
seria por isso mesmo uma operaqiio de 
autodestruiqiio". E, conseqiientemente, a 
justiqa e o respeito aos valores morais niio 
siio indicadores de fraqueza. A forqa niio C 
forte se for elevada a regra unica da exis- 
tSncia politica: "Na realidade, a forqa so C 
decididamente forte se a norma suprema 
for a justiga, n5o a forqa". E o mal, a longo 
prazo, 6 incapaz de alcanqar Sxito. 

Segundo Maritain, a derrota das potik- 
cias totalitarias na Segunda Guerra Mundial 
constitui o testemunho de que "o poder 
das naq6es que combatem pela liberdade 
tambCm pode ser maior do que o poder 
das naqdes que combatem pela servidgo". 
Maritain acreditava profundamente na ne- 
cessidade de valores morais para sustentar o 
Estado e, precisamente por isso, niio queria 
que o Estado fosse considerado soberano. 
E nem mesmo o povo deve ser visto como 
soberano: "Deus C a fonte verdadeira da 
autoridade de que o povo reveste homens e 
6rgiios, mas estes niio sHo vighrios de Deus. 
Eles siio vigarios do povo; por isso, niio 
podem ser separados do povo por nenhuma 
qualidade essencial superior". 

0 filosofo franc& era inimigo dos po- 
deres absolutos e dos poderes supremos. To- 
dos os poderes devem prestar contas de suas 
aq6es: niio ha poder sem responsabilidade. 
Ha uma lei natural, niio escrita, que todos 
devem respeitar. Pertence a lei natural "o 
direito do homem a existcncia, a liberdade 
pessoal e a obtenqiio da perfeigiio da vida 
moral". 0 s  valores morais niio dependem da 
hegemonia de um homem ou de uma classe, 
mas, ao contrhrio, julgam as aqdes de cada 
homem ou classe. 

pov q M e  n2io se pode 

~ t i enne  Gilson (1884-1978) foi apre- 
ciado historiador da filosofia medieval e 
intkrprete agudo do pensamento tomista. 
Sua obra mais conhecida C 0 espirito da 
filosofia medieval (1932), mas tambCm 
foi muito valorizada A filosofia na Idade 
Me'dia, das origens ate' o fim d o  se'culo XIV 
(primeira ediqiio, 1922; segunda ediqiio 
muito ampliada, 1945). Siio muito aprecia- 
dos tambCm os estudos gilsonianos sobre 
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Abelardo, Dante, siio Boaventura e outros. 
Gilson chegou 5 especulagiio filosofica 
partindo de estudos de historia moderna, 
j6 que a anilise do pensamento cartesiano 
levou-o a se interessar pelas fontes medie- 
vais da filosofia moderna; por fim, chegando 
as teorias escolisticas, achou que o sistema 
tomista, mais que todos os outros, merecia 
atengiio e adesiio. 

Segundo Gilson, santo Tomas descobriu 
a chave metafisica decisiva, desconhecida 
para Arist6teles: a distingiio entre essincia 
e exist8ncia. Arist6teles distinguiu potincia 
e ato no devir, e matCria e forma no ser, mas 
niio chegou a distinguir ess8ncia e exist8ncia. 
A isso chegou Tomiis, porque a Revelagiio 
de um Deus criador permitiu-lhe pensar a 
natureza das coisas 2 espera de se tornarem 
existentes. Em outros termos, enquanto a 
filosofia grega vi  em Deus aquele que d6 for- 
ma a materia, Tom& vi em Deus o criador, 
que niio C simplesmente urna essincia, um 
aliquid, mas o esse visto como actus essen- 
di. A distingiio entre essincia e existincia 
constitui o iimago de urna visiio de mundo 
dualista, perfeitamente harmoniziivel com as 
verdades cristiis. A essincia C simplesmente 
a natureza de cada coisa, mas C como que 

inerte e vazia sem a intervengio do actus 
essendi, isto C, a existincia entendida como 
concretizagiio da essincia. Gilson escreve em 
A filosofia da Idade Me'dia: "Todo ser C algo 
que 6. E qualquer seja a natureza ou essincia 
da coisa considerada, ela jamais inclui sua 
existincia. Um homem, um cavalo ou urna 
irvore siio seres reais, isto C, subst2ncias; 
nenhum deles C a pr6pria existincia, mas 
apenas um homem que existe, um cavalo 
que existe ou urna arvore que existe. Assim, 
pode-se dizer que a essincia de todo ser real 
C distinta de sua existincia. E, a menos que 
suponhamos que aquilo que niio existe por 
si mesmo possa dar a existincia a si mes- 
mo, o que C absurdo, deve-se admitir que 
tudo aquilo cuja existincia C diversa de sua 
natureza recebe de outro sua existincia". 
Partindo dessa teoria e seguindo santo 
Tomiis, Gilson chega A existincia de Deus. 
Corn efeito, todas as coisas que tim essincia 
distinta da existincia exigem urna Causa 
Primeira que exista em si mesma, isto 6 ,  um 
Ser cuja essincia e existincia sejam urna s6 
coisa: "0 que existe por meio de outro niio 
pode ter outra causa primeira seniio o que 
existe por si mesmo [...I. E esse ser que nos 
chamamos Deus". 
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Arsim como (I mdicinci, 
Q educa~80 6 uma 
ars coop6rativa naturacr; 

"Fl palmattiria e o chicote s8o pQssi- 
mos instrumentos de educaq30 [...I, e uma 
educagdo que considera o mestre como o 
agente principal pewerte a propria natureza 
do tarefa educativa ". 

A arte da educasdo deveria ser [. . .I  com- 
parada B do medlclna. A mdlclna trata da um 
ser vlvo, com um organrsmo que possul v~tah- 
dade int~ma e um prlnciplo lnter~or de saOde. 0 
mbd~co exerce uma causahdade real na cura de 
seu doente, 6 verdade, mas de certa manetra 
part~cular, ou sap, ~mltando os camlnhos da 
pr6prra natureza em sua manelra da operar, e 
qudando a naturem, prescrevendo uma dleta 
e rembdros aproprmdos de que a pr6prra natu- 
reza se sewlra, conforme seu propno dlnam~smo 
em agdo para o equdibr~o b~olog~co. Em outras 
palavras, a rned~clna b ars cooperatlva naturoe, 
uma arte mln~sterlal, uma arte a serv~go do natu- 
reza. E asslm b a educagdo. Esta verdade tam 
~mpllca~des que vdo muto longe. 

Contrarlamante a tudo o que acredltava 
Platdo, o conhec~mento ndo exlste de uma vez 
por todas nas almas humanas. Mas o prlnciplo 
vtal e atwo do conhec~mento ex~ste em cada um 
de n6s. 0 poder int~mo da v~sdo do lntehg8n- 
cia, que naturalmente e desde o prlmelro micro 
percebe, dentro e atravbs da exper18ncla dos 
sent~dos, as prlmelras nogdes de qua depande 
todo conhecrmento, 6 justamente por rsso capaz 
de proceder daqu~lo que jd conhece para aqu~lo 
que amda ndo conhece. Um exemplo d~sso n6s 
o temos em Pascal que dascobre, sem o auxiho 
da qualquer mestre e em wrtude de seu propno 
g6n10, as pr~meiras 32 proposrgdes do prlmelro 
hvro de Eucl~des. Este prlncip~o vtal Interno 8 
aqu~lo que o educador deve respettar aclma 
de qualquer outra colsa. [.. .] 

N6s, professores e educadores, podemos 
alguma vez consolar-nos de nossos lnsucessos 
- pensando que eles sejam dev~dos a culpa do 
agente pr~nclpal, do prlnciplo Interno no estu- 
dante - mas do que de nossas 1nsuhc18nclas. 

Corno desculpa, 6 ds vezes vdida. Mas, deixan- 
do de lado esta espbcie de consolagdo para 
os educadores, as consideragdes simplicissimas 
que expus, ou agora parafraseando Tornds 
de Rquino, sdo, a meu ver, importantissimas 
para a filosofia do educagdo. Penso que elas 
iluminam todo o conflito que opde os mbtodos 
de educagbo corn a palmat6ria e os mbtodos 
progressivos atuais que insistem sobre a liber- 
dade e a vitalidada natural intern0 da crianga, 
a sobre elas se concentram. 

R educagdo com a palmatbria b positi- 
vamente md. Se, por amor de paradoxo, eu 
tivesse 0190 a dizsr em sua defesa, observaria 
apenas qus ela foi capaz, de fato, de produzir 
algumas personalidades fortes, pois 6 dificil 
matar o principio de espontaneidade interior 
nos criaturas vivas, e porque a t e  principio se 
desenvolve ocasionalmente da forma rnais po- 
derosa quando reage e alguma vez se revolta 
contra a obrigagdo, o mado e as punisdes, mais 
do que quando cada coisa Ihe 6 tornada Mcil, 
doce e 6gil e psicotecnicamante acomodada. < 
bastante astranho qus nos possamos perguntar 
se uma educa~do que se dobra completamente 
b soberania do criansa, e qua suprime todo 
obstaculo a superar, ndo obtenha o resultado 
de tornar os estudantes ao mesmo tempo in- 
diferentes e demasiado doceis, e demasiado 
passivamente permedveis a qualquer coisa dita 
pel0 mestre. De todo mod0 continua sempre 
verdadeiro que a palmatbia e o chicote sdo 
pbssimos instrumentos de educa~do, e que 
uma educa@3o que considera o mestre como o 
agente principal perverte a pr6pria natureza da 
tarefa educativa. 

0 mbrito real das concepgdes da peda- 
gogia modarna depois de Pestalozzi, Rousseau 
e Kant foi a redescoberta desta verdade fun- 
damental ds que o agente principal s o fator 
dinamico principal ndo b a arte do mestre, mas 
o principio intimo de atividade, o dinamismo 
intimo da natureza e da manta. Se tivbssemos 
tempo, poderiamos demonstrar a este prop6sito 
que a pesquisa de novos mbtodos e de uma 
nova inspiragdo, sobre a qua1 insistem tanto a 
educagdo progressiva e aquilo que na Europa 
se chama de "escola ativa", deveria ser ava- 
liada, encorajada e ampliada, com a condigdo 
de que a ducagdo progressiva renuncie a seus 
preconceitos de um racionalismo ultrapassado e 
b sua filosofia ut6pica da vida, e ndo esquqa 
que tambbm o mestre 8 uma causa eficiente 
e um agente real - embora apenas auxiliar 
e cooperodor da natureza -, uma causa que 
verdadeiramente d6, e cujo dinamismo, autori- 
dade moral e guia positiva sdo indispensaveis. 
Se esse aspecto complemantar 6 esquecido, 
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as melhores tentativas saidas do culto e da 
vaneragdo da liberdade da crianga se perderdo 
no areia. 

A liberdade da crianGa ndo 6 a espon- 
taneidade da natureza animal, qua desde a 
origem move-se diretamente ao longo do trilho 
fixado pelo instinto (ao menos 6 desse modo 
que habitualmente representamos o instinto 
animal, coisa que implica carta simplificagdo, 
pois o instinto animal comporta um primeiro 
period0 de fixagdo progressiva). Fl liberda- 
de da crianga 6 a espontaneidade de uma 
natureza humana e rational, e essa espon- 
taneidade, amplamente indetsrminodo, tsm 
seu principio intimo de dstermina<do Final 
apanas na razdo, que ainda ndo se desen- 
volveu na crianga. 

A liberdade plhstica e sugestionhvel da 
crianga & danificada e clispersa a0 amso se 
ndo for ajudada a guiada. Umo educagdo que 
desse 6 crianga a responsabilidade de adquirir 
nog6as a respeito daquilo que eta ndo sabe que 
ignora, uma educa~do que se contenta de olhar 
o clesenvolvimento dos instintos da crianga, e 
que Faga do mestre um complacente e sup&rfluo 
assistente, seria tdo-somente a bancarrota da 
sducac;do e da responsab~l~dade dos adultos 
em relagdo a juventuds. 0 dlre~to da crlanga 
de ser educada requer que o educador tenha 
sobre SI a autorldade moral, e esta autor~dade 
ndo 6 mas aue o dever do adulto nara com a 
liberdade da' crianga. 

J. Moritain, 
R educa@o no encruzilhoda. 

Jacques Maritain, recebido por Paulo VI nu praGa de Sao Pedro em Roma. 



Mounier 

Weil 

"0 personalismo e um esfor~o integral para com- 
preender e superar a crise do homem do seculo 
XX em sua totalidade". 

Emmanuel Mounier 

"N3o esqueCamos que queremos fazer do indivi- 
duo, e n3o da coletividade, o valor supremo". 

Simone Weil 
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para alim de qualquer reserva e vivida sem 
compromissos. 

, 0 contexto histbrico 

0 personalismo, afirma Mounier, "sur- 
giu da crise de 1929, que fez soar claramente 
o fim da prosperidade europCia e chamou a 
atenqiio para a revolugiio em curso. Diante 
das inquietaq6es e desventuras que entiio 
comeqavam, alguns deram urna explicaqiio 
puramente tCcnica, outros puramente moral. 
Alguns jovens, porCm, acharam que o ma1 
era ao mesmo tempo econ6mico e moral, 
inserido nas estruturas sociais e nos cora- 
q6es, e que o remCdio para ele, portanto, 
n5o deveria prescindir nem da revoluq50 
econ6mica, nem da revoluq50 espiritual; e 
que, por fim, posto que o homem C constitui- 
do assim como C, devia-se encontrar estreitas 
conex6es entre urna e outra. Era necessario, 
antes de mais nada, analisar as duas crises 
para desatravancar os dois caminhos". 

"Esprit" n50 foi apenas o ponto de 
reuniiio das contribuiq6es te6ricas dos per- 

sonalistas, mas tambCm o centro de irradia- 
q5o de urna sCrie de iniciativas "politicas" 
significativas, como a posiqiio em favor dos 
republicanos espanhbis, a breve posiqiio de 
expectativa em relagiio ao govern0 de Vichy 
e depois, ao contrario, a passagem para a 
Resistincia, o apoio A liberdade argelina e 
depois ainda a revolugiio hungara. 

De qualquer forma, como na raiz do 
movimento personalista existe a intenq50 
decidida de testemunhar a verdade em toda 
circunstLincia, o personalismo n5o podia se 
ligar - e niio se ligou - aos particularismos 
taticos de um ou de outro partido. Ele nas- 
ceu e se desenvolveu como movimento, feito 
de idCias, criticas, estimulos, controvCrsias e 
iniciativas, jamais pretendendo se esclerosar 
na forma de partido, bloqueado em urna 
ideologia fixa e apriosionado pela maquina 
burocriitica. 

Isso nos permite compreender melhor 
a afirmaqiio de Mounier no sentido de que 
"o personalismo C urna filosofia, n50 urna 
simples atitude; 6 urna filosofia, n50, porim, 
um sistema". 

P\s regras e as estratkgias 

do r e v s ~ ~ a l i ~ m ~  

E eis como Mounier estabelece, no 
ensaio 0 personalismo e a revolu@o do 
se'culo XX, algumas normas da estratCgia 
personalista. 

1) "Pelo menos como ponto de partida, 
urna posiqiio de independincia em relaq5o 
aos partidos e aos agrupamentos consti- 
tuidos torna-se necessiiria para uma nova 
avaliaqiio das diversas perspectivas, sem 
com isso se afirmar urna posi~iio anirqui- 
ca ou um apoliticismo de principio. AlCm 
disso, onde quer que a ades5o do individuo 
a urna aqiio coletiva deixe a esse individuo 
uma liberdade de as50 suficiente, ela deve 
ser preferida ao isolamento. 

2) Como o espirito n5o 6 urna forqa 
absurda ou mhgica, a simples afirma~5o 
dos valores do espirito periga ser enganosa 
quando niio se acompanha de rigorosa deli- 
mitaqiio da atividade e de seus meios. 

3) A uni5o estreita entre o 'espiritual' 
e o 'material' implica em que, em toda 
questso, deve-se levar em conta toda a pro- 
blemiitica, que vai dos dados 'vis' aos dados 
'nobres', com extremo rigor tanto em um 
como em outro sentido. A tendincia ii confu- 
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siio C o primeiro inimigo de um pensamento 
que parte de ampla perspectiva. 

4) 0 sentido da liberdade e do real nos 
imphe que, na investigaqiio, nos libertemos 
de qualquer a priori doutrin6rio e estejamos 
positivamente prontos para tudo, inclusive 
a mudar de direqiio para permanecer fiCis i 
realidade e ao pr6prio espirito. 

5 )  A cristalizaqiio compacta da desor- 
dem do mundo contempordneo levou alguns 
personalismos a definirem-se como revolu- 
cioniirios [...I. 0 sentido da continuidade 
hist6rica nos impede de aceitar o mito da 
revolugiio como 'tabula rasa', j6 que urna 
revoluqiio nunca deixti de ser urna crise 
morbosa, que niio leva automaticamente a 
urna soluqiio. Revolucion6rio significa urna 
coisa muito simples, mas tambCm significa 
que niio se remedia o caos tiio radical e tiio 
tenaz de nosso tempo sem contramarcha, 
sem profunda revisiio de valores, sem reor- 
ganizagiio das estruturas e sem renovagiio 
das classes dirigentes" . 

Os representantes  

do pensawento personalista 

Mas quem eram os jovens que pen- 
savam essas coisas? Em suma, por quem 
era formado o grupo de "Esprit" ? Entre os 
primeiros colaboradores da revista, encon- 
tramos G. Izard, A. DClGage, G. Duveau, N. 
Berdjaev, M. Lefrancq, A. Philip, J. Mari- 
tain, RenC Biot, P. VeritC e P.-A. Touchard. 
Mas niio foram somente esses que aderiram 
ao movimento personalista, movimento que, 
alCm disso, se expressou em correntes diver- 
sificadas, como observa o pr6prio Mounier: 
"Poderiamos identificar urna tend2ncia 
existencialista do personalismo (que reuniria 
Berdjaev, Landsberg, Ricoeur e NCdoncelle), 
urna tendhcia marxista, freqiientemente 
paralela a primeira, e urna tendencia mais 
clAssica, que se insere facilmente na tradi- 
cional corrente introspectiva da filosofia 
francesa (LachiGze-Rey, Nabert, Le Senne, 
Madinier e Jean Lacroix)". 

Para Lacroix, o personalismo "6 a 
pr6pria intenqiio que anima o homem: 

construir sua propria personalidade e a 
personalidade alheia tendo em vista a 
construqiio da humanidade". Mas, para 
esse objetivo, siio insuficientes tanto o 
marxismo, que aniquila o individuo nas 
estruturas econamicas da h i d r i a ,  como 
o existencialismo, que se transforma em 
solipsismo na teoria e em individualismo 
na priitica. E esse o motivo por que Lacroix 
niio hesita em se distanciar tambtm de 
Kierkegaard: "0 tema da solidiio C o mais 
perigoso de todos. [. . .] 0 '116s' niio deriva 
da concordBncia entre os varios 'tu', mas 
acompanha sua atividade". 

0 personalismo encontrou a sua 
origem, no inicio da dCcada de 1930, na 
Franqa, em torno de Emmanuel Mounier 
e do grupo de "Esprit", situando-se no 
leito da tradigiio introspectiva tipica da 
filosofia francesa de Descartes em diante, 
apresentando precursores como S6crates 
("0 'conhece-te a ti mesmo' foi a primeira 
grande revolu@o personalista de que se 
tem noticia", escrevia Mounier), Leibniz e 
Kant (aos quais o personalismo muito deve, 
sempre segundo Mounier), Pascal ("0 maior 
mestre" do personalismo), Maine de Biran 
("0 modern0 precursor do personalismo 
franc2s"); encontra concordiincias substan- 
ciais com niio poucas idtias de Max Scheler 
e Martin Buber. 

Fora da Franqa, o personalismo era 
defendido na Inglaterra pelo Personalist 
Group de J. B. Coates. Nos Estados Unidos, 
a filosofia personalista encontrou seus repre- 
sentantes em G. H. Howison, B. P. Bowne, 
E. S. Brightman e W. E. Hocking; foram os 
alunos de Bowne e de Howison que funda- 
ram a revista "The Personalist". 

Na Holanda, o personalismo nasceu 
em 1941, num campo de prisioneiros; de- 
senvolveu-se no plano politico e procurou 
concretizar urna espkcie de novo socialismo 
atravis do "Movimento popular holandEs", 
que subiu ao poder depois da Libertaqiio, 
antes de unir-se ao partido socialista. 

Na Suiqa, as idCias personalistas en- 
contraram seu centro nos "Cahiers Suisse 
Esprit". 

Na Itdia, Armando Carlini e Luis 
Stefanini foram os dois pensadores mais 
representativos do personalismo. 
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Vida e obva 1928, no exame de habilitaqao, obteve o 
segundo lugar, depois de Raymond Aron. 
Passou a ensinar filosofia em escola particu- 

Nascido em Grenoble em 1905, Mou- lar, primeiro no Colkgio de Santa Maria de. 
nier, depois de estudar filosofia com Jacques Neuilly e depois no Liceu Saint-Omer. Seu 
Chevalier em Grenoble, prosseguiu seus encontro com Jacques Maritain remonta 
estudos na Sorbonne, em Paris, onde, em ao inicio da dicada de 1930: freqiientando 
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Emmanuel Mounier (1  905-1 950) 
foi o teorico da reuolu@o 
personalista e comunitdria, 
contraria tanto ao capitahno quanto ao marxismo. 

sua casa, participa dos encontros que ali se 
realizam. E nessa tpoca que entra em con- 
tat0 com Gabriel Marcel e Nicolai Berdjaev. 
Nesse periodo, Mounier desenvolve intensa 
atividade como publicista, sobretudo no 
campo do esforqo crist5o na escola. Colabo- 
rou com a revista "Aux DtvidOes", dirigida 
pela srta. Silve, que fundara uma obra para 
os professores crist5os das escolas leigas. 

Em 1932, depois de varios encontros 
preparat6rios, Mounier publicou a revista 
"Esprit". Escolhera "um caminho sem 
volta", pel0 qual sacrificou a carreira aca- 
dcmica, para influenciar sobre a sociedade 
n5o tanto como professor, e sim muito mais 
como publicista engajado. 

Em 1935, reuniu seus principais es- 
critos publicados em "Esprit" no livro Re- 
volu~iio personalista e comunitaria. Desse 
mesmo ano t o ensaio Da propriedade ca- 
pitalist~ a propriedade humana, escrito que 
delineia o programa social do movimento 
personalista. 

Ainda em 1935, Mounier casa-se com 
Henriette Leclercq, passando a viver em 

Bruxelas, onde ensina no Liceu franc&. 
Convocado para o servigo militar em 1939, 
foi feito prisioneiro pelos alem5es. Liberta- 
do, retoma em 1940 e 1941, entre muitas 
dificuldades, a publicaqso de "Esprit". Con- 
tr6rio ao govern0 de Pttain depois de breve 
hesitaqzo, Mounier foi preso. Reconquista- 
da a liberdade, em agosto de 1941 "Esprit" 
t supresso. Em janeiro de 1942 Mounier foi 
preso novamente, sob a acusaq5o de ser um 
dos principais inspiradores do movimento 
clandestino "Combat". Libertado em 26 
de fevereiro, foi preso outra vez em 21 de 
abril, realizando ent5o uma greve de fome. 
Depois do process0 e absolviq50, passou a 
viver sob nome falso at6 o fim da guerra, 
quando retorna a Paris e retoma a publica- 
q5o de "Esprit". 

0 periodo do p6s-guerra foi de intensa 
atividade para Mounier. Publicou o Tra- 
tad0 do carcere, Liberdade condicional e 
Introdu@o aos existencialismos, todos em 
1946; 0 que e' o personalismo? t de 1947; 
em 1949, saiu 0 personalismo, ao passo 
que, em 1948, haviam sido publicados 0 
despertar da Africa negra e 0 pequeno medo 
do se'culo X X .  

Morreu de infarto cardiac0 no dia 22 
de marqo de 1950. 

Refazer a Renascen~a C o titulo do ar- 
tigo de fundo do primeiro nGmero de "Es- 
prit", de 1932. Assim como a Renascenga 
saiu da crise da Idade Mtdia e a resolveu, 
a "revo~uq~o personalista e cornunitaria", 
segundo Mounier, resolver6 a crise do sOculo 
XX: "0 personalismo constitui o esforqo in- 
tegral para compreender e superar a crise do 
homem do sCculo XX em sua totalidade". E 
isso s6 ser6 possivel na condiqiio de se inserir 
a pessoa no centro da discuss50 te6rica e da 
aqHo pratica. Mas de que mod0 se poderia 
clarificar a idtia de 'pessoa'? Antes de mais 
nada, afirma Mounier em Revolu~iio perso- 
nalist~ e cornunitaria, "minha pessoa niio e' 
a consciBncia que eu tenho dela. Toda vez 
que eu realizo um ato de levantamento de 
minha conscicncia, o que descubro? No mais 
das vezes, se n5o me mantiver muito firme, 
descubro somente fragmentos eftmeros de 
individualidade, libeis como o ar do dia". 
Em mim, "tudo ocorre como se minha pes- 
soa fosse um centro invisivel, ao qual tudo se 
reporta; bem ou mal, ela se manifesta atravCs 
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de alguns sinais como h6spede secret0 dos 
minimos gestos de minha vida, mas niio 
pode ficar diretamente sob o olhar de minha 
conscihcia". Por isso, "minha pessoa niio 
coincide com minha personalidade. Ela se 
encontra alCm do tempo, C uma unidade 
dada, niio construida, mais vasta do que 
as visdes que eu tenho dela, mais intima do 
que as reconstrugBes por mim tentadas. Ela 
C uma presenCa em mim". 

Assim, Mounier especifica o que a pes- 
soa niio C. E realiza essa operagiio, visto que a 
pessoa C nio-objetivavel. Aquilo que se pode 
dizer da pessoa C que ela "6 o volume total do 
homem [. . .I. HA em cad? homem uma tens50 
entre suas tr2s dimensdes espirituais: aquela 
que sai de baixo e a encarna em um corpo; 
aquela que se dirige para o alto e a eleva 
em um universal; aquela que se volta para 
a amplidiio e a leva para uma comunhiio. 
Voca$o, encarna@o e comunhiio siio as 
trBs dimensoes da pessoa ". 0 homem precisa 

meditar sobre sua vocagiio, sobre seu lugar e 
sobre seus deveres na comunhiio universal. 
Por outro lado, a pessoa estA sempre encar- 
nada em um corpo e situada em condig6es 
hist6ricas precisas. Por conseguinte, "a ques- 
t5o n io  esd em se evadir da vida sensivel e 
particular, que se desenvolve entre as coisas, 
no seio de sociedades limitadas, atravCs dos 
acontecimentos, e sim em transfigura-la". 
AlCm disso, a pessoa s6 pode alcangar a si 
mesma dando-se 2 comunidade superior, 
que chama e integra as pessoas individuais. 
Decorre dai, segundo Mounier, que os trts 
exercicios essenciais para alcangar a for- 
magiio da pessoa sio: "a meditagiio, para a 
busca da minha vocagiio; o engajamento, a 
adesiio a uma obra, que t reconhecimento da 
pr6pria encarnagiio; a renuncia a si mesmo, 
que C iniciagio ao dom de si e a vida em 
outros". Para Mounier, se a pessoa faltar em 
relagiio a um desses exercicios fundamentais, 
estar5 condenada ao insucesso. 

Primeira pagina da nova serie da revista "Esprit" de 1" de  dezembro de 1944, 
e fvontispicio da tradup.70 de Revolu@o personalists e comunitiria, 

organizada por L. Fua para Ediqbes de Comunidade e m  1949. 
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0 rersonalismo contra 
o moralismo, o individualismo, 

A pessoa C inobjetivavel; a pessoa esti 
encarnada em um corpo e na hist6ria; a pes- 
soa, por sua natureza, C cornunitaria. Entre- 
tanto, lembra Mounier, a soluqiio biologica e 
econ8mica de um problema humano conti- 
nuara frhgil e incompleta se niio se considera- 
rem as mais profundas dimensdes do homem. 

Contrario ao moralismo ("mudai o 
homem, e as sociedades fe curario") e, como 
veremos, contrario ao marxismo ("mudai a 
economia, e o homem seri salvo"), Mounier 
considera o individualismo como o pior 
inimigo do personalismo. Isso deve-se ao 
fato de que, no personalismo, a pessoa C 
uma presenqa voltada para o mundo e para 
as outras pessoas: "As outras pessoas n io  a 
limitam; ao contririo, permitem-lhe ser e se 
desenvolver. Ela (a pessoa) s6 existe enquan- 
to voltada para os outros, s6 se conhece atra- 
vCs dos outros, s6 se encontra nos outros". 
Tudo isso C quase o mesmo que dizer que eu 
s6 existo enquanto existo para os outros e 
que, no fundo, "ser significa amar". 

Mounier v6 no capitalismo "a sub- 
versiio total da ordem econ8mica". 0 
capitalismo C a metafisica do primado do 
lucro. Um primado do lucro que "vive de 
dupla forma de parasitismo: um contra 
a natureza, baseado no dinheiro; o outro 
contra o homem, baseado no trabalho". 0 
capitalismo consagra o primado do dinheiro 
sobre a pessoa, do "tern sobre o "ser". No 
capitalismo, afirma Mounier, o dinheiro 
transforma-se em tirania. Inimigo do traba- 
lho digno da pessoa, o capitalismo tambCm 
C inimigo da propriedade privada, jii  que 
priva o assalariado de seu lucro legitimo e 
defrauda regularmente o poupador atravCs 
de "especulag6es catastr6ficas". 

Nem por isso, contudo, Mounier caiu 
nos bragos do marxismo. Embora reconhe- 
cendo ao marxismo perspicicia em rnuitas 
anilises, dedicagio B causa dos mais fracos 
e anseio de justiga, Mounier rejeita-o por 
diversas raz6es: 

1) porque o marxismo C filho rebelde 
do capitalismo, mas apesar disso C seu filho, 
enquanto tambCm o marxismo reafirma o 
primado da madria; 

2) porque o marxismo substitui o capi- 
talism~ por outro capitalismo: o capitalismo 
de Estado; 

3)  porque o marxismo professa "o 
otimismo do homem coletivo que implica 
o pessimismo radical da pessoa", coisa que 
um personalista niio pode aceitar; 

4) porque o marxismo, no plano h i d -  
rico, levou a regimes totalitarios; 

5 )  porque niio C inimaginavel que, a 
um imperialismo capitalista, se suceda um 
imperalismo socialista. 

Altm disso, Mounier sempre afirmou 
claramente que "o cristHo n io  pode dar 
adesio doutriniria completa a uma filosofia 
que negue ou subestime a transcendencia, 
avilte a interioridade e tenda a unir a critica 
fundamental da religiiio B justa critica da 
evasio idealista". 

C m  di rec6o 
A nova sociedade 

Depois de tudo isso, n io  C dificil com- 
preender por que Mounier considerava que 
o personalismo, conforme a expressHo de 
NCdoncelle, niio 6 "uma filosofia para as 
tardes de domingo". 

Mas, depois das criticas ao espiri- 
tualismo, ao moralismo, ao individualismo, 
ao capitalismo e ao marxismo, que tip0 de 
sociedade Mounier estaria em condigdes de 
anunciar e prenunciar? 

A sociedade pregada por Mounier C 
precisamen5e a sociedade personalista e co- 
munitdria. E um tip0 de sociedade distante 
das agregagdes de individuos que correspon- 
dem B massa (com a sua tirania do andnimo), 
B sociedade fascista (com seu chefe carismi- 
tic0 e sua febre mistica), B sociedade fechada 
de tip0 organicista-biologico, ou ainda B 
sociedade baseada no direito (ou seja, a 
sociedade do jusnaturalismo iluminista, pois 
o contrato que esti em sua base n io  C uma 
relagiio interpessoal, e sim muito mais um 
compromisso de egoismos). 0 que Mounier 
p6e no vtrtice da socialidade 6 a sociedade 
personalista, baseada no amor que se realiza 
na comunhiio, quando a pessoa "chama a si 
e assume o destino, o sofrimento, a alegria 
e o dever dos outros". 

Esse tip0 de sociedade C uma idCia- 
limite de natureza teol6gica (basta pensar 
na idCia cristii de corpo mistico) que nunca 
poderi se realizar em termos politicos, mas 
que funciona como ideal normativo e critk- 
rio de juizo para as mudangas politicas reais 
e para as possiveis. 
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Mounier pensava em um socialismo 
que fosse obra dos pr6prios operiirios e em 
uma sociedade onde "o Estado exista para o 
homem e niio o homem para o Estado". Por- 
tanto, "a pessoa deve ser protegida contra 
os abusos do poder", pois todo poder niio 
controlado tende ao abuso, diz Mounier. 

A defesa personalista da pessoa se ex- 
pressou por meio da idtia de um "Estado 
pluralista", "dotado de poderes divididos e 
contrapostos, a fim de se garantirem mutua- 
mente contra o abuso; mas a f6rmula periga 
parecer contraditbria, pois seria precis0 
falar muito mais de um Estado articulado a 
servigo de uma sociedde pluralista". Esse 
seria o Estado mais pr6ximo a servigo da 
pessoa. 

O cvistianismo deve romper 

COW todas as desordens 

estabelecidas 

A atitude do personalista em relagiio 
2 histbria, para Mounier, C a do otimismo 
tragico. 0 otimismo C dado pela convicgiio 
de que, de qualquer forma, a verdade estii 
destinada ao triunfo. A tragicidade desse 
otimismo jii depende da aceitagiio realista 
da crise em que somos chamados a atuar. 0 
otimismo tr6gico de Mounier C expressiio da 
lucidez da inteligcncia diante da realidade 
social e, ao mesmo tempo, da esperanga de 
que a agiio personalista influa sobre a crise 
que assola o mundo. 

Desse modo, o personalismo rejeita e 
contrasta com o que Mounier chama de "o 
pequeno medo" do sCculo XX. Por volta 
do ano 1000, o medo dos medievais diante 
do iminente fim do mundo constituiu o es- 
timulo para a construgiio de uma sociedade 
melhor, foi um aguilhiio que levou a melho- 
ria, para que os homens niio tivessem de se 
apresentar de miios vazias diante de Deus. 

Pois o sCculo XX tambCm tem o seu medo, 
o grande medo de que toda a humanidade 
possa desaparecer. Mas, segundo Mounier, 
esse medo niio gera atividade operosa, e 
sim muito mais parece bloquear qualquer 
iniciativa, langando as consciihcias no atur- 
dimento das evas6es e nas jaulas do egoismo. 
Por isso, embora em sua triigica vastidiio, o 
medo do sCculo XX, para Mounier, C "um 
pequeno medo", medo mesquinho, que inibe 
o a m y  e agiganta o 6dio. 

E a fC cristii, portanto, que pode trans- 
formar o "pequeno medo" do sCculo XX em 
"grande medo", cheio de iniciativas prenhes 
de forga libertadora. Mas, para que a f C  
possa readquirir tal forga, o cristianismo 
contemporiineo deve acabar com os com- 
promissos que constituem suas incrustagdes 
historicas: "a velha tentagiio teocriitica da 
intervengiio do Estado nas conscihcias; 
o conservadorismo sentimental que liga a 
sorte da f C  sorte de regimes jii superados; 
a dura logica do dinheiro, que guia o que, 
ao contriirio, deveria servir". 

0 cristianismo niio se identifica e niio se 
reduz a nenhuma ordem estabelecida, pois a 
tensiio escatol6gica do cristianismo niio per- 
mite considerar nenhuma situagiio de fato 
como perfeita ou absoluta. 0 importante, 
por conseguinte, C que o cristianismo niio 
se torne o selo da esclerose das situag6es de 
fato (regimes, partidos etc.). E mais essencial 
ainda C que o mundo niio perca os valores 
cristiios, jii que - e essa, segundo Mounier, 
C uma ligiio evidente do sCculo XIX - "onde 
quer que esses valores desaparegam, com 
sua fisionomia cristii, as formas religiosas 
reaparecem sob outros aspectos: diviniza- 
giio do corpo, da coletividade, da esptcie 
em seu esforgo ascensional, de um lider, de 
um partido etc." 0 s  tragos caracteristicos 
da religiiio podem ser encontrados nessas 
coisas de forma degradada e danosa para o 
homem. Todavia, justamente isso demons- 
tra, precisamente, a impossibilidade de re- 
nunciar a dimensiio religiosa. 
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III. Sirnone Weil: 

entre aq6o revolucionClria 

e experi&ncia rnisticn 

Vivamente anti-religiosa quando jovem; operaria na Re- vida 
nault; presa, durante a guerra, sob a acusaqao de gaullista; na que d;i 
America, em 1942, e tambem ai proxima dos pobres, os do Harlem; testemunho 
de novo na Europa para participar da Resistencia francesa, Simone dos grandes 
Weil morre no sanatoria de Ashford dia 24 de agosto de 1943. valores 
Nascera dia 3 de fevgreiro de 1909, filha de um mkdico alsaciano -+ § 1-2 
de origem israelita e de m%e originlria da Russia. 

Weil vC que a sociedade j l  se tornou "mlquina para com- 
A sociedade primir coraqLo e espirito e para fabricar a inconsci0ncia, a estu- ,,mdquina pidez, a corrupq30, a desonestidade e principalmente a vertigem 

do caos". Na historia humana duas foram e continuam a ser as comprimir 
principais formas de opressao: a escravidio exercida em nome da ,orPo 
forqa; e a sujeiqao em norne da riqueza transformada em capital. E e espiritoM 
Weil pensava que estava para cair sobre os homens outra, e nova, + 5 3 
forma de opressao: "a opressiio exercida em nome da funq%oU, 
fruto maduro do trabalho fragmentado, tipico do capitalismo. 

Pois bem, diante deste "estado doloroso", Simone Weil apela para uma 
obrigagilo eterna: a dirigida ao ser humano enquanto tal. 0 homem n%o pode ser 
objeto. 0 individuo 6 o valorsupremo. Um valor pisado tambem pelos movimentos 
que se remetem a Marx. E que vem, ao contrario, incrementado por aquela revolu- 
@o que equivale a "invocar com os proprios desejos e ajudar com 
as proprias aqbes tudo aquilo que pode, direta ou indiretamente, A r e v o W 0  
aliviar ou eliminar o peso que esmaga a massa dos homens, as cum ideal, 

cadeias que envilecem o trabalho; rejeitar as mentiras por meio umjuizO 

das quais se quer mascarar ou desculpar a humilhaqlo sistemltica gyEAtade da maioria deles". A revoluq%o e, portanto, urn ideal, urn juizo + 
de valor, uma vontade. 

vida e as obras "completo agnosticismon, e no liceu foi qluna 
de Ernest-RenC Le Senne. Estudou na Ecole 
Normale SupCrieure, onde obteve o titulo de 

Simone Weil nasceu em Paris no dia 3 agrbgke em filosofia em 1931. "Durante os 
de fevereiro de 1909, filha de um medico al- anos de estudo -recorda padre J. M. Perrin, 
saciano judeu e agnostic0 e de miie originiria que teri muitos encontros com Weil - de- 
da Riissia. Em familia, cresceu em clima de monstrou-se vivamente anti-religiosa; seu 



rigor era tal que chegou a ponto de romper 
a amizade com uma companheira que se con- 
vertera ao catolicismo. Foi nessa Cpoca que 
entrou em contato com o movimento sindica- 
lista e com as idCias da revoluqiio prolet6ria". 

Atenta aos sofrimentos dos mais po- 
bres, dividiu seu ganho como professora 
com os deserdados. E em 1934 decidiu viver 
a condiqiio operiria: comeqa a trabalhar 
na Renault com a intenqiio de "participar 
da situagiio dos ultimos". Em 1936 toma 
parte na guerra civil espanhola, do lado dos 
republicanos, aos quais, todavia, aparece 
como "companheira inc6modaY'. Por ter-se 
queimado com oleo fervente, teve de deixar 
o front. Entrementes, em 1939, estoura a Se- 
gunda Guerra Mundial. Simone deixa Paris 
e se transfere para Marselha, onde as alcan- 
qam as medidas administrativas contra os 
judeus. No vale do R6dano conhece a dureza 
do trabalho agricola. Escreve tambCm para 
as "Cahiers du Sud". E presa sob a acusaqiio 
de gaullismo; C interrogada longamente e 
recebe a ameaqa de ser jogada no carcere 
- "a senhora, professora" - junto com 
as prostitutas. Simone respondeu ao juiz: 
"Sempre desejei conhecer esse ambiente, e o 
h i c o  mod0 de poder nele entrar seria para 
mim justamente a prisiio". A essas palavras 
- escreve padre Perrin - o juiz fez um ace- 
no ao secret6rio para deix6-la em liberdade 
como uma louca inocua! 

Dia 16 de margo de 1942, junto com 
os genitores, Simone Weil embarca para os 
Estados Unidos. TambCm em Nova Iorque 
a encontramos entre os mais pobres do Har- 
lem. E sofre por ter abandonado a Franqa. 
Quer ir para Londres para se tornar ativa 
da Resistincia francesa. E chega a Londres 
pel0 fim de novembro de 1942. Pede para 
poder ser utilizada em alguma missiio peri- 
gosa, pois queria sacrificar-se utilmente. Em 
abril de 1943 teve de se recuperar em um 
hospital; dai foi transferida para o sanat6rio 
de Ashford, onde morre no dia 24 de agosto, 
sempre de 1943. As obras de Simone Weil 
apareceram postumamente, sob a organiza- 
$80 do padre J. M. Perrin e G. Thibon, com 
o auxilio de A. Camus. 

Gabriel Marce l  
e Chavles De Gaulle 
julgam Simone Weil 

"Fil6sofa, sindicalista, operaria, guerri- 
Iheira, camponesa, exilada, resistente [Si- 

mone Weil] consegue dar a propria femi- 
nilidade, fisicamente, o menos, o minimo, 
um corpo, que logo, depois dos vinte anos, 
deixa emagrecer e murchar pelas fadigas, 
pelas apostas e desafios que lhe impde: at6 
o ultimo desafio, isto C, quando consegue 
morrer de inaniqiio na clinica londrina como 
solidariedade real e ideal com os judeus que 
morrem incinerados nos lager nazistas". As- 
sim escreve Nazareno Fabbretti em seu livro 
Simone Weil: irm2 dos escravos, livro que 
comeqa com dois julgamentos sobre Weil, 
um do fil6sofo cat6lico Gabriel Marcel e o 
outro de Charles De Gaulle. Marcel definiu 
Simone Weil como "testemunha do absolu- 
to". Charles De Gaulle, entZo chefe - na 
Inglaterra - da Resistincia francesa contra 
os alemiies, diante do esboqo de um projeto 
idealizado por Weil para as enfermeiras na 
primeira linha, desacredita-a sem piedade, 
dizendo: "Esta C louca!" 

Em O p o s i ~ d o  e liberdade Simone 
Weil escreve: "Jamais o individuo foi as- 
sim completamente abandonado a uma 
coletividade cega, nunca os homens foram 
mais incapazes, niio s6 de submeter suas 
aqdes aos proprios pensamentos, mas at6 
de pensar". 0 individuo humano parece ter 
perdido sua humanidade. E a causa desse 
"doloroso estado" 6, na opiniiio de Weil, por 
demais evidente: "Vivemos em um mundo 
onde nada est6 na medida do homem; onde 
h6 uma desproporqiio monstruosa entre o 
corpo do homem, seu espirito e as coisas 
que constituem atualmente os elementos da 
vida humana; onde, em uma palavra, tudo C 
desequilibrio". Impot2ncia e angzistia expe- 
rimentam os homens dentro de uma socieda- 
de que se tornou "mhquina para comprimir 
coraqiio e espirito e para fabricar a incons- 
ciincia, a estupidez, a corrupqiio, a deso- 
nestidade e sobretudo a vertigem do caos". 

Weil v i  a historia humana como "his- 
toria da escravizagiio dos homens". E siio 
duas, segundo ela, as formas principais da 
opressiio: "uma, a escravidiio ou servidiio, 
exercida em nome da forqa armada; a 
outra, em nome da riqueza transformada 
em capital". E aqui Weil se pergunta se 
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niio estaria para cair sobre os homens 
urna terceira, e totalmente nova, forma de 
opressiio: "a opressiio exercida em nome da 
fungiio", e que C o fruto maduro da divisiio 
do trabalho e das especializaqees tipicas do 
capitalismo. 

Diante de tal situaqiio, Simone Weil 
apela para urna obrigagdo eterna: C a obri- 
gaqiio para com o ser humano enquanto 
tal. "Existe obrigaqiio para com cada ser 
humano, pelo iinico fato de ser um ser hu- 
mano, sem que nenhuma outra condiqiio 
intervenha; e at6 quando nenhuma outra 
Ihe seja reconhecida". Essa obrigaqiio deve 
ser traduzida no dever Qreciso de "devolver 
ao homem, isto 6, ao individuo, o dominio 
que C sua tarefa exercer sobre a natureza, 
sobre os instrumentos de trabalho, sobre 
a pr6pria sociedade". fi preciso, altm 
disso, dirigir a atenqiio sobre a "degra- 
dante divisiio do trabalho" em trabalho 
intelectual e trabalho manual. E mais que 
abolir a propriedade privada, esta deve ser 
transformada em instrumento de trabalho 
livre e associado. 0 homem, em suma, niio 
pode ser objeto: ele C sujeito. Afirma Weil: 
"Niio esqueqamos que queremos fazer do 
individuo, e niio da coletividade, o valor 
supremo". Aqui estii a verdadeira revo- 
luqiio: tornar o homem fim e niio meio da 
produqiio, e estabelecer que C a produgiio 
que deve ser o meio e niio o fim: "o traba- 
lho humano - escreve Weil em Reflex6es 
sobre as causas da liberdade e da opressdo 
social - deve se tornar o valor supremo, 
niio certamente pela sua relagiio com aquilo 
que produz, e sim pela sua relaqiio com o 
homem que o realiza". 

s e v  vevo luc ionc5v ios  

Pois bem, para chegar a estas altas 
finalidades niio C de mod0 nenhum sufi- 
ciente Marx com sua idCia de urna "matiria 
social" concebida como "maquina apta 
a fabricar o bem" - diz ainda Weil em 
Opressdo e liberdade. E acrescenta que "a 
mattria social" deixada a si mesma produz 
outras escravidees, transforma-se em falsa 
e opressiva divindade, entre outras coisas 
desviando o olhar do verdadeiro bem. 0 
poder 6 forqa e se exerce com a forqa: o 
proletariado no poder niio exerceria esse 
poder com a forqa, niio seria tambCm ele 

forqa opressora? 0 s  movimentos sociais 
inspirados em Marx estiio "todos falidos", 
diz Weil; e isso ao menos pela raziio de 
terem ignorado "a iinica idtia preciosa" 
que se encontra na obra de Marx, ou seja, 
o mktodo materialists, o instrumento de 
an6lise dos fatos sociais por meio do recurso 
i s  causas econbmicas. 

Se niio podemos esperar urna me- 
lhoria da situagio social pela aqiio dos 
movimentos que se ap6iam em Marx, 
tambCm niio podemos nos enfileirar com 
aqueles revolucioniirios que esperam, para 
um futuro pr6xim0, "urna catiistrofe feliz, 
urna subversiio que realize ca embaixo 
parte das promessas do Evangelho, dan- 
do-nos finalmente urna sociedade onde os 
dtimos seriio os primeiros". Tal posiqiio C 
fatalismo, desinteresse por quem sofre no 
momento. Eis, entHo, que se compreendem 
as razees pelas quais, para Simone Weil, 
"ser revolucion6rio significa invocar com os 
pr6prios desejos e ajudar com as pr6prias 
aqees tudo aquilo que pode, direta ou in- 
diretamente, aliviar ou suprimir o peso que 
esmaga a massa dos homens, as correntes 
que envilecem o trabalho, rejeitar as men- 
tiras por meio das quais se quer mascarar 
ou desculpar a humilhaqiio sistemitica da 
grande maioria deles". Entendida nestes 
termos, a revoluqiio C um ideal, um juizo 
de valor, urna vontade; e niio tanto "uma 
interpretaqiio da hist6ria ou do mecanismo 
social", mesmo que esta pressuponha urn 
sCrio e aprofundado estudo da situaqiio so- 
cial. E C tambCm claro que o espirito revo- 
lucion6ri0, considerado em tal perspectiva, 
"C tiio antigo quanto a propria opressiio, 
e durarii o tanto que ela durar, ou melhor, 
ainda mais tempo [...I ". 

A libertaqiio da opressiio social equi- 
vale a urna revoluqiio em grau de fazer do 
individuo o valor supremo. Esta libertaqiio, 
todavia, niio C a salvagiio do homem, n5o 
C a redenqio de sua infelicidade constitu- 
tiva. 0 infeliz C quem prova a austncia de 
Deus, quem se sente coisa e coisa indigna 
no v6rtice imenso da grande miiquina do 
universo. E o infeliz caminha i beira de 
um abismo: est6 pronto para a perdiqiio, 
mas pode tomar o caminho da salvaqiio. 
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A infelicidade C um engenhoso dispositivo 
da tCcnica divina excogitada para "fazer 
entrar na alma de uma criatura finita a 
imensidade da forga cega, brutal e fria. A 
distiincia infinita que separa Deus da criatu- 
ra concentra-se inteiramente em um ponto 
para ferir a alma em seu centro". 0 infeliz 
C quem prova a austncia de Deus, quem 
niio ve nenhuma luz em sua vida, nenhum 
sentido do sofrimento, nenhum escopo no 
esforqo da humanidade. Escreve Weil, em 
0 amor de Deus, que a alma ferida no 
centro pela infelicidade "debate-se como 
uma borboleta que 6 espetada viva com 
um alfinete sobre um 51:bum". 0 infeliz esta 
distante de Deus. Mas o pr6prio Deus no 
ato da criaqiio se distanciou do criado para 
que este pudesse existir, ser: "A criagiio C, 
da parte de Deus, um ato niio de expansiio 
de si, mas de limitagiio, de renuncia. Deus, 
com todas as suas criaturas, C algo de me- 
nos que Deus sozinho [...]. Deus permitiu 
que existissem outras coisas, diferentes dele 
[...I. Com o ato criador ele negou a si mes- 
mo, assim como Cristo nos ordenou para 
negarmos a nos mesmos". Sendo assim, 
afirma Weil, para derrotar a infelicidade, 
o homem deve eliminar esta distiincia em 
relagiio a Deus, ou seja, deve realizar o 
caminho oposto ao da criagiio: deve pBr 
em ato uma descriagiio, deve anular seu ser 
algo, destruir seu proprio eu. A anulagiio 
do eu se tem no sofrimento, na humilhaqiio, 
no esmagamento repentino, no embruteci- 
mento dos campos de concentraqiio. Um 
eu que se anula C um eu com-crucificado. 
Todavia, sobre a cruz, nessa aparente 
austncia de Deus, Deus est5 secretamente 
presente. "A cruz - afirma Simone Weil 
- C nossa patria". E C exatamente o grito 
de Cristo agonizante sobre a cruz - "Deus 
meu, por que me abandonaste?" - a fazer 
com que Weil se convenga da divindade do  
cristianismo: "As religi6es que apresentam 
uma divindade que exerce seu dominio em 
todo lugar que lhe seja possivel, siio falsas. 
Mesmo que monoteistas, siio idoliitricas". 
fi verdade que Simone Weil, alCm de ser 
atraida pel0 mistCrio da cruz ("perfeito 
sofrimento") C atraida tambCm pel0 mis- 
tCrio da Trindade ("alegria perfeita"); 
ela, porCm, se apressa em dizer que neste 
mundo "nos fomos colocados, pela con- 
diqiio humana, infinitamente distantes da 
Trindade, aos pCs da cruz". E ainda: "Em 
qualquer Cpoca, em qualquer pais, em todo 
lugar onde houver um sofrimento, a cruz 
de Cristo C sua verdade". 

Cr is to  

k o tont r i \ r io  d a  forpa:  

tt. urn Deus  

q ue rnorre na  cruz 

A diferenga entre o mundo (onde sa- 
bemos que existe o mal) e Deus (que t bem) 
est6, na opiniiio de Weil, no fato de que o 
Onipotente C fraco; mas C esta fraqueza que 
exerce sobre ela uma forga de arrebatadora 
atragiio. Lemos em Carta a urn religiose: 
"Se o evangelho omitisse qualquer aceno 
2 ressurreigiio de Cristo, a fC  me seria mais 
f a d .  A cruz apenas me basta. A prova para 
mim, a coisa verdadeiramente milagrosa, 
C a perfeita beleza dos relatos da paixiio, 
unidos a alguma phgina fulgurante de Isaias: 
'Injuriado, maltratado, niio abriu a boca'; 
e de siio Paulo: '[ ...I Tornou-se obediente 
at6 a mortee morte na cruz [...I. Tornou-se 
maldigiio'. E isso que nos obrigou a crer". E 
se Cristo abdicou a si mesmo, tambCm nos 
como ele devemos rejeitar a existcncia que 
nos foi dada. A realidade C quk Deus, para 
Weil, deve ser pensado como um mendigo: 
"Perpetuamente, ele mendiga junto a n6s 
esta existtncia que nos da. Ele a d6 para 
mendiga-la". E a retoma, por exemplo, 
quando ele ama em n6s os desventurados: 
"No verdadeiro amor niio somos nos que 
amamos os desventurados em Deus, C Deus 
que os ama em nos. Quando estamos na des- 
ventura, C Deus em nos que ama aqueles que 
nos querem bem. A compaixiio e a gratidiio 
provtm de Deus, e quando elas siio dadas 
por meio de um olhar, Deus est6 presente no 
ponto em que os dois olhares se encontram. 
0 desventurado e o outro se amam partindo 
de Deus, por meio de Deus, mas niio por 
amor de Deus; amam-se por amor um do 
outro. E como esse amor C algo de impossi- 
vel, apenas Deus pode suscita-lo". 

A forga C o instrumento do poder e 
da violhcia. Trotski (que Weil hospedou 
em sua casa) niio podia compreender Weil. 
Cristo nHo 6 a forga; Cristo C o contrario da 
forga; Cristo C um Deus que morre na cruz. 
E esta fraqueza dele C para Weil o sinal mais 
indiscutivel de sua divindade. 

Simone Weil recusou o batismo at6 o 
fim. Padre Perrin diz que Weil em todo caso 
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se fez batizar, justamente no ultimo instante, 
por urna amiga sua, Simone Deitz, com igua 
de torneira, no hospital. E Nazareno Fab- 
bretti anota: "Seu breve, intenso, apaixona- 
do caminho de vida e de pensamento para 
o absoluto, para Cristo, n5o por acaso teve 
a marca de urna radical pobreza de sinais 
exteriores: o quarto de urna clinica, a igua 
de urna torneira, urna leiga que a batizou". 

A vida de Simone Weil se consumou 
no amor ao proximo, na expectativa de um 
aceno da parte de Deus. Na Espera de Deus 
Weil escreve: "N5o depende da alma crer na 
realidade de Deus, se o proprio Deus n5o lhe 
revela esta realidade": ~ o i s  bem, em 1935, 
em urna aldeia portuguesa de pescadores, 
Weil assiste a urna prociss5o durante a festa 
do padroeiro. "LA - conta Weil - me foi 
impressa para sempre a marca da escravi- 
diio, aquela que os romanos imprimiam 
com ferro em brasa sobre a fronte de seus 
escravos mais desprezados. Dai por diante 
sempre me considerei urna escrava [...I. As 
mulheres dos pescadores faziam em pro- 
ciss5o o giro das barcas levando as velas, e 
cantavam cantos sem duvida muito antigos, 
de urna tristeza lancinante. Nada pode dar 
urna idCia disso. Tamais ouvi um canto t50 
doloroso, a n5o &r o dos bateleiros do Vol- 
ga. Li, de repente, tive a certeza de que o 
cristianismo C por excelzncia a religi5o dos 
escravos, que os escravos n5o podem deixar 
de aderir a ele, e eu com eles". 

Em 1937 Simone Weil passa "dois dias 
maravilhosos" em Assis. E na capela da Por- 
ciuncula, onde "siio Francisco pregou t50 

freqiientemente", justamente na Porciuncula 
- confirma Weil - "algo mais forte do que 
eu me obrigou, pela primeira vez em minha 
vida, a ajoelhar-me". 

Em 1938, em Solesmes, Weil segue as 
cerimbnias da paix5o. E foi ai que teve pela 
primeira vez a idtia de urna forga sobrena- 
tural dos sacramentos, e a teve olhando "o 
esplendor verdadeiramente angtlico" de 
que parecia revestido o rosto de um jovem 
inglts depois de ter comungado. Foi esse 
jovem, o "mensageiro", que a fez conhecer a 
poesia Amor do poeta inglEs George Herbert 
(1593-1633). Pois bem, Weil aprende de cor 
a poesia; recita-a durante as crises violen- 
tas de dor de cabeqa: "Acreditava recitA-la 
apenas como bela poesia, enquanto, sem 
saber, aquela recitag50 tinha a forga de urna 
orag5o. Foi justamente enquanto a recitava 
que Cristo [...I desceu e me tomou [...I. Por 
vezes tambim, enquanto recito o pai-nosso 
ou ent5o em outros momentos, Cristo esti 
presente em pessoa, mas com urna presenqa 
infinitamente mais real, mais tocante, mais 
clara, mais cheia de amor do que a primei- 
ra vez em que me tomou". E ainda: "Em 
meus raciocinios sobre a insolubilidade do 
problema de Deus eu jamais havia previsto 
esta possibilidade de um contato real, de pes- 
soa para pessoa, c i  embaixo, entre um ser 
humano e Deus [...I. Por outra parte, nem os 
sentidos nem a imaginagiio tiveram a minima 
parte nessa conquista repentina de Cristo; 
apenas senti, por meio do sofrimento, a 
presenga de um amor analog0 ao que se 16 
no sorriso de um rosto arnado". 
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Para uma teoria 

"Vocogbo, encarnag60 s cornunhbo 580 
os tr&s d1rnens6es do pessoo". 

1' 

Mmha pessoo 1760 d a consc~&noo que 
tenho dela. Toda vez que real~zo um ato de 
levantamento de mmha consc~&ncia, o que des- 
cubro? No mais das vezes, se nBo me mantlver 
bem hrme, apenas fragmentos ef&meros de 
~ndlvidualldade, 1nst6ve1s como o ar do d ~ a  

Se eu for um pouco al&m, encontro perso- 
nagens que represento, nasc~dos do casamento 
entre meu temperamento e algum capricho 
intslectual, ou alguma astOcla, ou alguma 
surpresa: personagens qua ~ U I  no passado e 
que sobrev~vem por ~n&rcla ou por velhacana; 
personagens que eu acred~to ser, porqus os 
Invejo ou 0s represento, ou parmlto que me 
modelem conforms quem a moda, personagens 
qua eu gostarla de ser e que me garantem uma 
boa conscl&nc~a unlcamente com a presenp 
de mlnha asplra$do que reflete sua magem. 
Ora um ora outro me domlnam, e nenhum me & 
estranho, porque cada um aprlslona uma chama 
tirada do fogo ~nvrsivel que quama em mim; 
mas cada um para mlm um refirg~o contra este 
fog0 mas secret0 que poderla rlumlnar todas 
as suas pequenas vidas 

Despojemos os personagens, andemos 
mas a fundo. Encontro meus desejos, mmhas 
vontades, mmhas esperangas, meus anselos. 
Basta lsso para fazer meu eu? Uns, que t&m 
tBo belo aspecto, sobem de ba~xo Mmhas 
esperanGas, mmhas vontades me parecem mais 
parecrdas com pequenos slstemas obstlnados 
e llm~tados qua se opdem 6 v~da, ao obandono 
e ao amor Mmhas a~des, nas quals crelo final- 
mente encontrar-me, 5.60 tambQm elas simples 
palavras e as melhoras me parecem as mas 
estranhas, como se no Olt~mo momento outras 
mBos tlvessem substltuido mmhas mBos 

Tudo acontece, portanto, como se mmha 
pessoa fosse um centro lnv~sivel para o qua1 
tudo converge; bem ou mal, @la se manlfesta 
por melo de tas slnals corno um h6spsde sa- 
creto dos mhmos gestos de mmha vlda, mas 
nBo pode car cllretamsnte sob o olhar de mmha 

consci6ncia. Aquela que ndo sabe ver sendo as 
coisas visiveis jamais conssguira apoderar-se 
da pessoa, nem mesmo com as palavras, por- 
que as palavras sBo feitas para uma linguagem 
impassoal. A pessoa se anunciar6 aos outros 
corno o residuo vivo de todas as suas analises, 
e se revelar6 quando estiverem mais atentos b 
sua vida interior. 

Se definirmos personalidade esse stern0 
deslocado qua a coda momento & csm n6s o vi- 
cario da pessoa - isto 6, um cornpromisso entre 
o individuo, os personagens e as aproxima@es 
mais sutis de nossa voca<Bo p~ssoal - se, em 
poucas palavras, definirmos personalidads 
como a sintase no presente do trabalho de 
personaliza~do, rninho psssoa nbo coincids 
corn minho personalidode. €la estd al&m, al&m 
do consci&ncia s al&m do tempo, B unidode 
determinada, ndo construida, mais vasta do 
que CIS visdes que dela tenho, mais intima do 
que as reconstru~des por mim tentadas. €la & 
uma presenp em mim. 

Podemos, apesar disso, dascrever a 
pessoa em base ao volume em qua se ma- 
nifesto sssa presenp. NBo basta imagin6- la 
simplssmente sob a forma de um ponto invisivel 
de converg&ncia que esteja al&m de todas as 
suas manifesta<des. A pessoa ndo & um lugar 
no espqo, um dominio circunscrito, que pode 
ser anexado a outros dominios do homem 
que sa Ihe acrescentam de fora. A pessoa 
& o volume total do homem. € equilibria em 
comprimento, em largura s em profundidads, 
Q em cada homem uma tensdo entre suas tr&s 
dimensbes espirituais: a que sobe de baixo e 
a encarna em um corpo; a que ss dirige para o 
alto s a eleva a urn universal; a qua se dirige 
para a amplitude e a leva para uma comunhBo. 
Vocogbo, encarnagdo e cornunhbo sbo as tr& 
dirnsnsdes da pessoa. 

Minha pessoa & em mim a presenp e a 
unidade de uma voca@o que nBo tam limitas no 
tempo, que me exorta a andar indefinidamente 
para al&m de mim mesmo, e opera, atrovbs da 
mat&ria que a refrata, uma unifica@o sempre 
imperfeita dos elementos que se agitam em 
mim e que & precise sempre recomeGar desde 
o inicio. A primeira miss60 de todo homem 6 de 
descobrir sempre mais este irnico nirmero que 
design0 seu lugar s seus dev~res no comunhdo 
univsrsol, e d8 dadicar-sa a esta obra de reu- 
nido, de recolhimento das pr6prias forgas. 

Minha pessoa est6 encarnada. Portanto, 
jamais pode se libertar complstamente, nos 
condi@es em que sa encontra, da ascraviddo 
da mat&ria. Mas nBo basta: ela n60 pode se 
levantar a nbo ssr apoiando-se sobre a matBria. 
Qusrer fugir dssta lei significa condenar-se de 
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antembo ao insucesso: quem quer ser apenas 
anjo torna-se animal. 0 problerna nbo @st6 em 
evadir da vida sensivel e particular, qua sa de- 
senvolve entre as coisas, no seio de sociedades 
limitadas, atravbs dos acontecimentos, mas ern 
transfigur6la. 

Minha pessoa, por firn, nbo alcan~a a 
si mesma a ndo ser dado-se b comunidade 
superior que chama e integra as pessoas in- 
dividuais. 

0 s  trGs exercicios essenciais para che- 
gar b forrna~bo do pessoa sdo, portanto: a 
medita~bo, para a busca de rninha voca@o; o 
empenho, a adssbo a u@a obra que 6 reco- 
nhecimento da propria ekarna@o; a renljncia 
a si masmo, que & inicia@o ao dom de si e b 
vida para outros. Se a pessoa carecer de um 
destes exercicios essenciais, est6 condenada 
ao insucesso. 

E. Mouniar. 
Revolu@o personalists G comunitario. 

nozes rnaravilhosas para que delas se sirva 
em caso de necessidade. €la anda errante 
ainda por muito tempo. Encontra finalrnente 
um palacio onde est6 o principe, seu esposo, 
sob sua forrna humana. Mas el@ a esqueceu 
e @st6 para se casar dentro de alguns dias 
com outra rnulher. A princesa, depois de sua 
viagern interminavel, esta em urn estado rni- 
ser6ve1, coberta de farrapos. Entra no palacio 
corno ampregado de cozinha. Quebra uma das 
nozes, e nela encontra urna vasts maravilhosa. 
Oferece a veste b noiva, em troca do privilbgio 
de passar uma noite inteira corn o principe. 
R noiva hesita, depois, sqduzida pela vesta, 
aceita; mas faz com que o principe beba urn 
narcotic0 que o rnantbrn adormecido a noita 
inteira. Enquanto ele dorme, a ernpregada, 
que 6 sua verdadeira esposa, rnantbrn-se a 
seu lado e canta sem parar: 

Far hae I sought ye, near am I brought 
to ye; 

Dear Duke o' Norroway, will ye return and 
speak to me? 

despojndo de seu poder 
e 3% seu esplendor 

6s  o ncicleo do comentdrio que Simone 
Ulell Faz do Mbula escoceso do "Duqus 
de Noruego": "Deus procura o homem corn 
sohmento e fadiga, e chega a sle como 
mend~go" 

FRBULA ESCOCESR DO "DUQUE DE NORUEGR" 

(Esta fabula encontra-se no folclore russo, 
alerndo etc.) 

Urn principe (chamado aqui de "duque ou 
norueguGs") tem, de dia, forma animal e, ape- 
nas de noite, forrna humana. Uma princesa o 
desposa. Certa noite, cansada da situa$30, ela 
destroi a aparGncia animal da sau marido. Mas 
ent60 eIe ~ B S O ~ Q ~ B C B .  DeverOI procura-lo. 

Procura-o ininterruptarnente, caminhan- 
do por bosques e vales. No decorrer de seu 
vaguear ancontra urna velha que Ihe da trGs 

Drstante te procura, fur conduz~da a teu 
lado, 

caro duque de Noruega, queres vlrar-te e 
falar cornrgo? 

Ela canta till her heart was like to break, 
and over again Iiks to break, "tdo longamente 
que seu coragbo esteve a ponto de se despeda- 
Car, e amda a ponto de se despedap" Ele n60 
desperta, e pela aurora ela deve de1x6-lo. Tudo 
~sso recorneGa urna sagunda note, e depo~s 
urna terce~ra. Entbo, logo antes do alvorecer, 
o princlpe desperta, reconhece sua esposa s 
rnanda a outra embora. 

TambQrn esta Mbula represents, a rneu 
ver, a busca da alma por parte de Deus. Tarn- 
b&m esta busca contbm os dors momentos 
da captura do hornern por parte de Deus. 0 
prlmelro se reallza na note da ~nconsc~Gnc~a, 
quando a consc~&nc~a do homem a~nda & total- 
manta anrrnal e sua hurnanrdade parrnanece 
nele escond~da: somente Deus quer traz&-la b 
luz; o hornem focje, desaparece para long@ de 
Deus, o esquece e se prepara para uma unrdo 
adljltera com a carne. Deus procura o homem 
corn sofrrrnento e fadlga, e chega a ele corno 
rnendrgo Ele seduz a carne por melo da beleza 
e obt6rn asslm acesso 6 aha, mas encontra-a 
adormecrda Um tempo lmtado & conced~do b 
alma para se despartar Se a alma desperta um 
6tmo antes que esse prazo expire, reconhece 
Deus e o escolhe, sstara salvo. 
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Simone Weil (1 909-1 943) 
denunciou, em sea breve e apaixonado 
caminho para Cristo 
e mediante uma lticida analise, 
as profundas injusti~as estruturais 
e o vazio espiritual da sociedade contempor2nea. 

0 fato de que o principe dssperte apenas 
um 6tirno antes da terceira e ljltirna aurora, indi- 
ca que no momento decisivo a diferenc;a entre a 
alma qua se salva s aquelo que se perds ndo 

6 mars que urn ~nhnltQs~rno em rela<do a todo 
o contsljdo ps~coldg~co da alma < rsso que 
~ndlca, tambQrn no Evangelho, a comparqdo 
do remo dos c&us com o grdo de rnostarda, o 
ferrnento, a p&rola etc , corno o gomo de romd 
de ProsQrp~na 

0 aspecto mtser6vel da prmcesa, sua 
entrada no paldclo em vestas de emprega- 
do de cozmha, ~ n d m  que Deus vem a n6s 
completamente despojado n6o s6 cle seu 
poder, mas tarnbbm de seu esplendor. Vem 
a nos rnascarado, s a salva~do conslste ern 
reconhec6-lo 

H6 outro tema de folclore qua, sern dlj- 
vlda, tem rala<do corn a mesma verdade, 6 o 
da prlncesa que parte, acornpanhada por urna 
escrava, para Ir longe a hm de desposar urn 
princ~pe (em certas Mbulas, 6 um primps com 
seu escravo qve vat desposar urna pr~ncesa) 
No decorrer da vragem um evsnto a obr~ga a 
trocar de roupa s de trabalho com sua escrava, 
e a juror que jarnals revelar6 sua ~dent~dade. 0 
princ~ps se prepara para desposar a escrava, 
e so no ljlt~mo ~nstante reconhece sua verda- 
dam nolva. 

0 s  dots temas podsrn tarnbhrn ser con- 
s~derados corno evocadores da palxdo. Na 
fabula do "Duque de Norusga", o cam~nho 
~ntermlnavel, dssgastanta, da esposa Iegit~rna, 
que a faz chegar ao paldc~o do princpe em 
cond@es precbrtas, dsscal~a, coberta de far- 
rapos, convbrn perfeltarnente a esta evoca(60. 
As pcllavras "d~stante te procurel, Ful conduz~da 
a teu lado" adqulrsm ent6o urn s~gnlhcado 
lanc~nante. E tambhm as palavras: "€la cantou 
t6o longarnsnte qus ssu cora@o estave a 
ponto de se despedapr, e alnda a ponto de 
se despedaqx". 

5. WESlI, 
8 Grbcia e as wtui@zs pr&mst& 
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Buber 

Levinas 

"Tenho origem exatamente de minha relac40 com 
o Tu; quando eu me torno Eu, ent4o digo Tu". 

Martin Buber 

I "0 termo Eu significa eis-me aqui, respondendo 
IIIIIII sobre tudo e sobre todos". = Emmanuel Levinas 
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Capitulo vigksimo tevceivo 

Martin Buber nasceu em Viena no dia 8 
de fevereiro de 1878. Com trEs anos, depois 
da separa~iio dos genitores, foi confiado aos 
av6s que viviam em Lemberg (Le6polis), na 
Galicia. Ai ele viveu at6 a idade de quatorze 
anos, e sofreu a forte influencia do av6 Sa- 
lomon, estudioso da tradiqiio midraxica; e 
foi sempre em Lemberg que Buber conheceu 
o hassidismo, isto C, o movimento mistico- 
popular que, embora presente nos sCculos 
anteriores em outros paises, tinha urn nota- 
vel seguimento na Europa oriental - Pod6- 
lia, Volinia, Galicia, Ucrhia - a partir do 
sCculo XVIII. Ainda jovem defronta-se corn 
os textos de Pascal, Nietzsche e Kierkegaard. 
Inscreveu-se na Universidade de Leipzig; dai 

passa para a de Berlim, onde segue os cursos 
de Georg Simmel e Wilhelm Dilthey. De Ber- 
lim transferiu-se Dara BasilCia. e finalmente 
para Zurique. Com vinte anos, em 1898, 
Buber adere ao movimento sionista, funda- 
do por Theodor Herzl. E no ano seguinte, 
1899, delegado ao I11 Congresso Sionista de 
BasilCia, Buber faz uma declaragiio na qual, 
afastando-se das posiqdes de Herzl, propde 
um sionismo como "educaqiio". 

Para ele o sionismo niio C uma doutrina 
politica que possa sustentar este ou aquele 
partido. Para Buber o sionismo C h s i a  de 
conhecimento das pr6prias raizes, conscitn- 
cia da ~ ro funda  identidade hebraica em 
grau deLabrir o judeu ao compromisso e ao 
confront0 no mundo. Sua idCia politica foi 
a de que os judeus deveriam em todo lugar 
constituir uma comunidade "na forma de 
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como uma espCcie de manifesto do sionis- 
mo antinacionalista. No inicio da Primeira 
Guerra Mundial Buber organiza em Berlim 
o comite nacional para a assistencia dos 
hebreus das regi6es orientais. De 1923 C sua 
obra filosofica de maior relevo: Ich und Du 
(Eu e Tu - tambCm chamada de 0 principio 
dialdgico). Em 1925 Buber inicia a tcadu- 
giio da Biblia em alem20, que o empenhari 
por cerca de quarenta anos. Inicialmente a 
traduq20 foi obra comum de Buber e Franz 
Rosenzweig. Rosenzweig, porim, morreu 
em 1929, e Buber continuou sozinho at6 
completar todo o empreendimento, em 
1961. TambCm esse trabalho foi para Buber 
"o exemplo de uma possibilidade de dialog0 
entre a cultura alemii e a tradigiio hebraica" 
(P. Ricci Sindoni). E da meditagiio sobre a 
tradigao hebraica nascem livros importantes 
como: Konigtum Gottes, 1932 (A realeza de 
Deus), Der Glaube der Propheten, 1942 (A 
fe' dos profetas), Moses, 1945 (Moisbs). En- 
trementes, por causa da perseguigiio nazista, 
Buber, em 1938, havia deixado a Alemanha 
e se transferira para JerusalCm. Ai ensinou 
sociologia at6 1951. Dez anos depois, 
quando j5 passara dos oitenta anos, Buber 
enfrentou forte campanha antipopular, pois 

estabelecimentos hebraicos na Palestina, 
que escolhessem como norma propria o 
dialog0 eu-tu, e que contribuissem com 
os hrabes para transformar a miie-patria 
comum em uma republica na qua1 ambos 
os povos tivessem a possibilidade de livre 
desenvolvimento" (F. Jesi). 

A partir de 1904, depois da ruptura 
com Herzl, Buber dedica-se ao estudo do 
hassidismo, passando do aprego estCtico 
dele para uma interpretagao religiosa que vC 
nos textos dos relatos do hassidismo o senso 
sagrado da vida. Fruto deste seu intenso 
interesse siio : Die Geschichten des Rabbi 
Nachman, 1906 (As hist6rias do Rabbi Na- 
chman). Die Legende des Baal Shem, 1908 
(A lenda do Baal Shem); Ekstatische Kon- 
fessionen, 1909 (Confiss6es estaticas); Da- 
niel: Gesprache von der Verwicklung, 19 13 
(Daniel: dialogos sobre a realizagio) . 

Em 1909, 1910 e 1911 Buber faz tres 
discursos na organizagiio hebraica dos estu- 
dantes de Praga, discursos que foram vistos 
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declarou sua contrariedade pela execuq5o de 
Eichmann, um dos miiximos responsaveis 
pel0 Holocausto. Buber morreu em Jerusa- 
1Cm no dia 12 de junho de 1965. 

0 &M fala das coisas 
, , - 

mas dialoga cow o L L ~  

Em 0 principio dialdgico Martin Bu- 
ber escreve: "0 mod0 de ser do homem C d& 
plice, em cdnformidade com o dualism0 das 
palavras-base, que ele pode pronunciar. 

As palavras-base n50 S ~ O  palavras sin- 
gulares, mas pares de palavras. 

Uma palavra-base C o par Eu-Tu. 
Outra palavra-base C Eu-Esse; sem 

mudar esta palavra-base, pode-se substituir 
Esse tambCm por Ele e Ela. 

Com isso tambCm o Eu do homem tem 
duas faces. 

Porque o Eu da palavra-base Eu-Tu 
n5o C o mesmo Eu da palavra-base Eu-Esse 

Martin Buber (1  878- 
e' o pensador judaico 
pela elabora@o 
do "principio dialog1 

1965) 
conhecido 

;co ". 

[...I. Quando se pronuncia o Tu, com isso 
pronuncia-se tambCm o Eu do par Eu-Tu. 

Quando se pronuncia o Esse, pronun- 
cia-se tambCm o Eu do par Eu-Esse [...I. 

Nso ha um Eu em si, mas apenas o Eu 
do par Eu-Tu e o Eu do par Eu-Esse. 

Quando o homem diz 'Eu', entende um 
desses dois [...I ". 

Nesta piigina fundamental de 0 princi- 
pio dialdgico, Buber descreve os dois gine- 
ros de relaq6es tipicas da existincia humana: 
a relag50 com o mundo das coisas e a relagso 
com os outros seres humanos. No primeiro 
caso, na relagio com o mundo (o Eu que 
se relaciona com o Esse), a pessoa humana 
encontra-se diante de um mundo de coisas, 
de objetos a serem conhecidos, investigados 
experimentalmente, utilizados; o Esse C rea- 
lidade objetivada, C o complexo dos objetos 
da ciincia e da tecnologia. No segundo caso, 
na relagso Eu-Tu, o Tu n5o C um objeto, C 
muito mais uma presenqa que irrompe em 
minha vida. E a esshcia do Eu - afirma 
Buber - "C fundamentalmente relaq50 com 
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um Tun. Um Tu que niio C objeto de pesqui- 
sas, mas que "vem ao meu encontro", e se 
imp6e a mim como presenqa. 

Buber afirma: "Eu tenho origem exatamente 
de minha relaqiio com o Tu; quando eu me 
torno Eu, entiio digo Tu". 

diferenca 
entre a rela@o "&-&se" 

Pode-se falar corn Deus, 

GO se falar de D e ~ s  

Sobre a diferenqa existente entre a 
palavra-base "Eu-Esse" e a palavra-base 
"Eu-Tu", diz ainda Martin Buber: 

"0 Eu da palavra4iase Eu-Esse aparece 
como urna individualidade e adquire cons- 
ciincia de si como sujeito (do experimentar 
e do utilizar). 

0 Eu da palavra-base Eu-Tu aparece 
como pessoa e adquire consci2ncia de si 
como subjetividade (sem um genitivo de- 
pendente). 

A individualidade aparece enquanto se 
distingue de outras individualidades. 

A pessoa aparece enquanto entra em 
relaqiio com outras pessoas [...I. 

A finalidade da relaqiio C [...I o contato 
com o Tu; pois mediante o contato todo Tu 
capta um hilito do Tu, isto 6, da vida eterna. 

Quem esta na relaqiio participa de 
urna realidade, isto 6, de um ser, que niio 
esta puramente nele nem puramente fora 
dele. Toda a realidade C urn agir do qual eu 
participo sem poder me adaptar a ela. Onde 
niio ha participaqiio niio ha realidade. A 
participaqiio 6 tanto mais completa quanto 
mais imediato C o contato com o Tun. 

& OL que rne torna E u  

Aqui C necessario salientar que o in- 
dividuo existe enquanto se distingue de 
outros individuos, e que o Eu (a pessoa) se 
constitui unicamente entrando em relaqiio 
com outras pessoas. E o Tu que me torna 
Eu; C na presenqa do Tu que se constitui o 
Eu, que o Eu toma consciencia de niio ser 
aquele Tu com o qual entrou em relaqiio. 
E se, na relaqiio com o Esse, o Eu fala d o  
Esse, constr6i sobre ele teorias e o utiliza; na 
relaqiio com o Tu, o eu fala ao Tu, dialoga 
corn o Tu: a realidade humana C esse dialogo, 
essa relaqiio. Quem diz Esse, possui; quem 
diz Tu, dialoga. 0 Tu niio C um objeto; C 
sujeito desde o comeqo. E esse sujeito-Tu C 
indispensavel para que apareqa o sujeito-Eu. 

0 Tu C urna presenqa n5o-objetivavel; 
o Tu niio pode se tornar um objeto qualquer 
entre outros objetos, um objeto de expe- 
rimentaqiio e de uso. 0 desaparecimento 
do Tu significaria simultaneamente o em- 
brutecimento e o desaparecimento do Eu. 
Por isso a existincia autintica C a que esth 
empenhada em niio desvirtuar e sepultar no 
mundo do Esse as presenqas humanas que 
se apresentam a seu Eu. Mas no mundo do 
Esse, no mundo dos objetos - e, portanto, 
nossa presumida posse - Deus C reduzido 
pela teologia. A teologia quer ser discurso- 
sobre-Deus, conhecimento de Deus; C assim, 
entiio, que por ela Deus se torna objeto-de- 
conhecimento, um Deus-coisa. Pois bem, 
Deus reduzido a coisa, a objeto a ser possui- 
do, n5o C - sustenta decisivamente Buber 
- o Deus verdadeiro e vivo da Biblia; niio 
C o Deus que nos chama ii existencia, que 
nos d6 forqa, que nos envia ao mundo e que 
nos pedira contas daquilo que fizemos neste 
mundo, de como usamos o tempo que ele 
nos concedeu. A relaq5o entre o homem e 
Deus niio C urna relaqiio Eu-Esse, mas urna 
relaqiio Eu-Tu. E C exatamente no Tu eterno 
que convergem e adquirem seu pleno valor 
todas as possiveis relaq6es. Diz Buber: "As 
linhas das relaqGes, prolongadas, se inter- 
seccionam no eterno Tu. Todo Eu particular 
C um canal de observaqiio dirigido ao Tu 
eterno. AtravCs de cada Tu particular a pa- 
lavra-base se endereqa ao eterno". 

Deus niio C objeto; o Deus-coisa C um 
falso Deus. 0 verdadeiro Deus C o Deus cuja 
presenqa pede a nos obediincia, requer em- 
penho e garante o significado da existincia. 
"Pode-se falar com Deus; niio se pode falar 
de Deus". E, portanto, "a revelaqiio [...I 
niio C uma comunicaqiio de verdades sobre 
Deus, sobre o homem e sobre o mundo que 
possa ser cristalizada dogmaticamente ou 
reatualizada culturalmente; a revelaqiio C 
um evento, o acontecimento de urna pre- 
senqa que niio "captura" Deus dentro do 
mundo do Esse, mas escancara o caminho 
do encontro. da relaciio entre o Eu e o Tu" 
(P. Ricci ~indoni).  
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A Jesus cabe 
urn grande lugar ria historia 
da fi de Israel 

€is corno Martin Bubar, importants figura 
do judaisrno, psrcsbsi,p figura ds Cristo: 
"Minha relap30 psssoal ds obsrtura frotsrno 
a Jssus tornou-ss ssrnprs rnois forts e rnais 
pura, a hoje olho paro als corn urn olhor rnais 
intsnso s rnais li'rnpido do que nunca". 

H6 cerca de cinquenta anos tornei 
objeto conspicuo ds meus estudos o Novo 
Testamento, e considero-me um bom leitor 
clue presto ouvidos sem praconceitos bquilo 
que & clito. 

Desde a juventude percebi Jesus corno 
urn grande irmZlo meu. 0 fato de qua o cristia- 
nisrno o tsnha considsrado e o considers corno 

Deus e Redentor para mirn sernpre pareceu urn 
dado de fato da rn6xirna seriedade, que devo 
procurar entender tanto ern SI rnesmo como 
para mirn. Neste livro est6 depositado algurn 
resultado dessa minha vontade de entender. 
Minha relagdo pessoal de abertura froterna a 
Jssus tornou-se sernprs rnais forte e rnais pura, 
e hoje olho para ele corn um olhar rnais intenso 
e mais limpid0 do que nunca. 

Para rnim 6 mais certo do que nunca qus 
a Jesus cabe um grafide lugar na historia da 
f& de Israel, e qua esse lugar ndo pode ser 
dsfinido corn nenhuma dos catsgorias usuais. 
Por "histbia do f&" entendo a historia do par- 
ticipqdo hurnana (de nos conhecido) naquilo 
que ocorreu entre Deus e o hornern. Por con- 
seguinte, por historia da f& de lsrael entendo 
a historia da participagbo (de nos conhecida) 
de Israel naquilo qus acontscsu antre Dews s 
Israel. Na historia da F& de lsrael h6 algo que 
pods sar conhecido apenas a partir de Israel, 
assim corno na historia da fb do cristianismo h6 
algo cpe pode ser conhecido openas a partir do 
cristianismo. A este irltimo "algo" me dediqusi 
apenas corn o profundo e irnparcial rsspsito 
daquele que ouve a palavra. 

M. Bubsr, Dois tipos da Fa: 
fa hsbraico s Fa crista. 

Jerusalim, a cidade santa dos judeus e cristiios, e m  uma gravura d o  stculo X1V 





f\ vida e as o b m s  

Emmanuel LCvinas nasceu em Kaunas, 
na Lituiinia, em dezembro de 1905. Seu pai 
era papeleiro e livreiro. Desde muito jovem, 
portanto, LCvinas teve meios de familiarizar- 
se com os grandes escritores da literatura 
russa: Dostoiewski, Puskin e Gogol. Com 
12 anos est6 na Ucriinia, adolescente e tes- 
temunha da revoluq5o russa. 

Em 1923 LCvinas se transfere para a 
Franqa; e em Estrasburgo segue os cursos 
de filosofia. Remonta a esse period0 a 
amizade entre LCvinas e Maurice Blanchot. 
Sucessivamente, em 1928-1929, LCvinas 
dirige-se para Friburgo na Brisgovia para 
assistir aos cursos de Husserl. Em Friburgo 
teve meios de conhecer Heidegger. Tanto de 
um como do outro, LCvinas estar6 entre os 
primeiros a tornar conhecidas as obras e o 
pensamento na Franqa. Traduz, juntamente 
com a srta. Peiffer, as Medita~oes cartesianas 
de Husserl. Influenciado pelo "rigor radical" 
de Husserl, LCvinas n5o o foi menos por Ser 
e tempo de Heidegger. E o primeiro estudo 
em franc& sobre Heidegger C justamente 
de Ltvinas: En de'couvrant l'existence avec 

Husserl et Heidegger, aparecido na "Revue 
philosophique de la France et de l'ttranger". 
LCvinas jamais desconheceu sua divida em 
relag50 a Heidegger. Todavia, n5o conseguiu 
perdoar-lhe seu comprometimento com o 
nazismo. Dir6 LCvinas: "A muitos alem5es 
se pode perdoar, mas h6 alem5es aos quais C 
dificil perdoar. E dificil perdoar Heidegger". 

Depois da guerra, LCvinas dirige a 
Escola Normal Israelita Oriental. A partir 
de 1957 LCvinas comenta o Talmud no 
decorrer dos "Col6quios" dos intelectuais 
hebreus franceses. Sua grande obra Totalite' 
et infini (Totalidade e infinito) sai em 1961. 
Ensina primeiro na Universidade de Poitiers 
e depois, a partir de 1967, na de Nanterre. 
Desde 1973 foi professor na Sorbonne. De 
1974 6 Autrement qu'8tre ou au-dela de 
l'essence (Diversamente que ser ou  para 
ale'm da esstncia). De 1982 C De Dieu qui 
vient a l'ide'e (De  Deus que vem a ide'ia). 

LCvinas morreu em 1995. 

O n d e  n a s c e  o existente 

A The'orie de l'intuition dans la phe'no- 
me'nologie de Husserl (Teoria da intui~i io na 
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fenomenologia de Husserl) C de 1932. Este C 
o primeiro livro franc& que faz refercncia 2 
obra de Husserl. A fenomenologia oferece, 
na opiniiio de  LCvinas, "um mCtodo para a 
filosofia". E uma reflex50 sobre si mesmos 
que quer ser radical: "Ela n io  leva em conta 
apenas aquilo que a conscihcia espontii- 
nea intenciona, mas pesquisa tudo aquilo 
que foi dissimulado na mira do objeto. Na 
fenomenologia [...I o objeto C restituido a 
seu mundo e a todas as inteng8es esquecidas 
pelo pensamento que nele se imergia, segun- 
do um mod0 de pensar concreto". 

De l'existence a l'existant C publicado 
apenas depois da guekra, em 1947. Com o 
cenirio do pensamento de Heidegger, LPvi- 
nas analisa a nog5o de il y a (ha', existe) e 
mostra como um existente surge e emerge da 
existencia neutra, an6nima, impessoal. 0 il y 
a, escreve LCvinas, 6 o ser em geral. 0 il y a 
C "experiincia do n5o-sentido; ou, melhor, a 
experihcia do ser como n5o-sentido, como 
n5o sendo o ser de nenhuma coisa; em um 

Emmanuel 

que tornou 

de 

a rela@ 

Ldvznas ( I  90 5 1  995) 
d o przmeuo filcjsofo 
conhecido nu Fran~a  

o pensamento 
Husserl e Hezdegger, 
e depozs aprofundou 

o dtrca znter-humana. 

horror do vazio" (S. Malka). E o existente 
sai da existincia, o "sensato" nasce n5o da 
angustia - como quer Heidegger - mas 
muito mais quebrando a neutralidade do 
ser. 0 ser, a realidade, 6 puro n5o-sentido; 
quem tem sentido e quem da sentido C o 
existente, o homem. E o existente destaca-se 
de uma realidade amorfa, rompe com o il y a 
que C o ser - aquilo que existe - mudo de 
significado, apenas na relaqio inter-humana, 
unicamente na "epifania" da face do Outro. 

A face d o  ~ M ~ V O  

n o s  vem ao encon t ro  

A face do Outro n5o C um objeto de um 
pensamento pel0 qua1 o Outro C um dado; 
n5o C um objeto capturAve1 por uma ver- 
dade concebida como adequagao. 0 Outro 



Capitulo vig&simo quarto - Cunmanuel LCvinas e a f e n o m e n o l ~ ~ i a  da  face d o  Butro 

niio C um "dado" que C agarrado, como se 
pudCssemos estender as miios sobre ele. 0 
Outro se imp6e com sua irredutivel alteri- 
dade: o Outro me olha e se refere a mim, e 
se desfaz da idCia que dele tenho em mente. 
Escreve LCvinas em Totalidade e infinito 
- urna obra em grande parte dedicada 
fenomenologia da face -: "N6s chamamos 
de face o mod0 com o qual se apresenta 
o Outro, que supera a ide'ia do Outro em 
mim. Este modo niio consiste em assumir, 
diante de meu olhar, a figura de um tema, 
em mostrar-se como um conjunto de quali- 
dades que formam urna imagem. A face do 
Outro destr6i a cada instante e ultrapassa 
a imagem plastica que ele me deixa". Uma 
imagem, como na foto, vive sempre em um 
contexto. A face do Outro tem significado 
por si mesma, imp6e-se para alCm do con- 
texto fisico e social: "A face C significagiio e 
significagiio sem contexto". 0 Outro "niio C 
urna personagem no contexto". Em poucas 
palavras: o sentido da face niio consiste na 
relagiio com alguma outra coisa: "[ ...I a 
face C sentido apenas para si. Tu Cs tun. E 
assim, comenta Lkinas, "pode-se dizer que 
a face niio C 'vista'. Ela C aquilo que niio 
pode se tornar um conteudo captavel pel0 
pensamento; C o incontivel, e te leva para o 
alCm". A face do Outro sai do anonimato 
do ser. E faz sair de tal anonimato. 

E isso porque "a relaggo com a face C 
imediatamente Ctica". A face do Outro vem 
ao teu encontro e te diz: "Tu niio mataras". 
Sem duvida, apesar da proibigiio, pode ha- 
ver o assassinio, mas a malignidade do ma1 
reaparecerii nos remorsos da consciincia 
do assassino. 

A face do Outro entra em nosso mun- 
do; ela C urna "visitagiio"; C responsabili- 
dade: ela me olha e se refere a mim. A face 
de Outro me imp6e urna atitude Ctica: "6 o 
pobre pel0 qual posso tudo e ao qual devo 
tudo". E assim que a face se subtrai a posse; 
a face do Outro - afirma LCvinas - "me 
fala e me convida a urna relaqiio que n50 tem 
medida comum com um poder que se exerce, 
ainda que fosse prazer ou conhecimento". 

A face do Outro, portanto, me co-en- 
volve, me p6e em questgo, torna-me ime- 
diatamente responsiivel. A responsabilidade 
na relag50 com o Outro se configura, no 

pensamento de LCvinas, como a estrutura 
originaria do sujeito. Desde o inicio, "o Es- 
tranho que 'niio concebi nem dei a luz', j i i  o 
tenho nos bragos". E minha responsabilidade 
em relaqiio ao Outro chega at6 o ponto que 
eu me deva sentir responsive1 tambkm pela 
responsabilidade dos outros. E isso comporta 
a construgiio das instituigdes e tambCm do Es- 
tado. Com efeito, escreve LCvinas, "o Outro 
pel0 qual sou responsavel pode ser o algoz de 
urn terceiro que tambim C meu Outro". Da- 
qui a necessidade de urna justiga e, portanto, 
das instituig6es e do Estado. Disse LCvinas 
em urna entrevista: "Se tivCssemos existido 
em dois, na hist6ria do mundo teriamos pa- 
rado na idCia de responsabilidade. Mas, do 
momento em que nos encontramos em tris, 
p6e-se o problema da relagiio entre o segundo 
e o terceiro. A caridade inicial se acrescenta 
urna preocupaqiio de justiga e, portanto, a 
exigincia do Estado, da politica. A justiga C 
urna caridade mais completa". 

Q ~ a n d o  o 6% 
it. refit.m do 0 ~ t r o  

Em Diversamente que ser ou para alkm 
da essincia LCvinas chega a ver na respon- 
sabilidade pel0 Outro "uma designa~iio a 
responder pel0 Outro, urna expiagzo pel0 
Outro, urna substitui@o do Outro". A 
esse respeito, LCvinas afirma: "0 sujeito C 
refCm". E pouco mais adiante: "0 termo 
Eu significa eis-me aqui, respondendo por 
tudo e por todos". E C apenas por meio 
da condiqiio de refCm - escreve LCvinas 
- que no mundo pode haver "piedade, 
compreensiio, perdiio e proximidade" . E 
por tras dessa posigiio Ctica, na opiniiio de 
LCvinas, est6 Deus: Deus est6 como inspira- 
qiio, embora niio como desvelamento de si 
mesmo. Salomon Malka comenta este ponto 
da seguinte forma: "Deus - ou a palavra 
de Deus - vem-me a idCia concretamente, 
diante da face do outro homem em que leio 
o mandamento Tu niio mataras. A proibiqiio 
escrita sobre a face n5o pode ser considera- 
da como urna prova da existincia de Deus. 
Mas C a circunstiincia em que a palavra de 
Deus adquire sentido". Livinas continua: 
"Eu niio gostaria de definir nada por mei? 
de Deus, urna vez que conhego o humano. E 
Deus que posso definir por meio das relag6es 
humanas, e niio o contrario". Em LCvinas, 
a Ctica torna-se vigia de um Deus presente 
e inatingivel, pr6ximo e diferente. 
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0 Outro n6o pods 
nos dsixar indihrentss 

Ern didlogo corn Ernmanual IOvinas: 
"a responsabil~dade n6o & cedivel, e O no 
responsobil~dads que sou charnodo corno 
cjnico ". 

Pergunta: Em uma entrevista o senhor afir- 
mou: "A responsabilidade & urna individua<do, 
urn principio de individua<do. Em rela<do ao fo- 
moso problema 'o hornem se individua por rneio 
da mat&ria ou por meio da forma?', eu afirrno 
a individua<Bo por meio da responsabilidade 
por outros". Podsria precisar esta sua afirma~do 
interessante? 

Resposto: Trata-se da individua@o dos 
outros na unicidade do "arnado", que & "Onico 
em sau g&nero"; individua<Bo, por outro lado, 
do eu respons6vel em sua nBo-intercambiabi- 
lidads de respons6vel que & uma "escolha". 
A responsabilidade ndo 6 cedivel e 6 na res- 
ponsabilidade que sou chamado corno Onico. 
[. . .] Mas este proceder junto ndo 6 a unidade 
de um g8ner0, mas a NBo-In-Diferen~a propria 
da alteridads (corno, talvez, Q a diacronia do 
tempo). 

Pergunto: Em seus escritos & possivel 
sncontrar varias vezes o terrno "criaq3o"; ale 
parece intervir principalmente onde se trata de 
esclarecer a id&-chavs de uma passividade 
do sujeito mais passiva do qua qualqusr outra 
passividade, passividade irrxuperbvel, apesar 
de nBo ser simplesrnsnte um defeito ou uma 
nega~do. Qual funs60 ocupa tal terrno dsntro 
de sua reflaxbo? 

Resposta: A passividade do Eu, que nBo 
& o Sujeito transcendental operante na sintese, 
ndo 6, todavia. srn sua hurnonidade, fraqueza 
dsscurClvel, mas sacrificio "criador" "que oferscs 
rnais do qua aquilo qus possui". 

Pergunta: A rela<do Outros (Outrern) -Dsus 
constitui um elemento central de sua filosofia; 
com insist&ncia o senhor afirma qua Outros nBo 
6 Deus, nBo 6 a imagern de Deus, nBo & Seu 
icons etc. Todavia. "Outros Q justamente o lugar 
da verdada rnetafisica, indispens6vsl 6 rninha 
rela<do corn Deus". Poderia ssclarscer mais urna 
vez o tipo de liga<Bo qus sxiste a ssu ver entre 
Outros s Deus e precisar esta afirma<do: "NBo 8 
uma mst6fora: nos outros ha uma presenp r ~ a l  
de Dsus [. . .]. NBo Q urna rnetafora, nho Q apsnas 
umo coisa extremamants importante: & literalrnen- 
te verdadeiro. NBo digo que outros seja Dsus, 
mas ern seu Rosto eu sinto a palavra de Deus"? 

Resposto: Quando digo qua ndo & rnet6- 
fora pretsndo dizer que ndo Q uma rnstdfora de 
simples sernelhan~a; na rmlidada o literalrnente 
verdadsiro, o ser verdadeiro litsralmente & outra 
met6fora! Outros n6o so & o prbprio lugar de 
rninha relag30 com Daus, mas essa rela<Bo! 

Pergunta: Em seus escritos rnais recen- 
tes, urn tema parecs assurnir sernpra mais 
importhcia, o da Europa e da Europa cuja 
"hsransa biblica irnplico a nscessidade da he- 
ranc;a grega". Podsria prscisar o sentido de tal 
irnplica<do qua nBo depends, corno o senhor 
rnesmo afirma, de "simples conflu&ncia de duos 
correntes cul turais"? 

Resposto: < o temo do apari~do do tercai- 
ro; o "primeiro a vir" para mim e para o outro seria 
tarnb&m o terceiro qua nos refine e que ssrnpre 
nos acompanha. 0 terceiro 6 tarnbQrn o meu 
outro, o terceiro 6 tamthm o meu prbximo. Onds 
esta a prioridade? E necass6ria uma decisbo. A 
Biblia peds justi~a e delibera<Bo! Do seio do 
arnor, do ssio da miseric6rdia. < preciso julgar 
e concluir: 6 necess6rio urn saber, Q nacess6rio 
verificar, 0 necessdria a ci&ncia objetiva e o 
sistema. 6 preciso reunir os Onicos do amor, exte- 
riores a todo g&nsro. b comunidade s a? mundo. 
Primairas viol&ncias no misericbrdia! E preciso, 
por meio do amor do Onico, renunciar ao hico. < necsssario que a humanidade do Humano en- 
contra um novo lugar no horizonte do Universal. 
Instruir-se junto 00s grqos e aprender seu verbo 
e sua sabedoria. 0 grqo, inevitdvel discurso 
da Europa qus a pr6pria Biblia recomsnda. 

E. Ibvinas, Coldquio, 
5. Petrosino e J. Rolland (orgs.), 

em De Deus qu5 van d iddio. 



0 MARXISM0 
DEPOIS DE MARX 
E A ESCOLA 
DE FRANKFURT 

I "Todo ser finito - e a humanidade e finita - que se 
pavoneia como o valor gtimo, supremo e dnico, 
torna-se um idolo, que tem sede de sacrificios de 
sangue ". 

Max Horkheimer 

"Nem sequer o advent0 definitivo da liberdade 
pode redimir aqueles que morrem sofrendo". 

Herbert Marcuse 

I "0 que importa e aprender a esperar". 

Ernst Bloch 
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contrabandearam como uma necessidade historica aquilo que era um valor a 
buscar, um ideal de justi~a e de igualdade. Rejeita como "cultura inferior" e como 

"atavism0 politico" a ditadura 'do proletariado. Tambem nao e 
Reformas verdade que o Estado seja necessariamente orgao de opressao 
e ndo e administrador dos interesses dos capitalistas; as lutas dos tra- 
revolugdo balhadores, dentro das regras democraticas, levaram a reformas 
-+ s 3-4 importantes das institui~des e mais justi~a, sem revolu@o e sem 

derramamento de sangue. Reformas e ni3o revolu@o: este e o 
nlicleo central da concep@o politica de Bernstein, que esta persuadido de que "a 
democracia 4 a alta escola do compromisso". 

A Primeira Internacional fora fundada 
por Marx em 1864. Depois do insucesso da 
Comuna de Paris, ela entrou em crise e, de 
fato, deixou de existir depois do Congresso 
de Haia (2-7 de setembro de 1872), ainda 
que, oficialmente, s6 tenha cessado suas 
atividades com o Congresso de FiladClfia 
de 1876. 

Com a Segunda Internacional (1889- 
1917), a funqiio de guia do movimento 
operario internacional foi assumida pela 
social-democracia alemii, cujo ide6logo 
reconhecido C Karl Kautsky. No primeiro 
Congresso da Segunda Internacional, que 
se realizou em Bruxelas em agosto de 1891, 
foram apresentadas propostas para alcangar 
objetivos como a jornada de trabalho de oito 
horas, adequada legislagio trabalhista ou da 
luta pela paz que deveriam ser desenvolvidas 
pelos partidos socialistas. No Congresso de 
Londres, de 1896, a Internacional decidiu 
expulsar os anarquistas da organizaqiio e, 
no Congresso de Amsterdam (1904), foi o 
revisionismo (Bernstein) a ser condenado. 
Este foi um momento central da historia do 
socialismo, jii que assinala um dos primeiros 
atos do confront0 que niio mais cessaria 
entre a alma reformista e a alma totalitaria 
do movimento operirio que se reconhece na 
"tradiqiio" marxista. Outro Congresso de 
grande relevo foi o sexto, que se realizou em 
Stuttgart em agosto de 1907, no qual, depois 
da falencia da revolugiio russa de 1905, fo- 
ram discutidos os problemas do militarism0 
e do colonialismo, a questiio da greve geral 
e o problema da atitude que os partidos so- 
cialistas deveriam assumir diante de eventual 
conflito. A prop6sito deste ultimo ponto, 
aprovou-se uma decisiio que comprometia 

os partidos socialistas, diante da ameaqa 
de guerra, a procurar impedi-la por todos 
os meios e, se a guerra se desencadeasse, a 
interferir com o objetivo de faze-la terminar 
o mais rapid0 possivel. Entretanto, com 
a aproximaqiio da Guerra de 191411918, 
a Segunda Internacional comprovou suas 
fraquezas, visto que os partidos socialistas 
foram incapazes de p6r a solidariedade de 
classe entre os trabalhadores dos diversos 
paises acima dos "interesses" nacionais. E 
a guerra explodiu tambCm com a aprova- 
$20 ou, pelo menos, com a neutralidade de 
muitos partidos socialistas. A isso se devem 
debitar as raz6es do fim (1917) da Segunda 
Internacional. Depois, em 1919, houve a 
repressio desencadeada pel0 partido so- 
cial-democrata alemio, entio no governo, 
contra a revoluqiio armada da esquerda 
socialista, liderada por Karl Liebknecht e 
Rosa de Luxemburgo. 

At6 ai, a evoluqiio do ponto de vista 
politico. Na perspectiva da historia das 
idCias, a Segunda Internacional apresenta 
interpretag6es do marxismo que, enquanto 
se distanciam dos temas hegelianos do pro- 
prio marxismo, leem essa doutrina mediante 
as categorias do positivismo elou mediante 
o ponto de vista da teoria evolucionista, ou 
entio tentam "reve-lo" e "revisa-lo" a partir 
da perspectiva e por meio dos instrumentos 
conceituais do neokantismo. 

Com o nascimento da Terceira Inter- 
national (fundada em 1919, tendo como 
partido-guia o partido bolchevique, que 
liderou a revoluqiio vitoriosa na Rtissia), 
procurou-se superar essas orientaq6es de in- 
terpretaq50 com a releitura de Marx efetua- 
da na 6tica de Hegel. A conseqiiincia foi que 
a tem6tica da diale'tica voltou ao primeiro 
plano, em luta renhida contra as infiltraqees 
positivistas, darwinianas, neokantianas e. 
empiriocriticistas na "genuina" tradigiio 
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hegeliano-marxista. 0 advent0 do nazismo 
e do fascismo, a Segunda Guerra Mundial, a 
posterior divisio politica do mundo em dois 
blocos (pacto de Yalta) e as mais recentes 
vicissitudes sociopoliticas, como veremos, 
assinalariam os desenvolvimentos do pen- 
samento marxista. 

C d ~ a r d  Berns te in  

0 reformismo ia aDarecera no interior 
2 1 

do movimento operario social democritico 
desde quando se constituira. E havia pro- 
vocado a critica raivosa de Marx e Engels. 
Entretanto, ap6s a morte de Marx e Engels, 
tem-se o desenvolvimento propriamente dito 
do reforrnismo corn Eduard Bernstein (1850- 
1932). Depois de algumas experihcias po- 
liticas efetuadas no Smbito da democracia 
social, Bernstein emigrou para Londres em 
1888, onde viveu em estreita amizade com 
Eneels at6 a morte deste. em 1895. E foi a " 
Bernstein e n io  a Kautsky que Engels con- 
fiou a ediqio de suas obras postumas. Berns- 
tein s6 p6de voltar i Alemanha em 1901. 
Mas, nesse meio tempo, sua permancncia 
na Inglaterra indubitavelmente influira em 
seu amadurecimento politico e filos6fico. 
Tanto 6 verdade que, entre 1896 e 1898, em 
uma sirie de artigos publicados em "Novo 
Tempo" ("Die neue Zeit"), ele criticou a 
ortodoxia marxista aceita sem discussio 
pelo partido social-democrata, e se alinhou 
em defesa da politica reformista que os so- 
ciais-democratas j i  praticavam ha tempo. 
0 trabalho em que Bernstein articulou de 
mod0 sistematico seu "reformismo" foi 0 s  
pressupostos d o  socialisho e as tarefas da 
democracia social (1889). Suas concepq6es 
reformistas, que "reviam" e corrigiam teses 
centrais do marxismo, foram precisamente 
chamadas com o nome de "revisionismo". 
E, com o acirramento da polemica entre 
"ortodoxos" e "revisionistas". Bernstein 
acabou se tornando o simbolo do revisio- 
nismo e do reformismo. Bernstein foi urn 
homem corajoso que, com lucidez sem igual, 
viu i i  entio os Dontos fracos do marxismo 
e sdube extrair de suas criticas as devidas 
consequCncias. 

Antes de mais nada, Bernstein mostra 
que as previs6es centrais feitas pela teoria 
marxista revelaram-se privadas de funda- 

mento e foram desmentidas pela historia: 
"0 agravamento da situaqiio econ6mica 
n io  se realizou do mod0 representado pel0 
Manifesto. Esconder isto nio  s6 C inutil, mas 
tambtm verdadeira loucura. 0 niimero dos 
proprietaries niio diminuiu, e sim aumentou. 
0 enorme aumento da riqueza social nio  
foi acompanhado pela diminuiqio numCrica 
dos magnatas do capital, mas pel0 aumento 
do numero de capitalistas de todos os tipos. 
0 s  segmentos intermediaries mudam suas 
caracteristicas, mas n io  desaparecem do 
quadro social. Do ponto de vista politico, 
vemos que os priviltgios da burguesia ca- 
pitalista cederam gradualmente espaqo i s  
instituiq6es democriticas em todos os paises 
desenvolvidos. Sob a influcncia destas e sob 
o impulso da agitaqio sempre mais vigorosa 
do movimento operirio, produziu-se uma 
reaqio social contra as tendincias explo- 
radoras do capital, que hoje, na verdade, 
avanqa ainda muito timidamente e tateando, 
mas continua existindo e atrai para sua Area 
de influhcia setores sempre mais vastos 
da vida econ6mica". A historia, portanto, 
invalidou a teoria marxista, contradizendo 
suas previs6es com os fatos: pauperismo 
crescente, proletarizaqiio da classe mtdia, 
aguqamento dos conflitos de classe, crises 
econ6micas repetidas, "derrocada" inevith- 
vel do capitalismo, e assim por diante. Para 
Bernstein, a realidade C que o marxismo esta 
dilacerado por insoluvel dualism0 entre "a 
influincia determinante da economia sobre o 
poder politico e uma verdadeira f C  milagrosa 
na virtude do poder politico". 

Bernstein rejeita, em primeiro lugar, 
a diaktica ("0 elemento falso da doutrina 
marxista, a insidia que macula toda consi- 
deraqiio coerente das coisas"). E a rejeita 
porque, com ela, Marx e Engels contraban- 
dearam como necessidade historica aquilo 
que, ao contririo, era valor ideal, ou seja, 
sua exigincia de justiqa e igualdade. 

Bernstein tambtm rejeita a ditadura 
do  proletariado: "A ditadura de classe per- 
tence a uma cultura inferior e, prescindindo 
da utilidade e da viabilidade das coisas, o 
surgimento da idCia de que a supera@o da 
sociedade capitalista pela sociedade socia- 
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lista deva necessariamente se verificar nus 
formas de desenvolvimento de uma e'poca 
que ainda niio conhecia de modo nenhum, 
ou somente de forma muito incompleta, os 
mCtodos atuais de propagagio e de obtengiio 
das leis e carecia dos 6rgiios adequados para 
esse fim, deve ser considerado somente como 
recaida, ou seja, como atavismo politico". 

A ditadura do proletariado, em suma, C 
idtia que, na opinigo de Bernstein, baseia-se 
em anilise radicalmente errada da situagiio. 
0 Estado niio C somente 6rgiio de opressiio 
e administrador delegado dos proprietirios. 
Apresenti-lo sob essa 6tica 15 o ~ n i c o  cami- 
nho de todos os elucubradores de sistemas 
anirquicos. 0 Estado niio C necessariamente 
um instrumento de espoliagiio. Ele, sob o 
impulso das lutas operirias, conheceu uma 
auttntica metamorfose. 

democracia como 

alta escola 

Assim, no plano te6ric0, a filosofia 
marxista foi ao encontro dos mais severos 
desmentidos da h idr ia ;  tem dentro de si 
componentes metafisicos e miticos, como a 
dialCtica, que C precis0 eliminar, ao menos 
para que nEo se chegue a deletCria confusiio 
dos fatos econ6micos e sociais com os que 

siio valores morais, em detriment0 de uma 
visiio realista das situag6es e do mais sCrio 
compromisso Ctico. No plano da pritica, a 
"revisiio" da filosofia marxista por Berns- 
tein leva-o B defesa coerente da politica 
reformista. 

Reformas e niio revolugiio. Reformas 
no interior de um Estado regulado pelas 
instituig6es democriticas: "A democracia e' 
inicio e fim ao mesmo tempo. Ela t o meio 
para impor o socialismo e 6 forma de rea- 
liza@o do socialismo [. ..I. Em principio, 
a democracia C supressiio do dominio de 
classe, embora nHo seja ainda a supressiio 
efetiva das classes [...I. A democracia e' a 
alta escola do compromisso". 

E, para Bernstein, "compromisso" niio 
significa "a sujeira do oportunismo", j6 
que "luta de classes e compromisso siio tiio 
pouco antiteses absolutas quanto a estatica 
e a din2mica; siio formas do movimento e o 
pr6prio movimento C eterno". 0 marxista 
ortodoxo pensa em uma sociedade perfeita, 
acredita ter identificado "o objetivo final do 
socialismo" e pensa assim realizar o paraiso 
na terra, o melhor dos mundos possiveis. J i  
o revisionista enfrenta os problemas reais, 
e seu objetivo C o de fazer da sociedade em 
que lhe cabe viver uma sociedade melhor, 
mais justa, mais culta, mais livre, e essa 
tarefa niio tem fim. 

0 marxista ortodoxo C um totalitirio, 
o revisionista C um reformista democratico. 
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II. O debate sobre o"reformismo" 

Karl Ka&tskY 
e a "ovtodoxia" 

0 s  ortodoxos tiveram em Karl Kautsky 
(1854-1938) urn lider de grande prestigio na 
critica i s  teses do reformismo. Nascido em 
Praga em 1854, Kautsky estudou hist6ria e 
cihcias naturais em Viena. Depois transferiu- 
se para Zurique, onde foi redator do "Sozial- 
demokrat". Em 1881, teve ocasiiio de visitar 
Marx em Londres. E, em 1883, assumiu a di- 
reqfo da "Die neue Zeit" ("Tempo Novo"), 
a rectm-fundada revista te6rica do partido 
social-democrata alemiio. Foi ele quem re- 
digiu a parte te6rica do Programa de Erfurt 
(1891). Seu comentario a esse novo progra- 
ma do partido social-democrata constituiu 
um verdadeiro catecismo para os simpati- 
zantes e militantes da Segunda Internacional. 

Contra Bernstein, Kautsky (que, ante- 
riormente, colaborara com Bernstein) rea- 
firmou a teoria marxista, e observou que o 
desenvolvimento do capitalismo e a conquis- 

ta de novos mercados atravts da expansiio 
colonial confirmam as previs6es de Marx 
sobre o agugamento da crise econ6mica e 
a necessidade hist6rica da passagem para a 
revolugiio. Kautsky chega at6 a enrijecer a 
tese marxista da derrocada inevitiivel do ca- 
pitalism~ e da inelutabilidade da revolu@o, 
defendendo o determinismo evolucionista 
no campo social. Mas, para realizar essa 
operagfo, Kautsky t obrigado a "rever" e 
rejeitar alguns pontos fundamentais da teo- 
ria marxista. Assim, a prop6sito da relagfo 
entre estrutura e superestrutura, ele dira que 
"niio podemos nos limitar a simples afirma- 
giio de que na estrutura ha somente coisas 
materiais e na superestrutura s6 pensamen- 
tos e sentimentos. Niio se pode negligenciar 
em ambos os setores os objetos materiais 
nem a atividade espiritual. Hii mais, portm. 
Com efeito, niio se pode sequer dizer que es- 
trutura e superestrutura estejam sempre em 
relagiio de causa e efeito; ao contrhrio, elas 
se con+cionam uma i outra em intera@o 
continua". 
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Essa, portanto, C a revisiio que Kautsky 
realiza do materialismo hist6rico. E a pro- 
posito da diale'tica, Kautsky afirmarh que, 
"para a aplicaqio materialista (do esquema 
dialCtico hegeliano), niio se deve apenas 
rep6-lo de pt, mas tambCm C necessario mu- 
dar inteiramente o caminho trilhado pelos 
pCs". Niio mais desenvolvimento dialktico, 
e sim interaqiio entre organismo e ambiente: 
nisso consiste o naturalism0 de Kautsky ou, 
se preferirmos, seu darwinismo social. 

Depois da conquista do poder na Rus- 
sia pelos bolcheviques, Kautsky p6s-se a 
combater Linin, suas idCias e as realizag6es 
do bolchevismo (e Li:nin apressou-se logo 
a atacar o "renegado" Kautsky). Kautsky 
combatia os bolcheviques pel0 fato de que 
"eles se mantiveram no poder somente re- 
trocedendo um passo depois do outro, para 
finalmente chegar ao polo oposto daquele 
que haviam pretendido alcanqar. Para chegar 
ao poder comeqaram por lanqar ao mar seus 
principios democrhticos. E depois, para se 
manterem no poder, fizeram o mesmo com 
seus principios socialistas". Na opiniiio de 
Kautsky, os bolcheviques sacrificaram seus 
principios; trata-se portanto de oportunis- 
tas. 0 s  bolcheviques triunfaram na Russia 
"precisamente porque ao socialismo coube 
total derrota". 

Rosa de Luxemburgo: 
"a vif6via do socialismo 
n&o cai do cku" 

Rosa de Luxemburgo i uma das per- 
sonalidades mais destacadas do movimento 
marxista. Nascida de familia judaica em 
Zamosc, na fronteira russo-polonesa, em 
1870 ou 1871 (a data C incerta), Rosa de 
Luxemburgo estudou inicialmente em Zuri- 
que e, depois, juntamente com Leo Jogiches, 
dirigiu o partido socialista polonis. Critica 
do revisionismo (seu Reforma social ou 
revolu@o? i de 1899), em 1903 bateu-se 
pela greve geral como instrumento para 
abrir o caminho do poder para o proletaria- 
do. Em 1907 comeqou a ensinar economia 
politica na escola do partido em Berlim. Sua 
obra principal, A acumulapio do capital 
(que representa notavel contribuiqiio i teoria 
do imperialismo), C de 1913. Presa vhrias 
vezes, em 1914 participa da fundaqiio do 
Spartakus-Bund, do qua1 nasceu, em 1918, 
o partido comunista alemiio. Foi assassinada 

em 15 de janeiro de 1919, juntamente com 
Karl Liebknecht. 

Contrhria a Bernstein e a todo gine- 
ro de reformismo, Rosa de Luxemburgo 
tambCm tinha posiqiio critica em relaqiio 
ao fatalism0 evolucionista de Kautsky. Em 
sua o~iniiio. o socialismo niio C resultado 
ineluChve1 dd desenvolvimento da historia, 
mas muito mais uma tendincia no interior 
desse desenvolvimento, tendtncia que so- 
mente a aqzo de um proletariado organizado 
e consciente pode levar i realizaqiio. 

Com o desencadeamento da guerra, em 
1914, Rosa de Luxemburgo ficou contra a 
posiqiio dos socialistas em relaqiio a quest50 
da guerra, denunciou o "patriotismo social" 
da democracia social, e lanqou um apelo 
em favor de manifestaq6es revolucionarias 
em todos os paises contra a guerra e contra 
o sistema que deseja e alimenta a guerra. 
Posteriormente, em um primeiro momento 
saudou com entusiasmo a Revoluqio de 
Outubro. Depois, porCm, escreveu aguda 
critica em relagiio i teoria e ii pratica do 
bolchevismo, critica que se configurou como 
autintica acusaqiio. 

Rosa de Luxemburgo (1 870 ou 1871 -1 91 9). 
Para ela o socialismo nao 6 urn resultado inelutauel 
do desenvolvimento da histdria. 
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A proposito, Rosa de Luxemburgo nada mais siio do que paliativos". 0 unico 
afirmava que L h i n  "erra completamente caminho de recuperaqiio "i a escola da 
nos meios que utiliza. Decretos, poderes vida publica em si mesma, a mais ilimi- 
ditatoriais aos diretores de fabricas, penas tada e mais ampla democracia e opiniiio 
draconianas e govern0 baseado no terror publican. 

0 s  representantes de maior relevo do austromarxismo fo- 
ram: Max Adler, 0th Bauer, Karl Renner e Rudolf Hilferding. dos 

Sob a influencia dos neokantianos (Windelband, Rickert, Co- austromarxjstas 
hen) e de Mach, mas tambem de Kelsen e da Escola austriaca de + g 7 
economia (Menger, Bohm-Bawerk, Mises etc.), os austromarxistas 
procuraram resolver principalmente: 

a) o problema de quanta ciencia ha no marxismo ou de quanta cihcia pode 
dele derivar; 

b) o problema da fundamentaqao dos valores do socialismo. 

Max Adler (1873-1937) e certamente-junto Otto Bauer -a figura mais impor- 
tante do austromarxismo. Adler sustenta que o materialismo historico- entendido 
como doutrina segundo a qua1 a superestrutura "ideologica" 4 produzida pela es- 
trutura "econ8mica" - nao encontra urna base nos textos de Marx 
e de Engels: "ai se encontra, ao contrhrio, a indicaqao continua Materialismo 
de que elas estao necessariamente ligadas uma a outran. historic0 

Em outras palavras - afirma Adler em Problemas marxistas e materialismo 
- o materialismo historico nao seria urna metafisica, e sim urna 
indicaqlo programhtica a levar em conta, nas pesquisas historico- 

a regfar sociais, o aspect0 econ8mico. de metodo 
A dialetica marxista nao seria, tambem, urna doutrina me- cientifico 

tafisica. Para Adler, a dialetica nao e mais que a constataqao "da ,g 2 
oposiqao existente entre o interesse proprio do individuo e as 
formas sociais em que ele e comprimido". 

Ora, porem, urna vez que nos tenhamos desembara~ado da dialetica, con- 
siderada como lei inelutavel da historia na base de um process0 que ao mesmo 
tempo teria realizado um progresso, onde se fundariam os valores 
socialistas? AS raz6es 

Aqui, justamente, temos a referencia a Kant: a ideia politica da refer@ncja 
dos socialistas, seu empenho pela justiqa e pela liberdade, se fun- ao imperativo 
damentam sobre o imperativo categ6rico de Kant, que "pretende categorico 
que em cada um seja respeitada a humanidade e que ninguem de Kant 
seja considerado apenas como um meio, e sim, ao mesmo tempo, + § 3 
tambem como fim". 

Gihese e caracteristicas especialmente a funqiio de desencadear a 
controvirsia entre o "espirito reformista" e 

do aus t ro~arx ismo o "espirito totalitario" da democracia social, 
ja ao austromarxismo deve ser reconhecido 

Se o revisionismo teve a funq2o de sus- sobretudo o mirito de ter delineado: 
citar fortes duvidas sobre a validade de a )  a quest50 do que existe de cihcia no 
alguns pontos centrais da teoria marxista, marxismo ou de que cicncia i dele derivavel; 
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b) a tematizaqiio da questiio referente 
ao problema da fundamentaqiio dos valores 
do socialismo. 

0 s  austromarxistas propuseram-se 
o primeiro problema sob a influhcia da 
filosofia neokantiana e das concepqoes de 
Mach. 0 segundo problema surgiu tanto 
sob a influ2ncia dos neokantianos como ~ e l o  
estimulo que eles receberam de pensadores 
como Hans Kelsen. Tanto na primeira como 
na segunda problematica, os austromarxis- 
tas sofreram a influcncia de Carl Menger e 
da "escola vienense de economia". 

Mas quem eram esses austromarxistas? 
Um deles, Otto Bauer, descreve a ghese do 
austromarxismo nos seeuintes termos: "Sur- " 
giu [. . .] do movimento estudantil socialista 
vienense uma jovem escola marxista, cujos 
representantes de maior prestigio, no fim 
da dCcada de 1990, eram Max Adler, Karl 
Renner e Rudolf Hilferding; a esses, pouco 
tempo depois, uniram-se Gustav Eckstein, 
Friedrich Adler e eu". Eles haviam crescido 
em uma Cpoca em que neokantianos como 
Windelband, Rickert e Cohen, ou pensa- 
dores como Kelsen, desenvolveram "uma 
critica a Marx que, valendo-se de argumen- 
tos kantianos, gnosiocriticos, contesta a 
possibilidade de uma ciincia de leis causais 
do desenvolvimento social. Desse modo, a 
teoria marxista da necessidade historica e 
da inelutabilidade da revoluqiio social devia 
ser superada e o socialismo reduzido a um 
postulado Ctico, a principio de avaliaqiio 
e de aqiio no iimbito da ordenagiio social 
existente". 

E isso o que diz Bauer a proposito 
do confronto entre o austromarxismo e o 
neokantismo. Mas ele ainda nos informa 
tambkm o seguinte: "Se Marx e Engels 
haviam partido de Hegel, e os marxistas 
posteriores do materialismo, os mais jovens 
'austromarxistas' partiram em parte de Kant 
e em parte de Mach. Por outro lado, nos 
meios universithrios austriacos, eles deviam 
se confrontar com a chamada escola austria- 
ca de economia - e esse confronto tambtm 
influenciou o mCtodo e a estru,tura de seu 
pensamento. Por fim, na velha Austria aba- 
lada pelos conflitos de nacionalidade, todos 
tiveram de aprender a aplicar a concepqiio 
marxista da historia a fen6menos comple- 
xos, que n io  toleravam o uso superficial e 
esauematico do mCtodo de Marx". 

Foi assim, portanto, que se constituiu 
a "comunidade espiritual" (Geistesgemeins- 
chaft) que ficou conhecida pel0 nome de 
austromamismo. A comunidade se dividira 

no comeqo da guerra. E as diverghcias au- 
mentariio durante e depois da guerra, sobre 
questdes como a da guerra, da nacionalida- 
de, da avaliaqio da Revoluqio Russa, ou a 
questio democracia-ditadura. A prop6sito 
da avaliaqio da Revoluqiio Russa, Adler, em- 
bora pertencendo i esquerda da democracia 
social austriaca, sustentava que "a ditadura 
bolchevique acabara por se transformar em 
ditadura dirigida contra grande parte do 
proletariado". 

Tendo precisado os traqos de fundo 
do austromarxismo, podemos agora des- 
cer a outros pormenores, analisando mais 
particularmente as obras de Max Adler 
(1 873-1937). Pressionado pela premencia de 
dar fundamento teorico valid0 i sociologia, 
distinguir a cihcia (que descreve) da ttica 
(que prescreve), e eliminar os elementos 
mitico-metafisicos do marxismo, Max Adler, 
diante da tese marxista de que o desenvolvi- 
mento historic0 fari acontecer o que C bom 
que aconteqa, pde logo em evidcncia que "o 
progresso n io  C conceit0 pertinente i s  leis 
da natureza, mas somente i s  leis do espiri- 
to, niio podendo, portanto, ser explicado 
e demonstrado, mas apenas criado e crido 
pelos homens". 

Em suma, um process0 ou desenvol- 
vimento historic0 ainda n io  constitui um 
progresso: ele torna-se tal se aquele evento 
que ocorre realiza ou incrementa urn da- 
queles valores (justiqa, liberdade, igualdade 
etc.) que os homens criam e nos quais creem, 
mas que niio podem ser fundamentados e 
demonstrados atravCs de argumentaqdes 
cientificas. E, com efeito, existem explica- 
q6es cientificas, mas nio existem explicaqdes 
Cticas ou estiticas: existem apenas avaliaq6es 
Cticas ou estCticas. 

Entio, o que explica o marxismo? A 
concepqiio marxista da historia, por exem- 
plo, C cientifica, estando assim em condiq6es 
de apresentar explicaqdes abalizadas dos 
acontecimentos historicos, ou entiio se trata 
de hip6teses metafisicas niio passiveis de 
controle, construidas no ar? 

Posto diante desse problema ineludivel 
e central, Adler sustenta que o materialismo 
historico, entendido como a teoria segundo 
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a qua1 a ideologia C produzida pela base 
econ6mica, C urna tese que "n2o pode se- 
quer se referir a letra dos textos de Marx 
e Engels. Niio encontramos neles sequer 
urna passagem que sustente que a situaqiio 
material produz ou tem por efeito a situagio 
espiritual. Mas, ao contrario, encontramos 
continuamente a indicaqio de que elas estio 
necessariamente vinculadas uma a outran. 
Por isso, escreve Adler em Problemas mar- 
xistas (1920), "o 'materialismo' da con- 
cepq5o marxista da historia e da sociedade 
nada mais C do que a acentuaqiio polemica e 
programatica do ponto de vista empirico". 

Portanto, na opiniEi'o de Adler, o mate- 
rialism~ historic0 niio C tanto urna metafisi- 
ca da historia, mas muito mais a indicaqiio 
programatica que, na analise cientifica dos 
fatos historicos, relaciona-se ao aspect0 
econ6mico. 

Esta, pois, C a primeira operaqiio in- 
terpretativa que Adler realiza a partir dos 
textos de Marx e de Engels. 

E ele realiza uma operagio aniiloga a 
proposito da diale'tica. Se entendermos por 
dialttica "urn modo do  ser", ou seja, "o 
contraste entre as coisas como genese de 
todo o acontecer", entiio a diaktica passa a 
indicar "uma estrutura essential do ser" e, 
conseqiientemente, C metafisica. Entretanto, 
na opiniio de Adler, a dialCtica em Marx e 
Engels n2o C de mod0 nenhum urna visiio do 
mundo, urna cosmovisiio, ou urna metafisica; 
na forma em que se apresentaria em Marx e 
Engels, ela C "um principio de investiga@o 
para o estudo da vida social". Em suma, a 
dialCtica marxista "nio tem mais nada a 
ver com a quest20 da natureza do  ser, mas 

simplesmente constata a oposiqiio existente 
entre o interesse proprio do individuo e as 
formas sociais i s  quais ele C forqado". Adler 
vE na dialetica marxista um puro e simples 
"principio de investigagio" . 

0 neokantismo 

dos aus t~omar~ is tas  

dos valolres do socialismo 

Assim, o materialismo historic0 e o 
materialismo dialCtico de Marx e Engels 
siio interpretados por Adler como principios 
heuristicos. 

Niio C so isso, porCm. Como o marxis- 
mo fundamenta os valores do socialismo? Se 
cair por terra a metafisica materialistico-dia- 
lktica, que fundia em urn todo indistinto os 
fatos e os valores, entiio onde estes ultimos 
encontram seu fundamento? Ou deveremos 
aceitar um relativismo extremo? 

Na realidade, escreve Adler, "o conhe- 
cer tedrico, sempre, sd tem a ver com um 
ser ou acontecer das coisas. 0 problema da 
Ctica, ao contrario, consiste na disting50 
entre o bem e o mal". Por conseguinte, 
"a idCia politica do socialismo motiva-se 
tio-somente naquela versiio do imperativo 
categ6rico que pretende que a humanidade 
seja respeitada em cada um, e que ninguCm 
seja considerado apenas como um meio, 
mas, ao mesmo tempo, tambCm como fim". 
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Ap6stolo do marxismo ortodoxo foil na Russia, Georgij Valentinovich Pleka- 
nov (1856-1918). Em nome do materialismo historico ele criticou L6nin: a historia 

tem suas leis subjetivas e imanentes; e LCnin fez ma1 ao for~ar o 
Plekanov: 
defesa 

curso dos acontecimentos. Contra aqueles que "confundiam" a 

da ortodoxia dialetica com a teoria vulgar da evolugSo, Plekanov quer resta- 
e critica a LCnin belecer os direitos da dialetica. No ultimo period0 de sua vida 
+ §  1 tomou distdncia tambCm da Revolugao de Outubro, por ele vista 

corzio um golpe de mao de tip0 blanquista. 

Em 0 gue fazer?- publicado em 1902 - L6nin (1870-1924) ataca, de um lado, 
os revisionistas e, do outro, os teoricos da espontaneidade revolucionaria da classe 
operhria, todos os que sustentavam que a consci6ncia de classe e a revolugao teriam 

sido produto espontdneo do desenvolvimento do capitalismo. 
Lenin: Lenin C decididamente contrdrio a tal concepgao. 0 proletariado, 
o partido a seu ver, nao 6 capaz de chegar por s i  a uma consci6ncia revo- 
comunista lucionbria; essa consci6ncia, por meio da teoria revolucionaria, o 
cOrnO grupO proletariado a recebe de uma patrulha "aristocratica" de inte- 
escO1hido de lectuais burgueses que sabem e que, portanto, t6m o direito e o 
revolucionarios 
pro fissionais dever de se colocar como guia da humanidade na luta que esta 
+ § 2 faz por sua libertasao final. Luta que - contra o Estado burgues 

e sem esperar o inevitavel desmoronamento do capitalismo e a 
revolugilo espontdnea por arte das massas - deve ser confiada 

e a a@o revolucionaria". 
P ao partido, que L h i n  vC como um grupo se ecionado de homens "cuja profissao 

Em suma, "para obter sua emancipagao, o proletariado - escreve L6nin em 
Estado e revolug80 (1 91 7) - deve derrubar a burguesia, conquistar o poder politico, 
instaurar sua ditadura revolucionaria". 

Quem difundiu o marxismo na Rus- 
sia foi Georgij Valentinovich Plekanov 
(1856-191 8). Inicialmente partidario da 
organiza@io populista "Terra e liberdade", 
mais tarde passou a combater precisamen- 
te o populismo, a partir da perspectiva do 
marxismo ortodoxo, depois de ter estudado 
Marx. Escreve ele nas Questdes funda- 
mentais do marxismo (1908): " E d  fora 
de duvida que as rela~6es politicas influem 
sobre o movimento econ6mic0, mas tambCm 
est6 igualmente fora de d6vida que, antes de 
influir sobre tal movimento, elas foram por 
ele criadas". 

Esta t a razz0 por que se equivocam 
os populistas (que pensam que a revolu@o 
na Russia pode se realizar sem passar pel0 

capitalismo). A historia tem suas leis objeti- 
vas e imanentes. E essas leis niio podem ser 
ignoradas. E, na opiniao de Plekanov, LCnin 
fez ma1 ao forqar o andamento da historia. 

Assim, ortodoxo no que se refere ao 
materialismo historico, Plekanov tambkm 
o C no que se refere ao materialismo dialk- 
tico: "Muitos confundem a dialktica com a 
teoria da evolu@o. E,  no entanto, ela difere 
essencialmente da vulgar 'teoria da evolu- 
qiio', que se baseia no principio de que nem 
a natureza nem a hist6ria d5o saltos e que 
todas as mudan~as no mundo se realizam 
gradualmente. Hegel ja demonstrara que, 
entendida nesse sentido, a teoria da evoluq5o 
era inconsistente e ridicula". - 

Critico tambkm dos "construtores de 
Deus", isto C, dos que, como M. Gorkij, pen- 
savam inserir o marxismo cientifico em um 
misticismo religioso, Plekanov, no ultimo pe- 
riodo de sua vida, tamhkm se distanciou do 
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partido "jacobino" e "ditatorial" de Linin e 
rejeitou a Revolugio de Outubro, enquanto 
a via como golpe de mio de tip0 blanquista, 
como tentativa realizada em uma situagio 
ainda n io  madura para o objetivo. 

Voltando Russia depois da revo- 
luqio, Plekhanov foi acusado de traiqio 
pela maioria bolchevique, que tragou clara 
distingio entre os "bons trabalhos" do pri- 
meiro Plekanov e os "maus trabalhos" do 
Plekanov "revisionista". 

Nascido em 1870 em Simbirsk, no mi- 
dio Volga, Vladimir Ilic Ulianov (chamado 
LBnin) foi o terceiro de seis filhos. Em 1887, 
seu irmio maior Aleksandr, em um grupo de 
estudantes niilistas, participou de atentado 
contra o czar. Descoberto, foi preso e exe- 
cutado. Esse tragic0 acontecimento deixou 
impress50 enorme sobre o jovem LEnin, que 
se convenceu de que o caminho anarquista 
n io  era praticivel para abater o czarismo. 

Depois de formado, Linin passou a 
estudar os problemas econ6micos da Russia 
e comeqou a ler as obras de Marx e Engels. 
Convencido da justeza de suas idCias, passou 
a combater os "populistas" e, depois de 
breve estadia na Suiga (1895) - onde con- 
tactou com alguns exilados, entre os quais 
Plekanov -, voltou para a Russia, com a 
intenqio de dar vida ao partido social demo- 
crata russo (filiado a Segunda Internacional). 
Entretanto, foi preso e deportado para a 
SibCria, onde ficou trEs anos. Em 1900, Li- 
nin consegue sair do pais, ficando durante 
cinco anos na Europa Ocidental. Em 1903, o 
partido social democrata russo realizou um 
congresso em Bruxelas e a corrente de Linin 
conseguiu se impor, ainda que por pequena 
margem. Desde entio, essa corrente passou 
a ser chamada bolchevique (bolche em russo 
significa "de mais"), ao passo que o grupo 
adversirio passou a ser chamado de men- 
chevique (menche significa "de menos"). A 
falincia da revolugio de 1905 obrigou Linin 
a fugir novamente da Russia, onde reentrara 
h i  pouco. Mas em 1917 foi protagonista de 
vanguarda da Revoluqio de Outubro. Eleito 
presidente do Conselho dos comissarios 
do povo, levou a fundo sua batalha contra 

todos os adversaries da Revolugio, embora 
em certo momento tenha sido obrigado a 
reintroduzir os mecanismos da economia de 
mercado (a NEP, Nova Politica Econbmica). 
Atingido por doenqa em 1922, morreu em 
21 de janeiro de 1924. 

Em 1902, LEnin publicou 0 que fazer?, 
que constitui o ato de nascimento do bol- 
chevismo. Nessa obra, por um lado ataca 
o "revisionismo" (que, para ele, nada mais 
C do que "oportunismo", "ecletismo" e 
"falta de principios"; Bernstein deforma 
"grosseiramente" e "monstruosamente" o 
pensamento de Marx) e, por outro lado, os 
teoricos da espontaneidade revolucionaria 
da classe operiria. Estes ultimos, seguido- 
res ortodoxos do materialismo historico, 
reduziam a politica a reflex0 da economia 
e, portanto, sustentavam que a consciincia 
de classe e a revolugiio seriam o produto 
espontLineo do desenvolvimento do capita- 
l i sm~.  Mas Linin rebela-se contra essa idCia: 
afirma ele que a historia mostra que, por si 
so, o proletariado niio esti em condiq6es de 
amadurecer uma &ria consciEncia politica 
revolucionaria; por si s6, chega unicamente 
as reivindicag6es e n io  a revolugiio; mas 
"sem teoria revolucioniria n io  pode haver 
movimento revolucionirio". E o proleta- 
riado recebe a teoria revolucioniria de um 
"aristocritico" esquadrio de intelectuais 
burgueses que a sabem e, sabendo-a, tim o 
direito e o dever de colocar-se h frente da 
humanidade no process0 de sua l iberta~io 
final. Somente assim, na opiniio de Linin, o 
movimento operario poderia se tornar "um 
movimento invencivel" 

Para Linin, a consciEncia politica 
identifica-se com a ideologia marxista, 
que C a doutrina oficial do partido revo- 
lucionario, e que "6 onipotente porque C 
justa", escreve L h i n  em TrBs fon;es e trBs 
partes integrantes do marxismo. E ela que 
institui o partido, que por sua vez torna- 
se a custodia de sua pureza. Ela nHo deve 
ser criticada, ja que "toda diminuigiio da 
ideologia socialista, todo afastamento dela 
implica necessariamente o fortalecimento 
da ideologia burguesa". E isso significaria 
abdicar do objetivo de fundo que C o de 
derrubar a burguesia. PorCm, insiste Linin, 
para derrubar a burguesia a classe operiria 
deve ter uma diregio, que deve ser confiada .- 
a um destacamento selecionado de homens 
"cuja profissio C a aqio revolucioniria", 
como podemos ler em 0 que fazer? Pois 
bem, esse destacamento selecionado de 
revolucionirios profissionais C o partido 
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comunista, entendido como o estado maior 
do exCrcito proletario, como vanguarda 
armada do proletariado. 

Estado, revoluc~o, 
ditadura do proletariado e moral comunista 

Ltnin escreveu Estado e revolu@o 
em 1917. Marx sustentava que o Estado 
nada mais C do que "o poder organizado 
de uma classe para a opress2o de outra", 
considerando-o simplesmente um "comiti 
que administra os assuntos de toda a classe 
burguesa como um todo". Linin assume 
sem reservas essa teoria marxista: o Estado 
"C o instrumento de exploraqzo da classe 
oprimida nas miios da classe dominante"; 
o Estado de direito, em suma, C o gendarme 
da propriedade privada e o policial pessoal 
da classe dos proprietaries. "A sociedade 
civil divide-se em classes hostis - e, mais 
ainda, inconciliavelmente hostis -, cujo 
armamento espontineo determina a luta 
armada entre elas". 

Agora, porCm, as analises historicas e 
sociais levavam Linin 5 conclusiio de que, 
por meio do Estado, a burguesia tinha total 
controle econ8mico e cultural sobre o pro- 
letariado, e que este niio possuia nem meios 
econ8miys, nem cultura, nem organizag50 
politica. E nesse ponto, portanto, que Linin 
- rejeitando a tese marxista da inevitabi- 
lidade da derrocada do capitalismo e da 
revoluqiio espontinea pelas massas oprimi- 
das, teoriza o partido como destacamento 
selecionado de revolucionarios profissionais, 
temperados por fkrrea disciplina de tip0 
militarista, com o objetivo de organizar 
o proletariado e, mediante a violkncia e a 
luta armada, derrubar o dominio classista 
da burguesia. Ainda em Estado e revolu@o, 
escreve Linin: "Para alcanqar sua emancipa- 
@o, o proletariado deve derrubar a burgue- 
sia, conquistar o poder politico e instaurar 
sua ditadura revolucion6ria". 

E essa ditadura ser6 a ditadura exercida 
"com mao de ferro" pel0 partido em nome ' 
do proletariado. 
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V. 0 " m a v ~ i ~ m o  ocidental" 
de LLZ~~CS,  KOYLSC~ e Bloch 

A Terceira International, sob a guia do partido bolchevique russo, levou a 
reler Marx a luz de Hegel. A quest20 dominante torna-se o tema da dialetica; isso 
jS se vC em obras como Histdria e consci@ncia de classe de Lu kacs 
e Marxismo e filosofia de Korsch. ~ukdcs: 

Para o hungaro Giorgy Lukdcs (1885-1971) a ortodoxia mar- a ortodoxia 
xista refere-se exclusivamente ao metodo. 0 metodo correto para marxista 
compreender as vicissitudes humanas e o marxista, ou  seja, o estd no 
diaktico. E isso signifiea que a sociedade deve ser estudada como metodo 

u m  todo, como algo inteiro, procurando investigar as conexdes + S  7.7-7.2 

que ligam dialeticamente os eventos e seus aspectos. 
Escreve Lukacs: "A categoria da totalidade, o dominio determinante e onila- 

teral do  todo sobre as partes e a esshcia do metodo que Marx assumiu de Hegel, 
reformulando-o de mod0 original e pondo-o na base de uma ciCncia inteiramente 
nova". E a consciencia de classe do proletariado C - segundo Lukacs - o conheci- 
mento da realidade social em sua totalidade, das contradi~des dessa realidade, 
e da solu@o destas contradicbes em sua totalidade: "Apenas a consciCncia do  
proletariado pode encontrar um caminho de saida da crise do capitalismo". 

Nao devemos nos esquecer do  Lukacs autor de ensaios literarios (Ensaio 
sobre o realismo, 1948 e 1955); Thomas Mann, 1949 etc.) e do Lukacs tedrico do 
realismo marxista em estetica (Teoria do  romance, 1920): a arte, da mesma forma 
que a ciCncia, reflete "a totalidade da vida humana em seu mo- 
vimento, em seu desenvolvimento e evolu@o". E o instrumento A estktica 
que permite refletir artisticamente a realidade e o "tipo": n o  realista 
"tipo" o particular 6 iluminado pelo universal e o universal fala marxista 
por meio do  particular. "Na representag30 do tipo, na arte tipica, + 3 7.3 
fundem-se a concretude e a norma, o elemento humano eterno e 
o historicamente determinado, a individualidade e a universalidade social. Por isso, 
na criag30 de tipos, na apresentacao de caracteres e de situa~bes tipicas, as mais 
importantes tendCncias da evolu@o social recebem adequada express30 artistica". 

Marxismo e filosofia de Karl Korsch (1886-1961) e de 1923. Nessa obra Korsch 
critica LCnin por ter sustentado que a conscihcia de classe deveria ser levada de 
"fora" para o proletariado; critica-o pela sua primitiva concep@o gnosiologica 
do  "espelhamento" (o conhecimento seria "espelhamento" da materia); critica- 
o, a k m  disso, por te r  instaurado na Russia n3o uma ditadura do 
proletariado e sim muito mais uma ditadura sobre o proletariado. Korsch: 
Em perspediva propositiva Korsch refuta a validade da "dialetica oserrosde L6nin 
materialista": a dialCtica constitui "o fundamento metodoldgico + S  
necessario do  'socialismo cientifico' ". 

Criticado pelos marxistas ortodoxos pelo seu revisionismo e suas "heresias", 
Ernst Bloch (1885-1977) expas seu mais maduro pensamento na obra 0 principio 
esperanga (3 vols.: 1954, 1955, 1959). 

"0 que importa - escreve Bloch - e aprender a esperar". E Bloch: 
a verdade e, a seu ver, que o homem, "em forma origindria, vive homem vive 
unicamente em tens30 para o futuro". Na raiz ultima das coisas, unicamente 
Bloch encontra o possivel, ou  seja, o "nao-ainda", o incompleto aberto ao 
suscetivel de realizaq30; e esta abertura, esta incompletude, e uma future 
condisao positiva, e o caminho para a emancipagiio humana. + 5  3 - 
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da pesquisa marxista, nZo significa um 'at0 
de f i '  nesta ou naauela tese de Marx e tam- 

Ltalidade e dialktica 

Se os marxistas da Segunda Interna- 
cional (1 889-1917) interpretaram Marx 
A luz do positivismo e do darwinismo, os 
austromarxistas leram Marx na perspectiva 
do neokantismo. A Terceira Internacional, 
que nasceu em 1919 e que teve como parti- 
do-guia o partido bolchevique russo, levou 
a uma releitura de Marx do ponto de vista 
de Hegel, repropondo firmemente o tema 
da diale'tica como questiio dominante. 0 s  
expoentes mais destacados dessa nova 
orientagZo sZo o hungaro Gyorgy Lukics e 
o alemiio Karl Korsch, que, no mesmo ano, 
1923, deram B luz as suas respectivas obras 
mais relevantes: Histdria e consciBncia 
de classe (Lukics) e Marxismo e filosofia 
(Korsch). 

Lukics (Budapeste, 1885-1971) desde 
jovem se interessou por literatura. Depois 
de dois anos de permancncia na Itilia, a 
partir de 1912 passou a viver em Heidel- 
berg, onde, como aluno e amigo de Max 
Weber, aproximou-se do neokantismo e 
da sociologia. Atraido por Kierkegaard e 
Dostoweski, sobre os quais escreveu ensaios, 
iniciou a leitura de Hegel por estimulo de 
Ernst Bloch, dai passando ao estudo das 
obras de Marx. Em 1918, aderiu ao par- 
tido comunista hungaro, participando da 
experihcia da Republica SoviCtica de Bela 
K h .  Depois da derrota dessa experigncia, 
passou a viver em Viena, onde, precisamente 
em 1923, apareceu sua coletinea de ensaios 
Histdria e consciBncia de classe. 

Nessa obra, o que Lukics pretende p6r 
em primeiro plano C o marxismo ortodoxo. 
Entretanto, "o marxismo ortodoxo nZo 
significa a aceitagZo critica dos resultados 

pouco a exegese de um livro 'sagrado'. No 
que se refere ao marxismo, a ortodoxia diz 
respeito exclusivamente ao me'todo. Trata-se 
da convicgiio cientifica de que, no marxismo 
dialitico, descobriu-se o mitodo correto 
de investigagso" e que, embora tal mCtodo 
possa ser "potencializado, desenvolvido 
e aprofundado", "todas as tentativas de 
superi-lo ou de 'melhora-lo' tiveram e niio 
poderiam ter outro efeito sen50 o de torni-lo 
superficial, banal e eclitico" . Conseqiiente- 
mente, o mitodo correto para compreender 
a historia humana C o mitodo marxista, isto 
i, o mitodo diale'tico. 

0 mCtodo dialitico nos oroibe de olhar 
para fatos fracionados, atGmizados, nZo 
vinculados a uma totalidade (o  que faz a 
cicncia social burguesa). 

A afirmagso de Marx, segundo a qua1 
as relag6es de produgiio de cada sociedade 
formam um todo, "6 a premissa metodol6gi- 
ca e a chave do conhecimento hist6rico das 
relacdes sociais". Em suma. a sociedade deve 
ser estudada como urn todof nZo a compreen- 
deremos se estudarmos somente este ou 
aquele aspecto, mas somente se soubermos 
perceber as conex6es profundas que ligam 
dialeticamente fatos e acontecimentos entre 
si. Quando se rejeita ou dissolve o mitodo 
diaktico, "perde-se ao mesmo tempo a 
cognoscibilidade da historia". 

A categoria da totalidade, portanto, 
nZo suprime os aspectos ou elementos indi- 
viduais de um acontecimento. mas. muito 
mais, tende a subtrai-10s de se; isolamento, 
niio os considerando mais como itomos va- 
gantes no process0 hist6rico e niio os vendo 
como estiticos, aut6nomos ou independen- 
tes um do outro, porim considerando-os 
como "momentos diaktico-diniimicos de 
um todo que, ele proprio, tambtm C dial& 
tico-diniimico" . 
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E o ponto de vista do todo, a perspec- 
tiva da totalidade, "determina a forma de 
objetualidade de cada objeto do conheci- 
mento". Para especificar esse ponto, Luk6cs 
cita mais uma vez Marx: "Um negro C um 
negro. Somente em determinadas condiqbes 
C que se torna escravo. A maquina de fiar 
algodio C maquina de fiar algodiio. Somen- 
te em determinadas condi~6es ela se torna 
capital. Subtraida a essas condig6es ela n5o 
C mais capital, do mesmo mod0 que o our0 
em si e por si n io  C dinheiro, e o aqucar n io  
C o preGo do a~ucar".  Eis, portanto, um dos 
pilares da filosofia de Luk6cs: "A categoria 
da totalidade, o dominio determinante e 
multilateral do todo sobre as partes C a 
essincia do mCtodo que Marx assumiu de 
Hegel, reformulando-o de mod0 original 
e pondo-o na base de uma ciincia inteira- 
mente nova". 

Desse modo, Lukacs chegou 2 solugiio 
do problema das rela~bes entre estrutura e 
superestrutura: estas estio em rela@o dial&- 
tica. Naturalmente, "na luta pela consciin- 
cia, cabe um papel decisivo ao materialism0 
hist6rico", mas, tambim, devemos sublinhar 

que "a crescente compreensso da essencia da 
sociedade, na qua1 se reflete a lenta luta da 
burguesia com a morte, representa constante 
aumento de poder para o proletariado. Para 
o proletariado, a verdade C uma arma que 
leva 2 vitbria, e isso tanto mais quanto mais 
despreconceituosa ela for". 

Classe e cor\sci&ncia d e  clnsse 

As ciihcias da natureza se diferenciam 
das ciincias hist6rico-sociais G o  somente 
pel0 objeto, mas tambCm pel0 mCtodo (e 
aqui Lukacs censura Engels por ter esten- 
dido indevidamente a dialktica ao mundo 
da natureza). E, para LukAcs, as ciCncias 
historico-sociais teriam um mitodo diverso 
enquanto assumem a perspectiva da totali- 
dude. A sociedade deve ser estudada como 
um todo; a realidade s6 pode ser captada, 
no alCm das aparhcias, apenas em sua 
totalidade. Mas quem pode compreender 
e penetrar a sociedade em sua totalidade? 
Responde Luk6cs: "Somente um sujeito 
que seja ele proprio uma totalidade est6 em 

Gyorgy Luk6cs ( 1  885- 197 
I~g~rdo  cis a tegonas  
da diulc'tica e da totuliciatlc 
dirigidas ci cornpvc~ens& 
do  nzundo histcivico-social. 
construiu urna esteticu 
rnarxistu avtictrlada. 
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condiqdes de realizar essa penetraqiio". E 
esse sujeito C a classe: "somente a classe pode 
penetrar a realidade social, atrave's da a&io, 
e modifica-la em sua totalidade". 

0' sujeito da historia, portanto, C o 
proletariado consciente, isto C, a conscicn- 
cia de classe. E s6 o proletariado pode ter a 
verdadeira conscitncia de classe, ao passo 
que a conscihcia da burguesia chegou 
a conscihcia clara das contradiq6es que 
inevitavelmente dilaceram a sociedade capi- 
talista, mas niio pode elimina-las sob pena 
de desaparecer, j i  que C sobre elas que a 
burguesia baseia seu dominio. Conseqiien- 
temente, tenta de todos os modos negar 
tais contradiqdes, abafa-las, esconde-las. 
"0 limite que torna 'falsa' a consciincia de 
classe da burguesia 6 objetivo: C a propria 
situaqiio de classe". 

0 proletariado, ao invCs, tende a ne- 
gar-se a si mesmo enquanto proletariado 
e a construir uma sociedade sem classes: 
sua consciSncia de classe 6 o conhecimento 
da realidade social em sua totalidade. das 
reais e profundas contradiqdes da realidade 
social, da soluqiio dessas contradiqdes em 
sua totalidade. E essa conscihcia C verda- 
deira porque niio defende os interesses de 
ninguCm, porCm muito mais a liberdade 
de todos: "Somente a consciBncia do pro- 
letariado pode encontrar uma saida para 
a crise do capitalismo". Com efeito, o 
proletariado "niio pode se subtrair A sua 
missiio. Trata-se apenas de saber o quanto 
ele ainda deve sofrer antes de alcancar a 
maturidade ideologica, o justo conhecimen- 
to de sua situaqiio de classe: a conscihcia 
de classe". 

A estktica marxista 
e o"realismo" 

No campo da estCtica, Lukacs empe- 
nhou-se na construqiio de uma verdadeira 
este'tica marxista. Entre os seus ensaios es- 
tktico-literarios devemos recordar, alem do 
trabalho juvenil Teoria do romance (1920), 
tambCm os Ensaios sobre o realismo (1948 e 
1955), Thomas Mann (1949), Realistas ale- 
miies do se'culo X I X  (1951), Contribui~oes 
a historia da este'tica (1953), 0 romance 
historic0 (1955), Sobre a categoria da par- 
ticularidade (1957), e os dois volumes da 
Este'tica (1963). 

Persuadido de que a concepqso de 
mundo do proletariado esth em condiqdes 
"de acolher criticamente toda a heranqa da 

cultura progressista", Lukacs afirma que, 
para o marxismo, arte C reflex0 da realida- 
de, teoria que n io  C absolutamente nova na 
historia de nossa cultura. 

Para o materialismo dialitico, tomar 
consci2ncia do mundo externo - que existe 
independentemente de nossa conscihcia 
- significa que a realidade se reflete e se 
espelha nos pensamentos, representaqdes e 
sensaqdes dos homens. Pois bem, "a criaqiio 
artistica, enquanto C uma forma de espelha- 
mento do mundo externo na conscihcia 
humana, insere-se, portanto, na teoria geral 
do conhecimento propria do materialismo 
dialktico". 

A estCtica marxista, portanto, "situa 
o realismo no centro da teoria da arte". E 
o realismo marxista C contririo tanto ao 
"naturalismo", que pretende fazer a c6pia 
fotografica da superficie da realidade, como 
ao "formalismo", que se propde a perfeiqiio 
das formas, prescindindo da realidade ou 
pretendendo transforma-la ou entio estili- 
za-la. A exemplo da cigncia, a arte espelha 
sempre a realidade, reflete "a totalidade da 
vida humana em seu movimento, em seu 
desenvolvimento e evoluciio". E o instru- 
mento que permite refletir artisticamente a 
realidade C o "tipo". 

"Na representaqio do tipo - escreve 
Lukacs - na arte ti~ica. fundem-se a concre- 

L 2 

tude e a norma, o elemento humano eterno 
e o historicamente determinado, a indivi- 
dualidade e a universalidade social. Por 
isso, na criaqiio de tipos e na apresentaq50 
de caracteristicas e situaqdes tipicas, as mais 
importantes tendhcias da evoluqiio social 
recebem adequada expressiio artistica". A 
concepqiio marxista do realismo, portanto, 
afirma que a arte C criaqiio de "tipos", onde 
o particular e' iluminado pel0 universal e o 
universal fala atrave's do particular. Por isso, 
a fantasia n io  C proibida, ao contrario, des- 
de que consiga construir o "tipo" e, atravCs 
dele, fazer falar a realidade: "At6 o mais 
desenfreado jogo da fantasia poCtica e a mais 
fantasiosa representaqio dos fen8menos siio 
plenamente concilifiveis com a concepqiio 
marx!sta do realismo". 

E precisamente por meio da idCia de 
"tipo" que Lukacs consegue recuperar boa 
parte da grande arte do passado: um escritor 
(por exemplo, Balzac) pode pertencer a clas- 
se burguesa, mas sua arte pode ser realista 
e progressista se, como exatamente no caso 
de Balzac, ele consegue construir "tipos" e, 
por meio deles, captar "as mais importantes 
tendcncias da evoluqiio social". 
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Em um pos-escrito a Marx i smo  e 
filosofia (1923), Karl Korsch (1886-1961) 
registrou o seguinte: "Somente enquanto 
escrevia este ensaio C que apareceu o livro 
de Gyorgy Lukacs Histdria e consci8ncia de 
classe. Pelo que pude constatar at6 agora, 
nao posso deixar de aprovar com alegria 
as exposiqoes do autor, fundamentadas 
em base filosofica mais ampla, que muitas 
vezes abordam questdes de que trato neste 
meu ensaio". 

E o livro de Korsch tambtm foi con- 
denado pelas mesmas razdes pelas quais foi 
condenado o livro de Lukacs pela Terceira 
Internacional. Em 1925 ele acabou expulso 
do partido comunista alemiio. 

Em 1930, Korsch publicou a segunda 
ediqiio de Marxismo e filosofia, niio se limi- 

Lukacs e m  seu escrittjrzo 
e m  Budapeste, 
e m  tuna fotografia de 1965. 

tando mais a criticar Kautsky e o marxismo 
ortodoxo, mas tambCm atacando duramente 
Ltnin, especialmente por ter considerado a 
teoria e a consciEncia de classe como algo 
que deve ser levado "de fora" para a pra- 
xis do proletariado. TambCm o critica em 
relafiio a teoria gnosiologica do "reflexo", 
enquanto essa teoria representa somente 
uma "concep@o primitiva, prb-dialbtica 
e ate' pre'-transcendental da rela@o entre 
consci8ncia e ser". Sustenta, alCm disso, que 
a ditadura instaurada por Ltnin na Russia 
niio C ditadura d o  proletariado, mas dita- 
dura sobre o proletariado; que ela n5o C a 
ditadura de uma classe, e sim "do partido e 
da cupula do partido", constituindo "uma 
forma de constri@io ideologican. 

Korsch faz todas essas criticas em nome 
do que ele considera o nucleo auttntico da 
filosofia de Marx, ou seja, a diale'tica. E 
"a esstncia da [.. .] 'dialktica materialista' 
do ~roletariado consiste [. . .] precisamente 
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no fato de resolver concretamente a con- 
tradiqiio material existente entre riqueza 
burguesa (o  'capital') e misCria proletaria, 
com a supressiio dessa sociedade burguesa 
e de seu Estado na realidade material da 
sociedade comunista sem classes. A diaktica 
materialista, portanto, enquanto 'expressiio 
te6rica' da luta hist6rica do proletariado 
por sua libertaqiio, constitui o fundamento 
metodol6gico necessario do 'socialismo 
cientifico' ". 

Isso, porCm, significa dizer e implica 
que a dialCtica niio pode ser concebida, nas 
pegadas de Engels, como teoria a ser ensi- 
nada: "A 'dialCtica materialista' do proleta- 
riado niio pode ser ensinada abstratamente 
ou servindo-se dos chamados 'exemplos', 
como se se tratasse de uma 'ciincia' parti- 
cular, dotada de objeto particular. Pode-se 
apenas aplici-la concretamente, na praxis 
da revoluqiio proletiria e em uma teoria 
que C um componente imanente e real dessa 
prixis revolucioniiria". Portanto, a superes- 
trutura ideol6gica e, com ela, a filosofia, niio 
t im carater ficticio; pel0 contriirio, Korsch 
insiste na "influincia e no peso das ideolo- 
gias na vida dos homens e das sociedades, 
influincia e peso que fazem delas niio um 
eterno supramundo, mas uma forqa real, 
um agente hist6rico". 

$\ vida de um"utopista" 

Ao "neomarxismo" de Lukiics e Korsch 
(avessos As interpretaqdes positivistas, "me- 
canicistas" e anti-humanistas do marxismo) 
esti ligada a original filosofia da esperanCa 
de Ernst Bloch, com sua apaixonada insis- 
tincia no futuro. entendido como a mais 
autintica dimensko do homem. 

Bloch nasceu em Ludwigshafen, em 
1885, de genitores pertencentes A burguesia 
mtdia judaica. Muito jovem ainda, ja havia 
lido Hegel, por quem conservaria por toda 
a vida elevado respeito. Escrevera ele, em 
1949, em Sujeito-objeto. Comentario a 
Hegel: "Quem subestima Hegel no estudo 
da dialCtica hist6rico-materialista niio tem 
nenhuma possibilidade de conquistar intei- 
ramente o materialismo hist6rico-dialitico". 
Bloch laureou-se em Wurzburg sob a direqiio 
de Kulpe. Em Berlim, teve Simmel por mes- 
tre. Em Heidelberg, juntamente com Lukacs 

e Jaspers, frequentou o circulo de Max 
Weber. Com o advent0 do nazismo, Bloch, 
que se inscrevera no partido comunista, foi 
obrigado a um longo exilio, que o vi  passar 
por Zurique, Viena, Praga e Cambridge 
(Massachussets, EUA). Em 1949, quando 
se constituiu a Republica Democritica Ale- 
mii, Bloch tornou-se professor em Leipzig. 
Entretanto, por divergincias com os te6ri- 
cos do Diamat (materialismo dialitico), foi 
obrigado a deixar sua citedra. 

Criticado por seu revisionismo e por 
suas "heresias", acusado de corromper a 
juventude, foi-lhe retirada a direqiio da 
"Revista alemii de filosofia" e, alCm de ser 
confiscado seu livro 0 principio esperaqa, 
foi-lhe proibido publicar outros livros. Seus 
amigos e melhores alunos foram presos. W. 
Harich foi condenado a dez anos de prisiio, 
G. Zehm a quatro, M. Hertwig a dois. Em 
1961, ano em que foi erguido o muro de Ber- 
lim, Bloch, que naquele period0 se encontra- 
va na Bavaria, pediu asilo politico e decidiu 
n5o voltar mais Alemanha Oriental. Aceita 
ensinar na Universidade de Tubingen, cida- 
de onde residiu at6 sua morte, ocorrida em 
1977. Dez anos antes, em 1967, fora-lhe 
conferido o Primio da Paz pelos editores 
alemiies, honra que, antes dele, j6 coubera, 
entre outros, a personagens como Romano 
Guardini, Paul Tillich, Karl Jaspers, Martin 
Buber e Gabriel Marcel. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, 
pacifista convict0 que era, Bloch se retirara 
para a Suiqa, onde escreveu a primeira de 
suas obras importantes, Espirito da utopia 
(1918), trabalho que contem in nuce os 
conceitos de fundo daquela visiio filos6fica 
que depois encontrara sua articulaqiio mais 
madura em 0 principio esperanCa (3  vols., 
1954,1955 e 1959). Seu estudo sobre Tho- 
mas Miinzer como tedlogo da revolu@o C 
de 1921; a coletiinea de ensaios (escritos 
entre 1924 e 1933) intitulada Heran~a deste 
tempo C de 1935. A obra Sujeito-objeto. Co- 
mentdrio a Hegel foi publicada em 1949. Em 
1961 saiu QuestBes filosdficas fundamentais 
para uma ontologia do niio-ainda-ser, e de 
1968 C Ateismo no cristianismo. 

"0 que importa 

k aprender a esrerar" 

A esperanqa nso C questiio'de pouca mon- 
ta na vida humana. Ao contriirio, ela C a pri- 
meira coisa fundamental que o homem tem a 
aprender. Escreve Bloch em 0 principio espe- 
ranCa: "0 que importa C aprender a esperar". 
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Outros filosofos puseram no centro 
de suas reflex6es o ser, o conhecimento, o 
Estado, a conscihcia, e assim por diante. 
Bloch, ao contrhrio, centrou sua filosofia 
na esperanCa. E o fez por estar persuadido 
de que o homem, "originariamente, vive 
unicamente direcionado para o futuro; o 
passado s6 chega mais tarde e o verdadeiro 
presente ainda n2o chegou". 

0 homem vive em tens20 para o futuro. 
Bloch C de opini2o que, em toda a realidade, 
n i o  somente na realidade humana como 
tambCm na realidade natural, esta presente 
e ativo um impulso originiirio que a impele 
adiante, em direq2o a novidade do futuro, 
que a guia para a realizaq20 do possivel. 
Bloch chama de fome a dimens20 c6smica 
desse impulso, e de esperaqa ou desejo 
suas manifestaq6es na vida humana. Conse- 
quentemente, podemos ver que, em Bloch, o 

Ernst Bloch 
expoente da 
"filosofia da e. 
sustentou que 
"o homem t a 
por essCncia, 
projeta-se no 1 

(1 885-1 

speranCa 

criatura 

>ossivel. 

principio da esperanqa nio C simples quest50 
psicol6gica: C principio ontol6gico genuino, 
C o principio da ontologia do "nio-ainda- 
ser". Com efeito, na raiz ultima das coisas, 
Bloch encontra o possivel, isto 6, o "nio-ain- 
da", ou seja, o ainda n io  realizado passive1 
de realizaqzo: "uma abertura, consequhcia 
de condig20 nio ainda inteiramente suficien- 
te e, portanto, que se projeta como mais ou 
menos inadequada". 

E essa abertura, esse estado incomple- 
to, n50 C condiqio negativa. Pelo contriirio, 
C muito mais condiq2o positiva, constituin- 
do o caminho para o cumprimento, para a 
emancipaqiio humana: o impulso de esperar 
"amplia o horizonte do homem, longe de 
restringi-lo". Mas, para que esse horizonte 
se amplie mais, precisamos de "homens que 
se lancem ativamente dentro do devir do 
qua1 s io  parte". 
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"O marxismo deve ser fielmeote 
amrliadol' 

"A funqio utopica do projetar e mo- 
dificar consciente do homem remesenta a 
sentinela mais avanqada e ativa d& trabalho- 
so direcionamento para a aurora que aflige 
o mundo, do dia cheio de sombras em que 
todas as marcas do real, ou seja, as formas 
do processo, ainda ocorrem e t tm lugar". 0 
homem projeta e modifica conscientemente 
o mundo e a si mesmo - e o faz no "espaqo 
da u to~ ia" .  

~ l e x a t a m e n t e  nesse ponto que, ba- 
seando-se em pressupostos marxistas, a 
filosofia de Bloch ao mesmo tempo tende 
a desenvolver conseqiitncias que Marx 
n i o  viu. Se a esperanga C o elemento de 
impulsiio e de fundo da vida humana, se o 
homem C chamado a se superar continua- 
mente, projetando e criando o futuro, e se 
ele "C a criatura que, por esshcia, se projeta 
no possivel que esti diante de sin, entiio 
se pode compreender muito bem qua1 C o 
nexo que vincula Bloch a Marx: tambCm a 
filosofia marxista propde-se como objetivo 
inadiiivel o de transformar o mundo, niio 
contemdii-lo. 0 marxismo tambCm 6 uma 
filosofii voltada para o futuro, para o que 
ainda n i o  6. 

A filosofia da esperanqa, portanto, a 
exemplo da filosofia marxista, C filosofia do 
futuro. E, analogamente A filosofia marxis- 
ta, tem como fundamento a tese de que o 
homem encontra-se em estado de alienacio. 
Entretanto, enquanto a alienaqiio de que lala 
Marx brota de motivos econ6micos, Bloch 
faz sua alienaq5o remontar a razdes mais 
profundas e universais, a raz6es ontologicas. 
0 homem i alienado porque C incompleto, 
incompleto como o universo de que C parte: 
"0 homem C a criatura que, por esstncia, 
projeta-se no possivel [. . .] ". 

Por outro lado, o marxismo deve ser 
ampliado. E deve ser ampliado pelo fato de 
que o exame fenomenologico da subjetivi- 
dade humana nos mostra que o homem n5o 
se reduz a seu passado nem C absorvido pelo 

presente. 0 "calor vermelho" do futuro im- 
pele o homem a transcender incessantemente 
as situaqdes presentes e a superar os resul- 
tados adquiridos; impele-o a conteudos de 
esperanqa, em direq5o a mundos possiveis, 
no rum0 da "utopia". E uma "corrente de 
calor" que agita a esperanqa indestrutivel de 
vida nova, de um novum ultimum. 

A religi50, na opiniiio de Bloch, n5o C 
apenas a express50 da alienagiio do homem. 
Essa, por exemplo, C a idCia de Feuerbach e 
Marx. Mas tambCm nesse ponto Marx, ou 
melhor, o marxismo vulgar, que interpreta a 
religiiio como bpi0 do povo, deve ser revisto 
e ampliado. 

"Onde ha esperanga, h i  religi5oV, 
afirma Bloch, que, em Thomas Miinzer 
como te6logo da revolu@o e depois no mais 
recente Ateismo no cristianismo, distingue 
a dimensiio "teocriitica" do cristianismo de 
sua dimensiio " herCtican. A primeira aniqui- 
la o homem, destruindo sua abertura para 
o novo, ao passo que a segunda C dimensio 
subversiva, C contestaqio do existente, C o 
"fro vermelho" que atravessa toda a Biblia, 
onde explode "[ ...I o sofrimento de quem 
niio quer permanecer assim, a espera pre- 
mente do Cxodo, das reparaqdes, do tornar- 
se diferente". No Antigo Testamento existe 
a revolta do  homem contra Deus: 1-16-10 
mostra o pecado original ou, por exemplo, 
o livro de 56. E o que mais conta no Novo 
Testamento C o anuncio escatol6gico que 
Jesus faz do Reino - e o Reino C "um 
acontecimento do cosmo, que se abre para 
a nova JerusalCm". 

Naturalmente, a escatologia mencio- 
nada por Bloch niio vai alCm da terra; 6 
completamente intraterrena. E, no entanto, 
como ja vimos, alguns dos mais engajados 
teologos contempor2neos foram buscar ele- 
mentos do instrumental conceitual de Bloch 
para seu trabalho. 
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VI. 0 ~ e o r n a v ~ i s r n o  F v a n C a  

0 s  er rus  do sistema soviktico 

"Depois da excomunhiio da Iugoslavia 
em 1948, depois da revelagiio dos crimes 
do period0 stalinista no XX Congress0 do 
Partido Comunista SoviCtico, depois das 
revoltas dos operiirios de Berlim e de Po- 
znan em 1956, depois do levante hungaro 
de 1956, quando os estudantes e operirios 
insurgiram-se contra o modelo stalinista de 
Rakosi, que ofereceu suas melhores cartas 
2 contra-revolugiio, depois das sang6es eco- 
n6micas contra a China em 1958 e as cam- 
panhas de calunias que levaram a um cisma 
no movimento comunista, depois da invasiio 

da Tchecoslov~quia e dos crimes da 'norma- 
lizagiio', depois da inquisigiio intelectual 
na Uniiio SoviCtica, do process0 Siniavski 
2 campanha de desonra contra Solgenitsin, 
depois da explosiio de anti-semitismo na 
PolGnia e a seguir em Leningrado, depois do 
massacre dos operarios poloneses em greve 
- e deixo o resto de lado -, depois de tudo 
isso n8o C possivel dizer, como se fez at6 
agora ao fim de cada catiistrofe: trata-se de 
'erros'. 0 que n6s consideramos 'erros' niio 
seriio conseqiiEncias do pr6prio sistema? 
Niio do sistema socialista, mas do sistema 
soviCtico tal como foi concebido de Stiilin 
a Breznev? E niio deveriamos refletir sobre 
a necessidade de proceder a uma grande 
inverszo, tentando conceber um socialismo 
que n8o seja construido s6 do 'alto', mas 
tambCm de 'baixo'?" 

Y 



Essas palavras foram pronunciadas 
por Roger Garaudy em 23 de janeiro de 
1971, expressando muito bem o desafio 
que o fiksofo franc& (1913-1996) lanqou 
contra os "novos czares" do Kremlin, com 
o objetivo de libertar o marxismo daquelas 
deformaq6e.s stalinistas que transformaram 
a ditadura do proletariado em ditadura 
sobre e contra o proletariado, impedindo a 
teoria marxista de se desenvolver em seus 
elementos vitais e bloqueando a participa- 
qiio consciente e responsiivel das massas 
na construqiio do socialismo. Na opiniiio 
de Garaudy, os dirigentes soviiticos afer- 
raram-se a um centralismo burocratico 
sufocante, incapaz de aceitar o menor "im- 
pulse de baixo", mas, ao contririo, pronto 
para rechaqar toda tentativa de renovaqio. 
Assim, tornaram-se responsiveis pela dege- 
neraqiio te6rica do marxismo e pela pritica 
criminosa exercida pel0 onipotente poder 
policialesco na Riissia e nos paises satklites. 
Em poucas palavras, o que os sovitticos 
temem e combatem C o socialismo de rosto 
humano. 

A alternativa 

Desse modo, Garaudy leva ao pleno 
amadurecimento a corrente do marxismo 
"personalista" que, de certa forma, havia 
encontrado, antes e alCm de Garaudy, seus 
antecessores em Henri Lefebvre (1901- 
1979),  Lucien Goldmann (1913-1970) 
e, depois, sobretudo, em Sartre. 

Garaudy prop6e e defende um mar- 
xismo humanista. Mais em pormenores, 
porCm, e com maior clareza, o que prop6e 
Garaudy? Qua1 C a sua alternativa ao leni- 
nismo stalinista? Escreve Garaudy, justa- 
mente em A alternativa (1972), que "nossa 
sociedade esti a ponto de se desintegrar". 
Por isso, "C necessiria urna transformaqiio 
de suas bases, a qual, porCm, niio C pos- 
sivel com os mCtodos tradicionais. Para 
ser resolvida, urna crise de tal amplitude 
precisa de algo mais que revoluqiio: exige 
transformaqiio radical, n i o  somente no 
plano da propriedade e das estruturas do 
poder, mas tambCm da cultura e da escola, 
da religiiio e da fC, da vida e de seu sentido. 
E preciso mudar o mundo e mudar a vida 
[...I. A iinica hip6tese a excluir C continuar 
no caminho atual". Niio C preciso "criar um 
partido, mas um espirito", conscientes de 
que "niio temos a possibilidade de escolha 
entre a ordem e a mudanqa, mas entre urna 

revoluqiio convulsionada e urna revoluqiio 
construtiva". 

Em 1960 (em Moral crist2 e moral 
marxista), Garaudy afirmava: "Em relaqiio 
ao marxismo, a teologia cristii representa 
o que a alquimia medieval representa em 
relaqiio B fisica nuclear moderna: o sonho 
impotente da transmutaqiio da matCria 
tornou-se a realidade de nossas tCcnicas. 
exatamente como as exighcias escato- 
logicas de amor e de dignidade humana 
encontram no marxismo as condiq6es para 
sua encarnaqiio, niio mais em outro mundo, 
duplicaqiio ilusoria do primeiro, e sim em 
nosso mundo". Tris anos mais tarde, em 
1963, no ensaio 0 que La moral marxista?, 
Garaudv evidencia dois oontos essenciais 
da moral cristii. 

a )  Em primeiro lugar, "o cristianismo 
criou urna nova dimensiio do homem: a 
dimensiio da pessoa humana. Essa noqiio 
era tiio estranha ao racionalismo cliissico 
que os Padres gregos se encontraram na 
impossibilidade de achar na filosofia grega 
as categorias e palavras para expressar essa 
nova realidade. 0 pensamento heltnico 
niio estava em condiq6es de conceber que o 
infinito e o universal pudessem se expressar 
em urna pessoa". 

b) A segunda contribuiqiio do cristia- 
nismo, prossegue Garaudy, "consiste na 
grande aspiraqiio por um mundo em que 
reine perfeita reciprocidade das conscitn- 
cias, no qual nenhuma pessoa seja um meio 
oara a outran. 

N i o  se pretende que o cristiio se torne 
marxista ou que o marxista se torne cristiio. 
As diversidades continuam, como podemos 
ler em Do anatema ao dialog0 (1965): 
"Cristiios e marxistas vivem a exigincia do 
mesmo infinito, s6 que, para os primeiros, 
o infinito 6 presenga, mas para os outros C 
aushcia." Para os cristiios. o homem niio 
C tal sem Deus; para os marxistas, so existe 
o homem. Entretanto, para alCm das dife- 
renqas, C possivel um dzulogo fecundo. Por 
isso, diz Garaudy, "nos comunistas niio des- 
prezamos nem escarnecemos do cristiio por 
sua fC, por seu amor, por seus sonhos, por 
suas emerancas. Nossa tarefa C trabalhar e 
lutar pira que tais coisas niio permaneqam 
eternamente distantes ou ilus6rias [...I, para 
que os proprios cristiios encontrem sobre a 
nossa terra um inicio do cCu deles". 
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Louis Alth~~ssev 

Radicalmente contrario i interpretaqso 
"humanista" de Marx C Louis Althusser, 
nascido em 19 18 em Birmandreis (nas pro- 
ximidades de Argel). Alyno de Bachelard, 
foi depois professor na Ecole Normale Su- 
pirieure de Paris at6 1981, ano em que foi 
tragicamente colhidp pela doen~a  mental. 
Faleceu em 1990. E aptor de dois livros 
bem conhecidos: Para Marx (1965) e, em 
colaboraqzo, Ler o Capita1 (1965). 

Posicionando-se contra a revalorizaq50 
do "jovem Marx" dos Manuscritos, contra 
as tentativas de camuflar Marx com Hegel 
ou com Husserl, com o risco de n5o mais se 
reconhecer o verdadeiro Marx, Althusser de- 
terminou-se a evidenciar a especificidade da 
teoria marxista. E o faz usando instrumentos 
intelectuais provenientes do estruturalismo 
e da epistemologia de Bachelard. 

Antes de mais nada, no prefiicio ao 
livro Para Marx, ele mostra que, por longo 
periodo, a filosofia marxista desenvolveu, 
de maneira exclusiva, tris funq6es: 

1) a fungiio apologe'tica (no sentido de 
que era praticada a fim de justificar urna 
politica bem precisa e urna praxis bem de- 
terminada); 

2) a fun~iio exege'tica (consistindo no 
comentario a textos reputados como verda- 
des definitivas); 

3) a fun~iio pratica (tendendo a "di- 
vidir o mundo com corte claro", com base 
na contraposiq50 das classes, introduzindo 
essa diviszo na propria ciincia, que assim 
era cindida em "ciincia burguesa" e "ciincia 
proletaria"). 

Althusser reage a esses usos da filosofia 
marxista. Ele nHo distingue mais entre ciin- 
cia burguesa e ciincia proletiiria, e sim entre 
ciincia e ideologia (e, para ele, a ideologia 
n5o C urna teoria descritiva da realidade, e 
sim muito mais "uma vontade [...I, ou urna 
esperanqa, ou urna nostalgia", dispondo-se 
entzo a "buscar a nova concepqio de ciincia 
na qua1 se baseia 0 Capital". 

Por q u e  o marxismo 
k"anfi-humanismo"ellanti-historicismo" 

0 humanismo C ideologia, porque 
fala de um "homem" completamente ima- 

giniirio; o humanismo fixa o "homem" no 
centro e n5o percebe que ele desenvolve 
papel decididamente secundario. Em Ler 
o Capital, Althusser afirma: "0 sujeito 
nada mais e' do que o suporte das relap5es 
de produgiio [...I. Sua realidade nHo 6 mais 
consistente do que a de um sutil suporte". 
Em suma, C precis0 compreender que "n5o 
temos a ver com homens concretos, mas 
com homens enquanto exercem certas 
funqdes determinadas na estrutura: porta- 
dores de forqa de trabalho, representantes 
do capital [...I. 0 s  homens aparecem na 
teoria apenas sob forma de suporte das 
relaqdes imp!icadas na estrutura, e as for- 
mas de sua individualidade como efeitos 
particulares da estrutura [...I. 0 s  indivi- 
duos siio apenas os efeitos da estrutura". 
Essa, portanto, t a razHo por que 0 Capital 
constitui autintica ruptura com as idCias 
marxistas anteriores a ele: 0 Capital nos 
d i  os principios necessiirios a fim de definir, 
para o mod0 de produq5o capitalista, "as 
diversas formas de individualidade exigidas 
e produzidas por esse mod0 de produqio, 
segundo as funqdes das quais os individuos 
s50 suportes". 

0 anti-humanism0 te6rico de Marx, 
portanto, C a condig50 para o conhecimento 
do mundo humano e para sua transforma- 
g5o pratica. Em Para Marx podemos ler: 
"N5o C possivel conhecer alguma coisa 
sobre os homens a nHo ser sob a absoluta 
condiqiio de reduzir a p6 o mito filosofico 
(teorico) do homem. Desse modo, todo 
pensamento que se remetesse a Marx para 
restaurar de um ou de outro mod0 urna 
antropologia ou um humanismo filosoficos 
teoricamente nada mais seria do que po". 
0 marxismo, portm, "em virtude da iinica 
ruptura epistemologica que o fundamenta", 
nHo somente C anti-humanismo, mas C tam- 
bCm "anti-historicismo". 

A historia n5o se desenvolve de mod0 
linear, nem se aproxima progressiva e inevi- 
tavelmente de urna meta prefixada. Althus- 
ser sustenta que Marx so teria herdado de 
Hegel a idCia de que a historia C "processo 
sem sujeito", e nHo a doutrina da dialitica. 
A historia n5o se realiza conforme um plano 
ou, de qualquer modo, de maneira unili- 
near, e sim por rupturas sucessivas. NHo C 
a dialCtica, mas a sobredeterminaqiio que 
constituiria "a especificidade da contradi- 
qHo marxista". E a sobredeterminaq50 C o 
efeito gerado pelo conjunto das circunst2n- 
cias concretas ou, se assim se preferir, pela 
convergincia dos elos estruturais. Por isso, 
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a contradiq50 econGmica C "determinante, 
mas ao mesmo tempo determinada pelos 
diversos niveis e pelas diversas instGncias 
da forma@o social que anima". 

Por conseguinte, pode parecer que, 
mesmo n50 negando o cariter fundamental 
do momento econGmico, Althusser, preci- 
samente em razio do seu anti-historicismo, 
tende a atenuar o economicismo marxista. 
Por outro lado, continua afirmando Al- 
thusser, se C verdade que a cihcia n5o 6 
ideologia, tambCm 6 verdade que nenhuma 
sociedade humana pode prescindir da ideo- 
logia. A ideologia C "a rela~iio vivida pelos 
homens com o mundo". A ideologia C a 
moral, a religiZo, a arte, a politics. E todas 

Louts Aithusser (1  91 8 
autor de Pard Marx, 
fot radtcalmente contr, 
a znterpretapio "humu 

irio 
'nista 

7),  

" de Murx. 

essas coisas s5o ideologia porque, nelas, "a 
funq5o pratico-social prevalece sobre a fun- 
q5o teorica (ou fungio de conhecimento)". 
E C "no seio dessa inconscihcia ideologica 
(que) os homens conseguem modificar suas 
rela~8es vividas corn o mundo ". Mas n io  se 
deve pensar que s5o o homem e a aqZo de 
uma classe que fazem a historia, nem que 
esta se dirija de mod0 necessiirio em dire@o 
a um fim progressivo (entre outras coisas, 
os fatos nZo s5o valores). Para Althusser, 
a historia deve ser vista muito mais como 
sCrie descontinua de conjunturas de varias 
estruturas, e os individuos, como as classes, 
nZo sZo compreensiveis fora das estruturas 
e de suas conjunturas. 
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Antcinio Labriola (1843-1904) foi estudioso e difusor do marxismo na Italia. 
Aluno de Spaventa em Ndpoles e depois professor em Roma, autor da obra Do 
materialismo histdrico (1897), Labriola n lo  nega a tese central 
do materialismo hist6ric0, ou seja, a tese da primariedade da es- Labriola: 
trutura econ6mica sobre a superestrutura das idbias; ele, todavia, a rela,--0 entre 
adverte sobre o fato de que tal tese "nlo pode, a guisa de talisml, estrutura e 
valer continuamente, e i3 primeira vista, como meio infalivel" para superestrutura 
compreender os fatos sociais. As formas de consci&ncia tambem e "bastante 
slo historia, e a relapo de derivaglo delas da estrutura 6 "bas- complicada'' 
tante complicada" e nem sempre decifravel". +§  1 

AntBnio Gramsci (1891-1937), o mais original pensador marxista italiano, 
esteve, em 1921, entre os fundadores do partido comunista. Preso pela policia 
fascista em novembro de 1926, em 1928 Grarnsci foi condenado a vinte e quatro 
anos de prislo na casa penal de Turi. Tendo-lhe sido reduzida a pena, Gramsci foi 
liberto em abril de 1937; doravante, porem, fisicamente debili- 
tado, consumiu-se em urna clinica romana, alguns dias depois de Gramsci: 
ter obtido a liberdade. Cheias de humanidade slo suas Cartas do ~ ~ ~ $ ~ ~ r i O  
cdrcere. 0 pensamento de Gramsci - urna das reelaboraqbes mais fascists 
notaveis do marxismo neste seculo - foi desenvolvido principal- , 2, 
mente nos Cadernos do cdrcere. 

Querendo inserir o marxismo dentro da tradiqlo cultural italiana, Gramsci 
foi obrigado a confrontar-se com a presenqa maciqa, na cultura italiana, da filo- 
sofia de Benedetto Croce. Gramsci explica o sucesso das ideias de Croce pelo fato 
de que, relativamente a outras filosofias "especulativas", a de 
Croce expressou "maior aderencia a vida", ou seja, aos proble- A filosofia 
mas assim como historicamente se dlo. Em todo caso, mesmo a da praxis: 
de Croce e, na opinilo de Gramsci, urna "filosofia especulativa", uma c o n c e p ~ ~ o  
urna metafisica da historia. E a ela Gramsci opae sua filosofia da " jda 

da prdxis, concepqlo imanentista, sem duvida, mas reduzida a ~~,"~~$,.a,, 
pura histbria, privada, portanto, de elementos metafisicos; el _ 2.2-2.3 portanto, contrdria a conceber a estrutura econcimica de mod0 
especulativo e doutrindrio como se fosse "urn deus oculto". 0 
materialismo hist6rico e um erro. A alma do marxismo e o metodo dialetico, que 
permite compreender as contradiqdes sociais, as situa~des concretas em que vivem 
homens concretos. esta a liqlo que tiramos de L@nin: como sintetizar teoria e 
prdxis de mod0 a chegar a conquista do poder, qua1 estrategia usar para pene- 
trar na cidadela do comando e dela se apoderar. A liglo de L6nin e importante 
- sustenta Gramsci - n l o  porque devamos repeti-la, e sim pela razio de que ela 
delineia o caminho para construir - em condigdes hist6ricas a serem analisadas de 
quando em vez - a sociedade socialista. E 6 sobre essas premissas que se insere a 
teoria gramsciana da hegemonia. 

A sociedade divide-se em classes; e para que urna classe possa se tornar su- 
jeito histhrico, ou seja, guia da sociedade, deve tornar-se classe dirigente. A classe 
dirigente e aquela que - pela fo r~a  de sua propria organizaqlo, de sua pr6pria 
ideologia, de urna superioridade moral e da capacidade de resolver os problemas 
- obtem o consenso das outras classes, formando assim um bloco historico, e dessa 
forma estd pronta para se tornar classe dominante. 

Em poucas palavras, "a supremacia de um grupo social - escreve Gramsci 
- manifesta-se de dois modos, como 'dominior e como 'direqlo intelectual 
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14 concep@o materialista 

da  hist6ria 

"0 marxismo ndo C positivismo 

nem nat~ra l ismo" 

0 pensador mais original do neomar- 
xismo italiano, sem duvida, foi AntBnio 
Gramsci (1 891-1937). Entretanto, antes 
dele, o marxismo fora estudado, interpre- 
tad0 e difundido sobretudo por AntBnio 
Labriola (1843-1904), que foi aluno de 
Spaventa em Nipoles e depois professor 
em Roma. Aproximando-se de Hegel 
por influtncia de Spaventa, Labriola, em 
um segundo momento - nas dkcadas de 
187011 880 -, manifestou acentuado in- 
teresse por Herbart, at6 que, por volta de 
1880, converteu-se ao marxismo. 0 escrito 
Em memdria do manifesto dos comunistas 
C de 1896, e Sobre o materialismo histdrico 
C de 1897. 

Antes de mais nada, Labriola procura 
acentuar a disting50 entre marxismo e po- 
sitivism~. Do positivismo, Labriola aceita 
o mitodo cientifico, mas rejeita a visgo 
materialista do universo. A palavra mate'ria, 
escreve ele, "C sinal ou recordaq20 de uma 
cogitaq2o metafisica ou [. . .] C express20 do 
ultimo substrato hipotktico da experiencia 
naturalista". Entretanto, o materialismo 
hist6rico n20 C metafisica da mate'ria nem 
opera "no campo da fisica, da quimica, da 
biologia" . 

Em suma, o marxismo n2o C ma- 
ter ia l ism~ metafisico nem naturalismo. 
Insiste Labriola: a cultura n5o C naturesa, 
ainda que os dois momentos se entrelacem 
continuamente. N5o se trata "de indagar 
sobre o viver humano, isto C, estudar "as 
condigdes explicitas do viver humano, no 
sentido de que ele n50 C mais simplesmente 
animal". 

E aqui se inserem as convicqdes de 
Labriola sobre a vexata quaestio que, no 
desenvolvimento do marxismo, diz respeito 
2s relacdes entre estrutura e smerestrutura. 
Somente "o amor pel0 paradoxo, sempre 
inseparivel do zelo dos divulgadores apai- 
xonados de uma doutrina nova, pode ter 
induzido alguns 2 crenga de que, para escre- 
ver a historia, basta evidenciar unicamente 
o 'momento econBmico' (freqiientemente 
ainda n50 identificado e muitas vezes n2o 
identificivel em absolute) Dara se ~ o d e r  
atirar fora todo o resto, c/mo fard; inu- 
til". Engels (com quem Labriola manteve 
correspondtncia) ji evidenciara que os fatos 
historicos s2o exdiciveis Dor meio da estru- 
tura econBmica a eles subjacente apenas "em 
iiltima insthcia ". 

Com isso n5o se esti de mod0 a l ~ u m  " 
dizendo que Labriola rejeita a tese central 
do materialismo historico. Ao contririo, 
escreve ele, "C indiscutivel [...I para nos o 
principio de que n2o s20 as formas da cons- 
citncia que determinam o ser do homem, 
mas que 6 precisamente o mod0 de ser que 
determina a conscitncia". Mas, prossegue 
Labriola, "essas formas da consci8ncia, 
como s2o determinadas pelas condiqdes de 
vida, constituem tambe'm a hist6ria, que 
n2o C somente anatomia econBmica [...I ". 
A teoria do materialismo historico. isto C. a 
teoria da primariedade da estruturi econb- 
mica sobre a superestrutura das idkias, "n5o 
pode, 2 maneira de talism2, valer continua- 
mente e 2 ~rimeira vista como meio infalivel 
para resumir em elementos simples a imensa 
maquinaria e a complicada engrenagem da 
sociedade". E isso pel0 fato de que "a estru- 
tura econamica subjacente, que determina 
todo o resto, n2o C um simples mecanismo 
do qua1 brotam, como efeitos automiticos 
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e maquinais imediatos, as instituiqijes, leis, 
costumes, pensamentos, sentimentos e ideo- 
logias. Daquele substrato para todo o resto, 
o process0 de derivaqio e mediaq5o k muito 
complexo, freqiientemente sutil e tortuoso, 
nem sempre decifravel". 

A vida e a obra  

Desenvolvido sobretudo nos seus Ca- 
dernos do carcere, o pensamento de Ant6nio 
Gramsci constitui uma das mais notaveis re- 
elaborap5es do marxismo neste skculo, seja 
por sua constante referencia a problemas 
sociais, culturais e politicos concretos, seja 
por sua intengio de inserir o marxismo nu 
tradi@o italiana. A esse objetivo, precisa- 
mente, correspondem, por exemplo, seus es- 
tudos sobre Maquiavel, sobre a Renascenqa 
italiana, sobre a quest50 meridional, sobre 
os catdicos, sobre suas instituiqoes e organi- 
zaqijes, sobre os movimentos operarios, so- 

intdnio Grarnsct (1  89 1-1 
orno inten@o de fundo 
de inserir Marx nu tradi( 
sustentou que 
Reuolu@o de Outubro 

~i urna reuoh@o contra 

9.3 7)  

: & I  it, 

0 C' 

teue 

aliana, 

ipital. 

bre as camadas intelectuais italianas, sobre 
as formas de greve e os conselhos operarios, 
sobre a filosofia de Benedetto Croce. 

Nascido em Ales (na provincia de 
Cagliari) em 1891, Gramsci, que provinha 
de familia pobre, conseguiu se matricular 
na Universidade de Turim, depois de con- 
cluidos seus estudos secundirios, gragas a 
uma bolsa de estudos. Por volta de fins de 
1914, porCm, deixou a universidade para 
se dedicar a atividade politica. Juntamente 
com outros, foi promotor da experiencia tu- 
rinense dos "conselhos de fabrica". Sempre 
mais insatisfeito com a politica do partido 
socialista, em 1921 estava entre os funda- 
dores do partido comunista. J i  em 1919, 
juntamente com Palmiro Togliatti, dera vida 
ao "Nova Ordem", inicialmente semanario 
e depois diirio. Em 1922, convidado pela 
Internacional para ir a Moscou, Gramsci 
conheceu Lenin. Voltando ii Italia em 1924, 
foi eleito de~utado e passou a dirigir o "Uni- 
ti", 6rgio do partido comunista. Preso pela 
policia fascista em novembro de 1926, foi 
condenado em 1928 pelo tribunal especial a 
vinte e quatro anos de prisio, a serem cum- 
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pridos na penitenciaria de Turi. Obtendo 
reduqio da pena, Gramsci foi libertado em 
abril de 1937, mas sua condiqiio fisica j i  
era muito precaria. Morreu em urna clinica 
romana urna semana depois de ter obtido 
a liberdade. 

Suas Cartas da prisiio siio profudamen- 
te humanitarias. 

A"filosofia da rrirxis" 
contra aNfilosofia especulativa"de Croce 

Assim, urna das intenqdes de fundo da 
reflexio filosofica de Gramsci foi a de inserir 
o marxismo na tradiqiio italiana. Foi por 
essa razz0 que, antes de mais nada, ele teve 
de se defrontar com a filosofia de Benedetto 
Croce e com a hegemonia que essa filosofia 
conquistara na cultura italiana. Gramsci 
achava que um dos motivos do sucesso do 
historicismo croceano foi o fato de Croce ter 
lutado com eficacia "contra a transcendh- 
cia e a teologia em suas formas peculiares ao 
pensamento religioso-confessional". Ligado 
a isso tambCm se encontra o fato de que 
a filosofia de Croce, em comparaqiio com 
as outras filosofias tradicionais, expressou 
"maior adesiio a vida", afirmando que "a 
filosofia deve resolver os problemas que, em 
seu desenvolvimento, o processo historic0 
apresenta a cada vez". 

Entretanto, na opiniiio de Gramsci, 
Croce permanece ligado a urna "filosofia 
especulativa", a urna metafisica da historia, 
pela qual "no processo dialCtico se pressu- 
pee 'mecanicamente' que a tese deva ser 
'conservada' pela antitese para niio destruir 
o proprio processo, que assim C 'previsto', 
como urna repetigiio ao infinito, mecbica 
e arbitrariamente prefixada". 

Desse modo, a filosofia de Croce C 
urna "filosofia especulativa" e Gramsci lhe 
opde sua Filosofia da praxis ou historicismo 
absoluto, entendido como "a mundanizagiio 
e terrenidade absolutas do pensamento, 
um humanismo absoluto da historia". Em 
outros termos, "a filosofia da praxis deriva 
certamente da concepqiio imanentista da 
realidade, mas depurada de todo aroma 
especulativo e reduzida a pura historia, his- 
toricidade ou puro humanismo". 

0"cnCtodo dialCticoN 

A filosofia da praxis elimina "todo resi- 
duo de transcend2ncia e de teologia". E, por 
outro lado, niio pode conceber a estrutura de 
maneira especulativa e doutrinaria, como se 

fosse "um deus oculto". A estrutura, ao con- 
tririo, deve ser concebida "historicamente 
como o conjunto das relaqdes sociais em que 
os homens reais se movem e agem [...I". 

As filosofias especulativas idealistas 
niio servem, portanto, para compreender a 
historia, mas tambkm s io  inadequados 0s 
esquemas simplistas do marxismo vulgar. 
A compreensiio da hist6ria necessita de 
um mitodo pr6prio: o me'todo diale'tico, 
que foi domesticado por Croce, niio foi 
cornpreendido pelos marxistas vulgares e 
foi ignorado pelos soci6logos. Somente a 
dialktica nos permite compreender o que C 
a realidade, enquanto ela C a consci2ncia das 
contradiqdes sociais em que vivem homens 
reais e que, em situaq6es concretas, devem 
ser enfrentadas por homens reais, que tsm 
as suas costas urna tradigiio especifica e niio 
outra qualquer. 

f\ teoria da hegeut?onia 

Com base nisso, niio C dificil perceber 
que a filosofia da praxis de Gramsci consti- 
tui urna concepqio do marxismo contraria 
as interpretagdes de cunho positivista e 
mecanicista. E urna concepgiio na qual os 
acontecimentos estruturais se entrelagam e 
interagem com elementos humanos como a 
vontade e o pensamento. Essa, portanto, C 
a liqiio que se deve aprender de Ltnin: como 
sintetizar dialeticamente teoria e praxis de 
mod0 a chegar h conquista do poder por 
urna forqa emergente que visa A criaqiio de 
urna nova civilizaqiio. A li@o de Lenin C im- 
portante niio porque devamos repeti-la, mas 
porque nos indica a estratCgia para penetrar 
(em condiq6es diversas, a serem analisadas) 
na cidad~la, a fim de criar a sociedade so- 
cialista. E precisamente aqui que se insere a 
teoria gramsciana da "hegemonia". 

A sociedade se estrutura em classes. 
Ora, para que urna classe possa se colocar 
como sujeito historico, isto C, como motor 
que guia e plasma a sociedade inteira, deve 
"distinguir-sen e conquistar "autoconsciCn- 
cia critica", ou seja, deve configurar-se 
como forqa que, com base na propria ideo- 
logia, na propria organizaqiio e na propria 
superioridade moral e intelectual, possa 
configurar-se como classe dirigente. Ora, 
urna classe torna-se dirigente quando, tendo 
forjado as energias e capacidades necessarias 
e percebendo seu direito de dirigir a socie- 
dade inteira, obtCm o consentimento das 
classes subalternas, fundando assim um bloco 
hist6ric0, isto 6, um sistema articulado e 
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orginico de alianqas sociais ligadas por uma 
ideologia comum e por uma cultura comum. 
Escreve Gramsci: "Nunca existiu um Estado 
sem hegemonia" e, em substhcia, a luta 
entre duas classes pel0 dominio C "luta entre 
duas hegemonias". Por tudo isso, devemos 
distinguir entre a classe dominante e a classe 
dirigente: "A supremacia de um grupo social 
manifesta-se de dois modos: como 'domi- 
nio' e como 'direggo intelectual e moral' ". 

0 comando entra em crise quando a 
classe dominante perde a capacidade de 
encontrar as soluq6es dos novos problemas. 
E ela a perde porque nesse meio tempo 
nasceu e se desenvolveu uma nova classe 
dirigente e hegem6nica que, todavia, ainda 
n5o C dominante, mas que, percebendo com 
prepothcia seu direito de si.-lo, ela assim se 
tornara e, se for preciso, com a violhcia. 

Sociedade 
e sociedade civil 

Mas deve-se ir alCm; a distinqiio entre 
dominio e hegemonia permite a Gramsci 
traqar outra distinqgo significativa: entre 
sociedade politica e sociedade civil. A so- 
ciedade politica C dada pel0 Estado, isto 
6 ,  pel0 poder como forqa, ou seja, pela 
maquina juridico-coercitiva; ja a sociedade 
civil C dada pela trama das relaq6es que os 
homens estabelecem em instituiq6es como os 
sindicatos, os partidos, a Igreja, a imprensa, 
a escola e assim por diante. 

E C exatamente nas instituiq6es da 
sociedade civil que a classe que tende A 
hegemonia deve difundir, atravis de aq5o 
cotidiana e incessante, seus valores, suas 
crenqas, seus ideais, criando assim a uni- 
dade moral e intelectual entre os diversos 
grupos sociais, e criando o consenso em 
torno de uma cultura que se apresenta com 
os sinais da validade universal e com a for- 
qa persuasiva da capacidade de resolver os 
problemas prementes da vida nacional. E, 
criando consenso, o grupo social hegem6- 
nico cria a base do dominio. Desse modo, 
a historia niio C mais concebida, segundo o 
esquema classic0 marxista, como a historia 
do desenvolvimento das forqas produtivas, 
e sim muito mais como a historia (densa 
de contrastes, de inter-relaq6es, de crise de 
diversos tipos) da genese e da expansiio de 
principios hegem6nicos ou modelos cultu- 
rais diferentes, ou at6 antaganicos. Portanto, 
n o  desenvolvimento da histdria e' a superes- 
trutura que se torna fundamental. 

8 intelectual 'iorgAnico'', 
e o partido corn~"~r incipe moderno" 

0 grupo social que pretende conquistar 
a Cidadela, portanto, deve, antes de mais 
nada, elaborar uma cultura propria, uma 
vis5o de mundo e um conjunto de ideais que 
o ponham em condiq6es de apresentar sua 
candidatura A direqiio da sociedade nacio- 
nal. Mas isso n5o basta, ja que tambCm deve 
se organizar para difundir essa cultura entre 
as massas e faz&la transformar-se em pa- 
trim6nio nacional. Ao mesmo tempo, deve 
dar vida a um organism0 aut6nomo que 
discipline de mod0 fCrreo as forqas sociais 
interessadas na mudanga e que pretendem 
instituir nova organizaqiio social. 

Ai estiio precisamente as raizes das 
duas grandes quest6es enfrentadas por 
Gramsci: a fun@o dos intelectuais e a na- 
tureza d o  partido. E isso pel0 fato de que 
"a 'massa' niio se 'distingue' e n5o se torna 
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'independente' sem se organizar. E n5o ha 
organizaqso sem intelectuais, isto C, sem 
organizadores e dirigentes, ou seja, sem que 
o aspect0 te6rico do nexo teoria-priitica se 
distinga concretamente em uma camada 
de pessoas 'especializadas' na elaboraq50 
conceitual e filos6fican. 

0 s  intelectuais, portanto, s io  necessa- 
rios para a construqso do socialismo: eles 
s io  os "representantes da ciEncia e da tCcni- 
can que diio "ao proletariado a consciincia 
de sua miss50 historica". Desse modo, o 
intelectual n5o C mais o desinteressado pes- 
quisador da verdade; ele configura-se como 
agente do partido. Deve transformar-se, 
escreve Gramsci, "em politico, em dirigente 
orgiinico de partido". 

0 intelectual C um "funcionario", 
um "persuasor permanente", um "agente 
da classe dominante". Mas, enquanto os 
intelectuais italianos, da Renascenqa em 

diante, n io  souberam unificar culturalmente 
a sociedade e, como Croce e Gentile, preten- 
deram representar a "alta cultura" oposta a 
e separada da "cultura popular", o intelec- 
tual marxista C, ao contrario, um intelectual 
orgdnico. Na realidade, escreve Gramsci, 
"toda relaqio hegem6nica C necessariamen- 
te uma relaqao pedagogica". Nu visiio de 
Gramsci, portanto, o intelectual orgdnico 
tende a se identificar corn o dirigente ou o 
responsavel do partido. E o proprio partido, 
interpretando os interesses e as aspiraqdes 
dos seus membros e oferecendo-lhes "todas 
as satisfaq6es que encontravam antes em 
uma multiplicidade de organizaqdes", tende 
a situar-se como intelectual org5nico por 
excelincia. "0 partido comunista representa 
a totalidade dos interesses e das aspiraqdes 
da classe trabalhadora", C a encarnaq50 da 
vontade coletiva revolucioniiria jacobina; C, 
portanto, o principe moderno. 



0 "R dernocracia 
6 a arta elevada 
do compromisso" 

"17 democrocio 4 oo mesmo tsmpo meio 
e fim [...I; e o dirsito @ voto ss torno o 
instrumsnto poro tronsformor rsolmente os 
reprssentontes do povo, ds potr6ss sm 
ssi-vidorss do povo". 

A dsmocracia & oo mesmo tempo maio 
e fim. € o meio do luta pelo sociolismo, e 12 a 
forma da r~aliZac;do do socialismo. Ela ndo pode 
fozer milagres, 6 verdada. Ndo pode, em um 
pois como a Sui~a, cujo proletariado industrial 
representa a minoria da popula@o (nem meio 
milhdo contro dois milhdes de adultos), entre- 
gar a este proletariado o poder politico. Ndo 
pode sequer, em um pois como a lnglaterra em 
que o proletariado represanta h6 muito tempo 
a classe mais numerosa da popula<do, fazer 
deste proletariado o patrdo da indirstria, se o 
proprio proletariado em parte nbo tam nsnhu- 
mo vontade de se tornar isso, e em parte ndo 
se sente ou ainda ndo se sente maduro para 
as tarefas qua lhe sbo inerentes. Todavia, na 
Inglaterra e na Suisa, na Franc0 s nos Estodos 
Unidos, nos paises escandinavos etc., ela se 
demonstrou umo alavanca poderosa do pro- 
gresso social. R quem n6o dd importbncia ds 
etiquetas, mas ao conteirdo, bastard passar em 
revista a Iegisla<do ingleso a partir da reforma 
elsitoral de 1867, que concedeu o direito oo 
voto par0 trabalhadores urbanos, para consta- 
tar que importante progresso se fez no dirqdo 
do socialismo, ou at& no socialismo. E dessa 
Qpoca que exists em tr&s quartos do pais a 
escola elementar pirblica, enquanto at& entdo 
existiam openos as escolas privadas e clericais. 
R Freqij8ncia b escola abrangia em 1872 4,3% 
do popula<do, mas em 1 896 havia subido para 
1 4.9%; em 1 872 o Estado expendia apenas 1 5 
milhass de marcos por ano somente para as 
ascolas elemantares; em 1896, 0 1  27 milhdes. 
R administra<do da escola e da ossist8ncia 
pirblica, nos condados e nos cornunas, deixou 
de ser monopolio dos propriet6rios e dos privi- 
Iegiados, e a masso dos trabalhadores tam o 
mesmo direito ds voto que o maior propriet6rio 

da terros e do mais rico capitalista. 0 s  impos- 
tos indiretds+ofreram uma redu<do constants. 
e os diratos um aumento constants (em 1866 
foram recolhidos 100 milhdes de marcos em 
cifra redonda de impostos sobre rendimentos; 
em 1898, 330 milhdes, aos quais se acrescen- 
tam como minimo entre 80 a 100 milhdes ds 
marcos de entradas suplem~ntares devidas 
oo aumento do impost0 de sucessdo) . A Iegis- 
la@o agr6ria se libertou do temor reverential 
pelo absolutismo proprietbrio, e o direito de 
expropriqdo, at& agora reconhecido ipenas 
por motivos ds viqdo e de higiene, agora 
invsste tombhm em linha ds principio as trans- 
forma<des econ6micas. € conhecido depois o 
quanto tenha radicalmente mudado a politica 
do Estodo a respeito dos trabalhadores por 
ele direta ou indiretamente ocupados, e qua1 
extensdo tenha sofrido a Iegisla$do de Fbbrica 
a partir de 1870. Todas estas medidas, e a 
imita~do que em grau variado elas tiveram no 
continents, Foram devidas ndo exclusivamente, 
mas sem dirvida substancialmante, b democra- 
cia ou dquela morgem de democracia efetiva 
de que dispdem os respectivos paises. E se & 
Foto que para questdes particulares a Iegisla- 
(60 dos paises politicamente avancados ndo 
procade com a masma rapidez qus por vezes 
se encontra em paises que, ambora estando 
em condic;des politicas relotivaments mais 
atrosados, foram estimulados por monorcas ou 
ministros smpreendedores, em troca, por6m. 
nos poises de dsmocracia enraizado, jamais 
h6 um regresso nessa direcdo. 

0 principio da democracia & a supressdo 
do dominio de classe. Falo-se, e em certos 
aspectos justamente, do car6ter conservador 
da democracia. 0 absolutismo ou o semi- 
absolutismo angona foutores e adversClrios 
sobre a entidade de seu poder. De onde, nos 
paises em que ele domino ou suas tradi$bes 
sobrevivem, os projetos extravagantes, a lin- 
guagem for<ada, o politica tortuoso, o medo 
da revolu<do e a esperanca na opressdo. 
Na democracia os partidos, a as classes que 
astdo por trds dos partidos, aprendam logo a 
conhecsr os limites da seu poder e a delinear 
toda vez apenas aquelos a<des que eles es- 
peram poder razoavslments realizar com base 
nos circunst6ncias objetivas. Mesmo quando 
impelem suas reivindicacdes para al&m de 
seu pensamento secreto, para poder csder 
no momento do inevitbvel compromisso - e a 
democracia 6 a slevoda escola do compromisso 
- fazsm-no sempre com modsra@o, € ossim 
que em democracia a propria extrema esquerdo 
aparece no mais das vezes em uma luz conser- 
vodora, e o renovo<do, porque mais uniforme, 
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aparece mats lenta do que & no realrdade. 
Mas sua drregdo & ~nconfundivel. 0 dlrerto de 
voto, em democrac~a, torna vrrtualmente seu 
tltt~lar partlcrpante do cotso pljbl~ca, s essa 
partlcrpagdo vlrtual deve-se traduzlr, a longo 
prazo, em uma partmpa<do efstrva Para uma 
classe oper6rra numQr~ca e ~ntelectualmente 
ndo desenvolv~da, o dlrerto de voto pod@ 
parecer por mu~to tempo alnda o drrslto ds 
escolher para SI sau pr6pr1o "a~ougue~ro", mas, 
com o dasenvolv~mento numQr~co e ~ntelectual 
dos trabalhadores, ele se torna o ~nstrumento 
pBra transformar realmente os representantes 
do povo, de patrdes em,serv~dores do povo 
Sa, nos sler@ss parlamBntares, os opar6rlos 
rrlglsses votam para os mambros dos velhos 
part~dos, s ~sso os faz parecer formalmente 
como cauda dos part~dos burgusses, resta o 
Fato de que nos crrcunscr~gdes eleltora~s rndus- 
trrars Q sobretudo essa "cauda" qua faz mover 
a cabe~a, s ndo o contr6rro Prescrnd~ndo de- 
pas do Fato de que a extensdo do dlre~to ds 
voto real~zada em 1884, un~da ?I reforma das 
representagdes cornunals, adqu~rlram para a 
soc~al-democrac~a na lnglatsrra o dlre~to de 
crdadanla como partdo politico. 

E 6 substanc~almente drferente a sltua<do 
em outros lugares? 0 sufr6gro unrvsrsal na 
Rlemanha p6de tamb&m sarvrr trans~torramente 
para B~smarck como ~nstrumento, mas no flm 
obr~gou Blsmarck a servrr ale propr~o como 
~nstrumento para o sufr6glo unlvarsal; p6de 
temporarlamente favorecer os Junksr do Elba 
oriental, mas h6 multo se tornou sua besta 
negra; p6da permrtlr a R~smarck, em 1878, 
forjar a arma do Isr sobre os socral~stas, mas 
FOI justamante sobre o sufr6g1o universal que 
sssa arma se smbotou s se enfraqusceu, s fol 
justamente rned~ante o suFr6gro universal que 
se consegulu flnalments faze-la car das mdos 
de R~smarck. Se, em 1876, B~smarck, em vez de 
fazer uma l a  excepcronal pol~c~alesca, trvesse 
ferto, com a marorla de que d~spunha entdo, 
uma ler excepc~onal politlca que excluisse de 
novo os oper6rros do d~re~to de voto, el@ term 
dssfer~do na socral-democrac~a, por longo pe- 
r iod~,  um golpa mars forte do qua aquele qua 
Ihe desferlu corn a outra Todavra, ndo h6 dljvrda 
do que nesse caso tena atrngrdo tambbm outras 
pessoas. 0 sufr6g1o unwarsal, como alternat~va 
para a revolu~do, tem do~s gumes 

Mas o suFr6gro untvsrsal Q apanas urn 
fragmento ds dernocracla, mesmo,qua seja um 
fragmento qus, a longo prazo, Q dsstlnado a 
atralr os outros, como o imd atral os fragmsn- 
tos de ferro. 6 um processo que certamente 
avnnca mars lentamente do que mu~tos da- 
sejam a, todav~a, est6 am ato. Para favorecer 

este processo, a social-democracia ndo tem 
instrumento melhor do que aquele de se par 
sern retic&ncias, tambbm no plano doutrinal, no 
terreno do sufr6gio universal e da democracia, 
com todas as consequ&ncias que dai darivam 
para sua tdtica. 

Praticamente, ou seja, em seus atos, a 
social-democracia, no fundo, sempra Fez isto: 
freqijentemente ndo o fizeram e aindn hoje 
n8o o Fazem seus representantes liter6rios 
em suas declara<bes. Frases formuladas em 
um perlodo em qus em todo lugar no Europa 
dominava sem contrastss o privilbgio da pro- 
priedade - e qua, portanto, eram explic6veis 
e am certa msdida tambhm justificadas naque- 
las circunstdncias, mas qua hoje 560 apenos 
um peso morto - sdo tratadas com tal tamor 
reverencial, como se o ovanso do movimento 
dependesse delas e 1160 do conhecimento 
vivo daquilo que se pode fazer e Q urgent@ 
fazer. Ou talvez tsm um sentido, por exemplo, 
agarrar-se b Frase da ditaduro do proletariado 
em um period0 em qus, em todo lugar, os 
rapresentantas do social-democracia se pdem 
praticamente no terreno da ajdo parlamentar, 
do reprssenta<do proportional e da legisla- 
<do pljblica, coisas todas que contradizem a 
ditadura? Hojs aquela frase sobreviveu a si 
propria a tal ponto que a Onica possibilidade 
de concili6-la com a realidade Q despojar o 
termo "ditadura" de seu significado efetivo, 
e de atribuir-lhe um sentido mais matizado. 
Toda a atividada prdtica da social-democracia 
dirige-sa a criagdo ds situac;des e ds pressu- 
postos que tornam possivel s garantsm uma 
ultrapassagem sem rupturas violentas da or- 
dem social moderna para uma ordem superior. 
Se pela consci6ncia de serem os pioneiros de 
uma civilizac;do superior os sociais-democratas 
atingem o entusiasmo que os inflama, sobre 
tal conxiencia apoia-se tambQm, em 6ltima 
an6lise, a justificagdo &tic0 da exproprioq50 
social a que eles visam. A ditadura de class@, 
ao contr6ri0, pertence a um nivel de civiliza- 
$60 mais atrasado, e tambbm abstraindo da 
racionalidade e do realizabilidade da coisa, 
apsnas uma recaida no atavism0 politico pods 
evocar a idQia de que a passagem do socie- 
dade capitalists para a sociedade socialists 
deva necessariamente realizar-se dentro de 
formas evolutivas de uma &poco que ainda 
ndo conhecia, ou conhecia apenas imperfeita- 
mente, os m&todos atuais de propagacdo e de 
conquista dns leis, e que carecia dos orgdos 
aptos para tal sscopo. 

E. Bernstein, 
0s  presupostos do socialismo 

e as tar~fas da social-democracia. 
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Onde Man 
se assemelha a Hant 

Paro Rdler o concep@o do historio pro- 
posto por Kont 6 assimilcivel ao materiolismo 
diol6tico de Mom: "6 principolmante o con- 
ceito kontiono do onta@~nismo qua mostro 
n8o so urno semelhonga extrinssco com o 
conceito rnorxisto do dioI&ico, mas deve 0th 
ser diretamente indicodo como o lado interior, 
psicossocial, desto liltima ". 

A concep<do da historia, corno em Marx, 
tamb&m em Kant constltul parte integral de sua 
concep(do geral, embora em arnbos os casos 
jamals seja exposta de rnodo s1stem6trc0, mas 
encontra-se entrehnhada um pouco ern todo 
lugar nos obras dos do~s pensadores Hant, 
todavia, del~neou um esboco bastante srgnl- 
f~cat~vo de sua concepcdo da histor~a em um 
breve mas notab~lissimo escrito, que apenas 
nos Wrnos anos assurnlu rnalor 1mport6ncia, 
ou seja, no ensalo ld6io paro urno hlstorla uni- 
versal do ponto de visto cosmopolitico (1 874) 
Aqu~, a ~d&ia Fundamental que penetra todo o 
pansamento kant~ano do ponto de v~sta teor~co 
(~sto 6, compresnder tudo oqullo que ocorre sob 
leis) 6 pala primera vez aplicada 6 h~stor~a de 
modo grand~oso 0 conceito de uma "h1st6r1a 
un~versal" dever~a compreander tudo e apsnas 
aqu~lo qua vale para toda s qualquar h~stor~a, 
aqu~lo que, portanto, refers-se 6 conforrnrdade 
a le~s 130s aconteclmentos h~stor~cos que se 
desdobram em representa$des tdo vanadas de 
povos e governos da d~ferentes t~pos Partindo 
dnqu~, a hrstor~a doravante ndo & mars concsbl- 
da corno rn~stura dasordenada de casual~dade 
e heroismo, corno a ~nterl~gacdo de acdo de 
s6b1os leg~sladores, grandes cap~tdes e massas 
desenfreadas, mas corno processo, isto &, corno 
urn desenvolv~mento que progr~de sagundo le~s 
E esse dessnvolvirnanto ndo & carente de rneta, 
mas perm~te reconhecer um progresso continuo, 
dir~g~do a uma progressdo ssrnp're malor da 
cultura do sociedade humana 0 rnodo pelo 
qual, porhm, conforme Kant, ssse processo se 
realm const~tu~ o elemento verdade~raments 
grande e operant@ em sua teor~a da h~storia 

Com @Fato, o progresso ndo 6 de modo nenhum 
o resultado de urna capac~dade de ~mpor-se 
de modo deF~n~t~vo qua caracterize o  deal da 
human~dade, nem am geral de uma ativ~dade 
F~nal~sta dos homens consc~enternente nela 
~nsp~rada, e nem sequer de urna obra do pro- 
v~d&nc~a ou do supremo arnor drvino, mas muto 
mas o r~sultodo necessano s c ~ g o  justomante 
dos ~nstintos vulgares do humonidode, de todos 
os seus nus e crus ~nstlntos de consetv~~do e 
das paixdes dir~g~das a sat~sfazar os propnos 
~nteresses. 0 progresso se ver~F~ca n8o tonto 
por rneio de, e slm, por asslm d~zer, contro a, 
e em todo caso (ao menos at& agora) sem o 
vontod~ da hurnan~dade. 0 mesmo rnecanlsmo 
qua regula conforms urna ordern subl~me a 
h~s tb~a  natural do c&u openos grows o suas 
forges rnotmals, sem nenhuma ~nten/en@o de 
urna d~v~ndade ou de outros poderes consclen- 
tes, crla tamb&m no h~stor~a dos hornens urna 
ordem flnallsta, t~rando-a do coos das fort;as 
puramente humanas 

J6 a part~r destas lapdares 1d61as Funda- 
mentals o soc~ol lsrno moderno, construido pelo 
pansamento de Marx e de Engels, sente-se 
atraido ds mod0 part~cular Com eFa~to, algu- 
mas das 1d81as Fundarnenta~s da concep<do 
rnatsr~al~sta do h~stor~a estdo aqui j6 expres- 
sas corn clarezo extraord1n6r1a s tambhm com 
agudez pol&m~ca que a histono 6 um processo 
puramente humano, conforme a le~s causals 
(mesrno que de t~po  particular); que nesse 
processo tam ~mportdncla dec~s~va justamen- 
te aquelas tsnd&nc~as que sstdo d~r~g~das 6 
conserva~do da exrst&ncla, que na h~stor~a 
abrs cam~nho urna conform~dade a leis, que 
& completamente difsrente do dos esforcos 
da vontade dos rnd~viduos, e que junto corn 
todo ~nteresse part~cular do agir humano var- 
se, todav~a, manifestando uma solrdar~edads 
sernpre rnalor entre os hornens Mas, ss exa- 
mlnarmos o modo corn que Kant pensa a a560 
das forps hurnanas na produrao dessa con- 
form~dade peculiar a lels, desse macanlsrno do 
progresso, entdo obteremos, por asslm dmr, 
uma complemsntaq50 do concep~do rnarxlsta 
da h~stor~a, que aprofunda o aspect0 ~nterior 
e soc~ops~colog~co dessa problerna, por Marx 
pouco tratado. [ ..] No aproFundamento desse 
problerna, Kant encontra urna contrad@o par- 
t~cular entre as disposrc;des naturals do car6t~sr 
humano, que datsrminam o querer [.. ] Essa 
contrad~gdo fundamental e caracteristm nas 
drspos1q3es naturals humanas, ou seja, a con- 
tradlcdo entre o ser soc~al e o ser ndo-social, 
ndo se deve entender tdo simplesmente corno 
se no cornportarnento do homsm se aproxlrnas- 
sern alternat~varnente do~s estados de espirrto 



Oitava parte - 0 marxismo depois  de jV\arx e a E s c o l a  de Frankfwi 

opostos, um altruista e humanitbrio, e o outro 
friarnente egoista. lsso equivaleria, de fato, a 
degradar b trivialidode aquela qua 6 ,  ao con- 
trhrio, uma nogdo sociologica profunda. RlCm 
disso, com essa contradigdo entende-se o fato 
de qua essas tendQncias contrapostas entre si 
estZio contsmporoneomsnts umo ao lodo do 
outro em toda agdo do homsrn, o qual, como 
diz Kant, "ndo pode suportor seus consocios, 
mas tambCm n6o pode estclr sem eles". Por 
isso, essa contradigdo ndo deve ser entandida 
em geral em ssntido psicologico (corno se com 
ela se pretendesse uma qualidade do cardter 
de um ser humano, por meio do qua1 ele seria 
ora egoista, ora altruista):, mas muito mais ern 
sentido sociologico, como formo comum de 
todo o seu agir em geral, qua, tanto em suas 
agdes humanitbrias quanto nas misantropicas 
6, por assim dizer, tecido em uma forma funda- 
mental do agir humano em geral, que consiste 
na tensdo entre o interesse egoista e o con- 
dicionamento social. Por isso Kant charno de 
ontclgonismo essa contradigdo, indicando com 
esse termo o fato de estar rnutuaments ligado, 
a inseporbvel polaridade dos opostos; o que, 
de resto, & depois express0 ainda rnais plas- 
ticamente no espl&ndida formula da insocidvel 
sociobilidods. €la &, portanto, o meio mediante 
o qua1 desenvolve-se todo movimento da his- 
toria, e representa a principal conformidade a 
leis, por assim dizer, o ssquerna fundamental 
de toda~causalidade que age no processo da 
historia, por meio da qual, finalmente, realiza- 
se o progrssso historico. [ . . . I  i, portanto, a 
propria natureza que gorante, justamente por 
meio do mecanismo das disposigdes naturais 
do homem, dentro do qua1 apenas todas as 
forgas historicas podem desdobrar sua efichcia, 
urn progresso na historia, direcionado para 
Formas sampre mais vastas de socializagdo, 
para constituigdes sempre rnais livres, para a 
paz perphtua na federagdo dos povos. 0 jog0 
dos antagonismos opera como "mhquina" na 
historia, e suo meta 6 a de introduzir entre os 
povos uma ligagdo tal que GIGS possam con- 
viver unidos entre si mediante seus proprios 
interesses e sem atritos, justomente "como um 
rnecanismo automhtico pode se manter por si 
mesmo". 

Toda essa grandiosa sbrie de idbias da 
filosofia kantiana da historia rnostra uma ex- 
trqordinhria e, b primeira vista, surpreendente 
afinidade com as idhias fundamentais do con- 
cepgdo materialists da historia. i~sobretudo o 
conceito kantiano do antagonismo o que mostra 
nBo sd uma semelhanc;~ extrinseca com o con- 
ceito marxista do dial&tica, mas deve at& ser 
diretamente indicado como o lado interior, psi- 

cossocial, da ta  ultima. Sea dial&tica em Marx 
mostra como o desenvolvirnento social se rea- 
liza quando as forrnas dos niveis de produgdo 
econ8rnica pouco a pouco conquistados entram 
em contradigdo corn as forc;as produtivas que 
nelas se dasdobram, esta vida, ern si propria 
aparentemente mistica, das catagorias econ6- 
micas b reconduzida, por meio do antagonismo 
kantiano, b sua c&lula germinal psicossocial, no 
natureza socihvel-insocihvel da vida espiritual 
individual. Esta natureza hurnana, com seu fun- 
damental carbter antacj8nico ds uma tendQncia 
ndo-social b conservagdo e b expansdo, qua 
apesar de tudo pode se manifestar apanas 
ern formas sociais e, embora isso a danifique, 
subjaz at8 b propria desaprovagdo, constitui a 
incassante forgo rnotora, por assim dizer, aquela 
irritabilidade nos sngrenagens do mecanismo 
social, que permite um movimento apenas no 
sentido das forrnas sociais, isto 6,  apenas 
com a transferQncia continua do egoismo para 
formas sempre mais elevadas de exist&ncia, 
de modo qua a tal proposito possa delas de- 
rivar urn progresso. E justarnente porque Morx 
eliminou a forma metafisica da dial&tica como 
alnda subsistia ern Hegel, reduzindo-a a um 
processo humano, ao rnovirnanto de homens 
ligados antre si por vinculos econ6rnicos, o 
antagonismo kantiano entre os homens apa- 
race apenas corno contribuigdo posterior para 
a humanizagdo da propria dial&tica, mas ao 
memo tempo tamb&m como confirmac;do, tanto 
mais aprecibvel enquanto alcangada a partir de 
um ponto de partida cornpletamente diferente, 
desta conceito fundamental da concepgdo ma- 
terialist~ da historia. 

Mas tarnbhm os outros elernentos da 
concep@o kantiana da historia rnostram uma 
concorddncia fundamental corn a orientagdo 
mental de Marx nesse campo. lsso deve ser dito 
principalrnente da idbia, que constitui a essQncia 
authntica do filosofia kantiana do historia, ou 
seja, que o objetivo do historia brota de sua 
causalidada, e qua, portanto, a teleologia da 
historia ndo esth ern contraste com sua Iega- 
lidade causal, e sim muito mais B justarnente 
urn resultado inevithvel procedente dos fatores 
dessa mesma Isgalidode. Como para Marx, a 
historia ndo 6 dominada por urna id&ia supe- 
rior, por uma razdo, e sim a razdo se realiza, 
sern duvida de modo definitive e necessbrio, 
mas apenas depois de urn processo evolutivo 
bastante longo e atorrnentado. Rquilo que 
Marx e Engsls tdo freqijentementa salientaram 
& tambbm a opinido de Kant: os homens fazern 
sua historia, mas ndo conscientemente, ndo com 
base em pressupostos escolhidos por eles mes- 
mos e corn resultados por ales desejados. Dela 



Cape'tulo vigksimo quinto - O warxismo depois de M a r x  

brota sempra alguma co~sa dlferente daquilo 
que haviamos prevrsto e desejado, mas assa 
alguma co~sa nos leva a todos necsssar~amente 
para um progress0 comum 

M Adlsr, 
Kont e o soc~ohsmo 

0 idenl ttico dos cornunistns 

17 rnorol comunlsto "sstd subordmdo 
complstornents oos lntersssss do luto de 
classs do proletar~ado". Ests O o nliclso do 
d~scurso pronunclodo por L&nm no d o  2 ds 
outubro ds 7 920, no tsrcslro Congrssso do 
Juvsntuds comunnto russo 

Em prlmslro lugar me ocuparel do ques- 
tdo da moral comun~sta Deve~s dar-vos uma 
educqdo comun~sta. R tarefa do Fedara<do 
jovsm & ds r~gular sua at~v~dads prbtlca de 
modo qua os jovans que a Formam, estudando, 
organmndo-se, carrando as Fllelras, comba- 
tendo, dhem a SI proprros e aos jovms qus 
os seguem uma educa<do comunrsta. Todo o 
trabalho de educaqdo, de enslno e de cultura 
deve ~nculcar na juventude contempor6nea a 
moral comunlsta. 

Exlste, porhm, uma moral comun~sta? 
Sam d0vrda. lmaglnamos frequentemente 

que ndo tsmos nosso moral propr~a, e a burgue- 
so, nos reprova multas vezes,, a nos, comunls- 
tas, de repudlar toda moral. E um mod0 como 
outro de Falslhcar as ~d&ras, de jognr arela nos 
olhos dos operbr~os a dos camponeses 

Em que sentldo repud~amos a moral? 
No sent~do da moral pregada pela burgue- 

sla, que a deduz dos mandamentos de Deus. 
Naturalmante, nos drzemos qua nBo cremos em 
Dsus, que sabemos multo bem que o clero, os 
propr~eth-10s Fund~brios, a burguesla, lnvocam 
a divlndads para defender seus lntaresses da 

desfrutadores. Ou entdo, ao lnv&s de deduz~r 
a moral dos mandamentos da btlca, dos man- 
damentos de Deus, ela G deduz~da de frases 
~deal~stas ou semi-rdsal~stas qua, em Glt~ma 
anblrse, t$m sempre a mbx~ma semelhan<a com 
os mandamentos de Deus. 

Nos reje~tomos toda moral dessa tpo, 
estranha b human~dada, estranha bs classes 
soclals Dlzemos que ela ndo & mas que men- 
tlra, sngano, embutlmsnto de crdn~os para os 
operb-10s s os camponeses, no lntsresss dos 
propr1et6r1os Fundlar~os e dos capltal~stas 

D~zemos que nossa moral 6 completa- 
mente subordlnada aos ~nteresses da luta de 
classe do prolstar~ado Nossa moral descends 
dos lntaresses da Iuta de classa do proleta- 
r~ado. 

R velha soc~edade estava Fundada sobre 
a opressdo dos opsrbrlos a dos camponeses 
por parts dos capltal~stas e dos proprletClrlos 
Fundlar~os. Nos deviamos destrui-la, deviamos 
abater seus domlnadores, e para esse hm 
dev:viamos nos unlr 0 bom Deus ndo crla uma 
unlBo como aqusla de que tinhamos nsces- 
sldads 

Apenas as fbbr~cas, as ohclnas, o proleta- 
rrado educado e sacud~do do seu ant~go Ietargo 
podlam dar-nos essa unido 

Rpenas dapo~s da Formaqdo do classe 
prolstdrla comqou o movrmento de massa 
qua desembocou na revlravolta de que hole 
somos testemunhas, na v~torla da revoluqdo 
prolatdr~a em um dos poises mas fracos e 
onde, apssar ds tudo, a rsvoluqdo jb res~st~u 
por tr&s anos bs agrassdes da burguss~a ds 
todo o mundo. E vemos a revolu@~o prolstbr~a 
se avolumar em todo o mundo. R expsr~&ncra 
nos autorlza agora a d~zer que openas o pro- 
letorlado podla const~tu~r a for50 homog8nea 
que os camponeses d~sssm~nados e ssparsqs 
seguem, e que reslstlu a todas as ofenswas 
dos desfrutadores. Apsnas essa class@ pods 
ajudar as massas trabalhadoras a se reunlr, a 
se unlr, a mstaurar dehn~trvamenta, a consolr- 
dar dsfrn~trvamante, a edlhcor para sempre a 
socledade comunlsta. 

Por lsso d~zemos: a mornl conceblda In- 
depandentemente da socledads humana ndo 
ex~ste para nos, Gj; uma ment~ra. R moral esta 
subordlnada aos rntaressss da luta de classe 
do proletar~ado. 

C&n~n, 
Sobra a rehgftio. 
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n6o podla slar 
compretndida 
corn o rnitodo 
das ciQncias naturais 

R consrdsrogGo drolQtrco do totalrdods 
"6 o cinrco mQtodo para coptar o rsol~dods 
s rsproduzr-la I no pensomento ". 

A totalldads concreta & [ . . . I  a categor~a 
aut&nt~ca da real~dade. A justaza d a t a  con- 
csp~do, todavla, revela-se clararnente apenas 
quando pomos no centro de nossa atensdo o 
substrato red, material, de nosso m6tod0, a 
socwdade capltallsta, com o antagon~srno que 
Ihe 0 ~manente entre forsas de produ~do e re- 
la@es de produsdo. 0 rnbtodo das cl&nclas da 
natureza, o deal metodolo~~co de toda cl&ncla 
rsflexwa e de todo revlslonisrno, ndo conhece 
nenhuma contrad~~do, nenhurn antagon~srno no 
propno material. Se entre tsorlas part~culares 
ndo subs~ste nenhuma contrad~@o, rsso 6 
apenas urn slnal dograu alnda ~rnperFe~to at& 
agora alcanrpdo pel0 conhec~rnento. As teo- 
rlas que parecern contrad~zer-se mutuarnsnte 
devern encontrar nessas contrad~@es seus 
Ilrnltes, a ser por isso assurnidas, depo~s de ter 
sofr~do transforrnagdas oportunas, dentro de 
teorlns mas germ, dns quais as contrad~@s 
dehn~t~varnente desaparecerarn. Em rela~tio b 
realrdade social, ao contrbr~o, estas contra- 
d~@es ndo sdo slnals de urna cornpreensdo 
c~entif~ca da rsal~dade a~nda imperferta, mas 
pertsncem murto mars ds Forma ~nsepordvsl a 
ess&nc/a da proprm rsal~dod@, 6, sss&ncro do 
socisdads coprtal~sto. No conhecirnento da 
total~dade elas ndo s60 superadas a ponto 
da cassar de serern contradr~des. Ao contrar~o, 
alas sdo compreend~das corno contrad~@es 
nacess6rlas, corno fundarnentos antagBn~cos 
dassn ordana@o da produsdo. A teorla, corno 
conhecrmento da total~dads, pode mostrar urn 
cammho para a superasdo dessds contradl- 
$des, para sua supressdo, apenas enquanto 
lndm as tend&nclas rsals do process0 de 
desenvolv~rnento soclal que, no decorrar desse 
desenvolvrrnento, estdo destlnadas a suprlmlr 

rsolmsnts essas contradl@ss no real~dade 
soclol 

Desse ponto de vlsta, a pr6pr1a luta entre 
o rn&todo dlal&tico e o m6todo crit~co (ou rna- 
terlal~sta vulgar, rnachlsta stc ) & urn problerna 
soclal 0 ~ d m l  cognosc~t~vo das cl&nclas naturals 
qua apllcado b natureza, serve justarnsnte de 
modo hxco ao progresso da clisncla, quando & 
refendo ao desenvolv~rnanto soclal apresenta- 
se corno msio do Iuta rdeolog~ca da burgues~a. 
Para esta 0 uma questdo ds v~da, de urn lado, 
cornpreender a propr~a ordenasdo produtlva 
corno se a forma deb fosse deterrnlnada por 
categorias vCll~das fora do tempo e, portanto, 
destlnadas por la~s etarnas do natureza s da 
razdo para uma perman&nc~a eterna e, do outro 
lado, aval~ar corno rneros fen6rnenos de su- 
perfhe, em v ~ z  da ~nerentes d ess&ncia dessa 
ordenasdo da produ<do, as contrad~~des qua 
~nev~tavelrnente reamergern. 

G Luk6cs. 
Hlstona e consc~&ncra de classe 

R cotsgorro fundamsntol do Irtsroturo 
r~al~sto Q o "trpo": "oqusla sintssa port~cular 
qus, tonto no compo das caroctsristrcas 
corno no dos srtua@ss, uns orgonrcomsnts 
o genBrrco e o ~nd~vrdual". 

Realrsmo slgn~f~ca reconhecirnento do 
fato de que a cr~ac;do ndo se funda sobre uma 
"m&d~a" abstrata, corno cr& o naturalrsmo, nem 
sobre urn prlnciplo lndlvldual que d~ssolve a 
SI pr6pr1o e desaparece no nada, sob urn0 
expressdo exasperada daquilo que & irn~co 
a ~rrspstivsl. A catsgoria central, o crlt6r10 
fundamental da concsp$30 I~terClr~a real~sta 6 
o t~po, ou seja, aquela sintese particular qua, 
tanto no carnpo das caracterist~cas corno no das 
s~tua@es, une organlcomente o gsn&rlco e o 
indlv~dual. 0 tlpo torna-se t~po nBo pel0 seu 
cardtor m&d~o, e nern apenas pel0 seu car6ter 
~nd~v~dual, por rnals qua seja aprofundado, e 
slrn pelo fato de que nele confluern s se Fundern 
todos os rnornentos deterrn~nantes, hurnana 
e soclalrnente essenclals, da um period0 h~s- 
tbr~co: pslo fato de que ale apresenta ssses 
rnornentos em seu desenvolv~mento rndxrrno, 
na plena realrzaq50 da suas poss~b~l~dades 
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imansntes, em uma extrema representa<do 
de extremos, qua concretiza tanto os v&rtices 
como os limites da completitude do homem e 
do &poco. 

0 verdadeiro grand@ realismo representa 
[...I o homern completo e a socisdads com- 
pleta, em vez de se limitar a alguns de seus 
aspectos [...I. 

0 problema estbtico central do realismo 
& a reprodu@o artistica adequada do "homem 
total". Mas, como em toda filosofia profunda da 
arte, o ponto de vista est&tico, coerentemente 
pensado at& o fundo, leva 2.1 supera<bo da 
sstbtica pura: o principio prtistico, justamente 
em sua mais profunda puhza, estd saturado 
de momentos sociais, morais, humanistas. fls 
exig&ncias da criqdo realista do tipo se opdem 
tanto as correntes em qua toma um relevo ex- 
cessivo o lado fisiologico do exist&ncia humana 
e do amor (corno em Zola e na escola), quanto 
aquelas qua sublimam o homem em processos 
puramente psiquicos. Tal posi~do no plano da 
avalia<do est&tica formal saria indubitavelmen- 
te arbitrdria, porque - unicamente do ponto 
de vista do "belo escrever" - ndo se poderia 
compreender porque o conflito erotico, com os 
inerentes conflitos morais e sociais, deve ser 
de ordem superior em confront0 com a espon- 
taneidade elementar do pura sexualidade. 
Apenas quando consideramos o conceito do 
homem completo como tarefa social e hist6rica 
atribuida 6 humanidade, apenas quando en- 
trevemos a fun<Bo do arte em fixar as etapas 
mais importantes no caminho daquela tarefa. 
em toda a riqueza dos fatores nelas operantes; 
apenas quando a estQtica estabelece para a 
arte a tarefa de iluminar e guiar a humanidade, 
apenas nesse caso o conteljdo do vida podera 
sadispor em planos mais essenciais e menos 
essenciais, em planos que esclarecem o tipo e 
indiquem o caminho, e outros que necessaria- 
mente os deixern no escuro. Apenas nests caso 
se compreender6 que urna descriQ30, por mais 
tamb&m particularizada e literalmente perfeita, 
de processos puramente fisiologicos - rnesmo 
que se trots do ato sexual ou de tormentos e 
sofrimentos -, comporta um nivelamento da 
ess&ncia social historic0 e moral das figuras. 
€la ndo & um meio, e sim um obst6culo no 
caminho de exprimir de modo artistic0 os con- 
flitos humanos mais essenciais, mais indicatives 
e mais intimoments ligados com a causa do 
hurnanismo, e da exprimi-10s em tpda a sua 
complexidads e plenitude. 

"Dspois de toda catdstrofe ou depois ds 
todo crime [. . .] sntrou o costums d~ dizsr: fo- 
ram comstidos srros; ndo 6 este o socialismo 
qus construiremos. Doravante, ssta prhxis 
1760 d mais possivsl". 

€ impossivel, hoje, subtrair-se a um exame 
critico radical do "modelo" de socialismo ela- 
borado nos tempos de Stalin, conservado em 
substdncia na Unido Sovi&tica sob Breznev, e 
impost0 aos outros paises socialistas por meio 
de pressdes econ6micas, ideologicas e mil ita- 
res. Como se poderia crer que se trata apenas 
de erros marginais, depois da excomunhdo e 
do boicote econ6mico da Jugoslavia em 1948, 
depois das insurreic;bes operarias de Poznan e 
de Barlim e da revolta hljngara, em 1956, dos 
estudantes e dos operhrios contra o modelo 
stalinista de Rakosi que ofereceu a contra- 
r e v o ~ u ~ ~ o  o pretext0 mais plausivel, revolta 
esmagada no fim apenas pelos carros armados 
soviCticos; depois das san~bes econ8micas e 
tbcnicas contra a China, 8m 1958; a odiosa 
campanha de calGnias que determinaram urn 
tarrivel cisma no movimento revolucionario mun- 
dial. 0 enfraquecimento do movimento & tdo 
preocupante qua numerosos partidos, como o 
italiano s o  espanhol, o rumeno ou o jugoslavo, 
t&m agora inten~do de reatar os la<os com a Chi- 
na e de cumprir sua tarefa de internacionalismo 
proletario, a despeito dos dirigentes sovi&ticos 
preocupados exclusivamente em conservar sua 
hegemonia. 

Dspois da interven@o militar que recu- 
perou, sob a etiqueta da "normaliza(do", a 
Tchecoslov6quia; depois da inquisigio cultural 
na Unido Sovi&tica, do processo Siniavski 6 
campanha contra Solgenitsin; depois do de- 
ssncadeamento anti-semito que se manifestou 
em leningrado, onde a aus&ncia de toda 
prova contra os acusados Ievou a um processo 
a portas fechadas, como no pior periodo dos 
processos de Moscou e das "confissbes" de Rajk 
e de London; depois do massacre de operarios 
poloneses em grave, n60 & mais possivel evitar 
uma reflexdo de fundo para definir o "modelo" 
de socialismo qua propomos ao povo franc& 
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para qus se tornern claras as provid&ncias que 
pretendernos tomar para fugir a essa perversdo. 
Depois de toda cat6strofe ou depois de todo 
crime, e principalmente depois da queda do 
dirigente que antes era rssponsCIvel (e cujas 
tesas, da Rakosi a Gornulka, foram acsitas e 
aprovadas at& o ultimo dia) entrou o costume 
de dizer: foram cometidos erros; ndo 6 este o 
socialismo que construiremos. 

Doravante esta pr6xis ndo 6 mais possivel. 
Quando Cop6rnico constatou certo nljrnero de 
"arros" nos trajetbias das sstrelas, assim como 
erarn trapdas conforms o sisterna ptolomaico, 
ale se perguntou se se tratava de fato de urn 
conjunto de "erros" ou sa: ao contr6rio. justa- 
mente o "sistema" ndo era a fonte de todos os 
inconvenientes. Dessa forma, mudou o "siste- 
ma", partindo da hipotese de que a terra girasse 
em torno do sol, e ndo vice-versa. 

Hoje & necess6ria uma revisdo dolorosa 
desse tipo. Ndo para p6r em discussdo o "sis- 
tema" socialists, mas sua versdo sovi&tica e a 
exportqdo de tal versdo nos paises socialistas. 
Ndo & preciso talvez tentar conceber um socia- 
lismo que ndo se edificar6 apanas "do alto", 
mas "de baixo"? 

R. Garaudy, 
Reconquista da osperanp. 

i s  rozks da critica 
cr Croce 

"cpreciso rsconhecsr os ssForgds da Cro- 
cs para Fazer adsrir a vida a filosofia idaal~sta 
1.. .]. Mas qus Croce tsnha consaguido sua 
intengio ds modo consaqiienta nbo Q pos- 
sivel admitir: a FilosoFio ds Croca psrrnanecs 
uma filosofia 'sspaculativa "'. 

Croce aprovelta toda ocas~do para p6r 
em relevo como ela, em sua a t d a d e  da 
pensador, tenha estud~osamente procurado 
el~rn~nar de sua f~losofia todo trqo s residuo 
de transcend8nc1a e de teologla e, porhnto, 
de metafis~ca, entenddo no sent~do tradtc~onal 
Ass~m el@, dlante do concelto de "slstema", valo- 

rizou o conceito de problema filos6fic0, s dessa 
forrno negou que o pensamento produz outro 
pensamento, abstratamsnte, e afirmou que 05 
problemas que o filosofo deve resolver ndo sdo 
uma filia<do abstrata do pensamento filos6fico 
precedents, mas sdo propostos palo desan- 
volvimento historico atual etc. Croce chegou at& 
a afirmar qua sun ulterior s recente critica da 
filosofia da praxis a t 6  justamante ligada a ssta 
sua preocupaq30 antimetafisica e antiteologica, 
enquanto a filosofio do pr6xis seria teologizante 
s o conceito de "estrutura" ndo ssria mais que a 
representa@o ing&nua do conceito de um "deus 
escondido". < preciso raconhecer os esfor<os 
de Croce para fazer aderir b vida a filosofia 
idealista, e entre suas contribui@es positivas 
para o des~nvolvim~nto da ci&ncia dever-se-6 
incluir a luta contra a transcend&ncia e a teolo- 
gia em suas formas peculiares ao pensamento 
religiose-confessional. Mas que Croce tenha 
conseguido sua inten~do de modo consequan- 
te ndo 6 possivel adrnitir: a filosofia de Croce 
permanece uma filosofia "especulativa", e nisso 
ndo existe apanas um trqo de transcend&ncia e 
de teologia, mas existe toda a transcend&ncia 
e a teologia, apenas libertas da mais grosseira 
casca mitol6gica. A mesma impossibilidade em 
que Croce parecs se encontrar para compresn- 
der o assunto da filosofia da praxis (de modo 
tal a dar a impressdo de que se trata ndo de 
urna grosseira ignorantia elenchi, mas ds um 
ardil pol&rnico, mesquinho e advocaticio) mostra 
como o preconceito especulativo o cega e o 
desvia. R filosofia da prClxis deriva certamenta 
da concep~do imanantista da realidads, mas 
dala enquanto depurada de todo perfume 
especulativo e reduzida a pura historia ou his- 
toricidade, ou a puro humanismo. Se o conceito 
de estrutura & concebido "especuIativarnente", 
sem dljvida ole se torna um "deus escondido"; 
mas justamente ele ndo deve ssr concebido es- 
peculativarnente, s sim historicamente, como o 
conjunto das rela$% sociais ern que 0s homens 
reds se movem operam, como um conjunto 
de condi~bes objetivas que podem s devem 
ser sstudadas com os rnbtodos da "filologia" 
e ndo da "sspecula@o". Como um "cerKo" que 
sera tambBm "verdadeiro", mas que deve ser 
examinado antes de tudo em sua "carteza" para 
ser examinado como "verdade". A filosofia da 
pr6xis estd ligada ndo 56 ao imanentismo, mas 
tambbm b concep@o subjetiva da realidade, 
enquanto justamente a revira, explicando-a 
corno fato historico, como "subjetividade histo- 
rica de um grupo social", como fato real, que 
se apresenta corno fen8meno de "sspscula@o" 
filosofica e 0 simplesmente um ato pratico, a 
forma de urn conteljdo concreto social e o mod0 
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de conduzir o conjunto da sociedade a modelar 
para si uma unidade moral. A afirma<do de 
que se trata de "apar&ncia" ndo tem nenhum 
significado transcendental e metafisico, mas 8 
a simples afirmaq6o de sua "historicidade", de 
seu ser "morte-vida", de sau tornar-se caduca 
porque uma nova consci&ncia social e moral 
estd se desenvolvendo, mais compreenslva, 
superior, qua se pde como ljnica "vida", como 
unica "realidade", em confront0 com o passado 
morto e duro de morrer ao mesmo tempo. A 
filosofia do praxis 8 a concepq6o historicista da 
realidade, qua se libertou de todo residuo de 
transcend&ncia e de teolqgia, mesmo em sua 
ljltima encarnaqdo espechlntiva; o historicismo 
idealista ds Croce permanece ainda na fase 
teologico-especulativa. [. . .] 

Croce combats com demasiado furor a 
filosofia do prdxis [ . . . I .  Esse furor 8 suspeito, 
e pode revslar-sa um alibi para negar uma 
prestaqdo de contas. < preciso. a0 contrdrio, 
comparecer a esta presta~do de contas, do 
modo mais amplo e aprofundado possivel. Um 
trabalho de tal g&nero, um Rnti-Croce que na 
atrnosfera cultural moderna pudesse ter o signi- 
ficado e a importancia que teve o Rnti-Duhring 
para a gera@o que pracedeu a guerra mundial, 
valeria a pena que todo um grupo de homens 
dedicasse a isso dez anos de atividade. 

A. Grclmsc~, 
R filosofia de Bsnedetto Croce. 
em Cadernos do cdrcsre, vol. I I .  

A fun@o dos intslectuds 

"R massa humono nbo se 'dlstlngus' e 
nbo se torno ~ndepsndente por SI', sern se 
orgon~zar [. . .] e nbo hd, organ1zog80 sam 
intelactuo~s, ou sep, sem organmdores e 
d~r~gentes ". 

A consci&ncia de ser parte de uma deter- 
minada forc;a hegem6nica (isto 6 ,  a consci&ncia 
politico) 8 a primeira fase para uma posterior 
e progressiva autoconsci&ncia em que teoria e 
prdtica finalmente se unificam. TambCm a unida- 
de de teoria e prbtica ndo 8, portanto, um dado 
d ~ j  fato mec6nico. mas um devir historico, que 
tem sua fase elementar e primitiva no sentido 
de "distin~do", de "destaque", de independ&n- 
cia apenas instintiva, e progride at8 a posse 
real e completa de uma concepqdo do mundo 
coerente e unitaria. €is por que se deve colocclr 
em relevo como o desenvolvimento politico do 

conceito de hegemonia repressnta um grande 
progress0 filosofico al8m de politico-prdtico, 
porque necessariamenta envolve e supde urna 
unidade intelectual e urna 8tica conforms a uma 
concep@o do real qua suparou o senso comum 
e se tornou critica, embora dantro de limites 
ainda restritos. 

Todavia, nos mais recentes desenvolvi - 
mentos da filosofia da praxis, o aprofundamento 
do conceito de unidade da teoria s da prdtica 
ainda se encontra em fase apanas inicial: per- 
manecem ainda residuos de mecanicisrno, pois 
fala-se de teoria como "compl~mento". "acessb- 
rio" do prdtica, de teoria como servo da prbtica. 
Parece justo que tamb8m esta questdo deva 
ser delineada historicamante, ou seja, como urn 
aspscto da quest60 politica dos intelectuais. 
Rutoconsci&ncia critica significa historica e poli- 
ticamente a criaqdo de uma elite de intelectuais: 
a massa humana ndo se "distingue" e ndo se 
torna independente "por sin' sem se organizar 
(em ssntido largo), e ndo hd orgonizqdo sem 
intelectuais, isto i;, sem organizadores e diri- 
gentes, ou seja, sem que o aspscto teorico do 
liga@o teoria-prdtica se distingo concretamente 
em um estrato de passoas "especializadas" no 
elaborac6o conceitual e filosofica. Mas este 
processo de cria@o dos intelectuais 8 longo, 
dificil, cheio de contradi@es, de avansos e re- 
trocessos, de dispersdes e de reaproximaqdes, 
em que a "fidelidade" da massa (e a fidelidade 
e a disciplina sdo inicialmente a forma qua as- 
sume a odes60 da mossa e sua colabora@o 
para o desenvolvimento de todo o fen6meno 
cultural) pde-se por vezss em dura prova. 0 
processo de desenvolvimento est6 ligado a 
uma dial8tica intelectuais-massa; o estrato 
dos intelectuais dasenvolve-se quantitativa 
e qualitativamente, mas todo salto para umo 
nova "amplitude" e complexidode do estrato 
dos intelectuais sstd ligado a um movimento 
andlogo do massa de pessoas simples, que 
se eleva a niveis superiores de cultura e alarga 
simultaneamente seu circulo de influ&ncia, como 
individuos de ponta ou tambbm de grupos mais 
ou menos importantes para o estrato dos inte- 
lectuais especializados. No processo, porbm, 
repetem-sa continuamente momentos em que, 
entre massa e intelectuais (ou certos deles, 
ou um grupo deles) forma-se uma separa<do, 
urna perda de contato e, portanto, a impress60 
de "acessorio", de complementar, de subor- 
dinado. lnsistir sobre o elemento "pratico" do 
ligaq5o teoria-prdtica, depois de tar dividido, 
separado e ndo apenas distinguido os dois 
elementos (operaqdo meramante mec6nica e 
convencional) significa que se atravessa uma 
fase historica relativamenta primitiva, uma 
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fasa ainda econ6mico-corporativa, em que se 
transforma quantitativamente o quadro geral do 
"estrutura", a a qualidads-superestrutura ade- 
quada est6 em via de surcjmento, mas ndo se 
encontra ainda organicamente formada. Deve- 
ss ressaltar a import8ncia e o significado qua, 
no mundo modsrno, os partidos politicos t&m na 
elobora@5o s difusdo das concep$%s do mundo 
enquanto essencialmente daboram a btica a 
a politica conforms a elas, ou seja, funcionam 
quase como "expsrimentadores" historicos 
dessas concep@es. 0 s  partidos selecionam 
individualmente a massa operante, e a sele$do 
ocorre tanto no campo prbtico como no teorico 
de modo conjunto, com &ma rela@o tanto mais 
estreita entre teoria e prbtica quanto mais a 
concep$do & vital a radicalmente inovadora e 
antagbica em rela@o aos velhos modos de 

pensar. Por isso pode-se dizer qus os partidos 
sdo os slaboradores das novas intelectualida- 
des integrais e totalitbrias, ou seja, o cadinho 
da unifica<6o ds teoria s prbtica, sntendida 
como process0 historic0 real, s se compreende 
como & necessbria a forma~6o para uma ades6o 
individual e ndo do tipo "trabalhista" porque, 
caso se trots de dirigir organicamente "toda 
a massa economicamente ativa", trata-se de 
dirigi-la ndo sagundo velhos ssqusmas, mas 
inovando, e a inova~do ndo pods se tornar de 
massa, em seus primeiros estagios, a n6o ser 
para o tr6mite ds uma slits em qus a concep$bo 
implicita na atividade humana j6 tenha se torna- 
do, em certa medida, consci6ncia atual, coeren- 
te s sistembtica, e vontade precisa e decidida. 

R.  Gromsci, 
Cadernos do cdrcere, vol . I I. 



I. Ghese, desenvolvimentos 
e prog&ma da Escola de Frankfwt 

A Escola de Frankfurt surgiu do lnstituto de Pesquisa Social, fundado em 
Frankfurt nos inicios da decada de 1920. Em 1931 Max Horkheimer torna-se di- 
retor do Instituto; com ele a Escola se caracterizou como centro de elaborat$o e 
propagac;%o da teoria critica da sociedade. 

De orientac;%o "socialists" e "materialista", a Escola elaborou A teoria critica: 
suas teorias e desenvolveu suas pesquisas 8 iuz das categorias de uma liga@o 
totalidade e de diaietica: a pesquisa social nao se dissolve em entre 
pesquisas especializadas e setoriais; a sociedade deve ser pesqui- hegelianismo, 
sada "como um todo" nas relaqbes que ligam uns aos outros os marxismo 
dmbiTos econbmicos com os culturais e psicol6gicos. e freudismo 

E aqui que se instaura a liga@o entre hegelianismo, marxismo +§ 7 

e freudismo, que tipificars a Escola de Frankfurt. 
A teoria critica pretende fazer emergir as contradis6es fundamentais da so- 

ciedade capitalista e aponta para "um desenvolvimento que !eve a uma sociedade 
sem explorac;ao". 

Com a tomada do poder por parte de Hitler o grupo de Frankfurt emigra 
primeiro para Genebra, depois para Paris el finalmente, para Nova York. 

~ e ~ o i s  da Segunda ~uer ra  ~ u n d i a l  Marcuse, ~romm,~~6wen- 
that e Vittfogel permanecem nos Estados Unidos; ao passo que 

pf;:,";:,"Ita Adorno, Horkheimer e Pollock voltam para Frankfurt, onde, em , 
1950, renasce o lnstituto para a pesquisa social. 

Totalidade e dialktica 
como categovias 

f~ndamentais 
da pesquisa social 

A Escola de Frankfurt teve sua origem 
no Instituto de Pesquisa Social fundado 
em Frankfurt no inicio da dCcada de 1.920, 
com um legado de FClix Klein, homem 
abastado e progressista. 0 primeiro diretor 
do Instituto foi Karl Griinberg, marxista 

austriaco, historiador da classe operiria. 
Sucedeu-lhe inicialmente Friedrich Pollock 
e mais tarde, em 193 1, Max Horkheimer. 
E foi precisamente com a nomeag5o de 
Horkheimer como diretor que o Instituto 
passou a adquirir importiincia sempre maior, 
assumindo a fisionomia de uma Escola, que 
elaborou o programa que passou para a 
hist6ria das idCias com o nome de "teoria 
critica da sociedade". 

A revista do Instituto era o "Arquivo 
de hist6ria do socialismo e do movimento 
oper5rion, onde n5o apareciam somente 
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estudos sobre o movimento operario, mas 
tambim escritos de Karl Korsch (inclusive 
seu trabalho Marxismo e filosofia), Gyorgy 
Lukacs e David Riaznov, diretor do Instituto 
Marx-Engels de Moscou. 

Em 1932, porim, Horkheimer deu 
vida i "Revista de pesquisa social", que 
pretendia retomar e desenvolver a tematica 
do "Arquivo", mas que se apresentava com 
um posicionamento certamente "socialista" 
e "materialista", cuja t6nica, porim, era 
posta na totalidade e na diale'tica: a pes- 
quisa social C "a teoria da sociedade como 
um todo"; ela n5o se resume ou se dissolve 
em investigagdes especializadas e setoriais, 

mas tende a examinar as relagdes que ligam 
reciprocamente os iimbitos econ6micos com 
os historicos, bem como os psicol6gicos e 
culturais, a partir de uma vis5o global e 
critica da sociedade contemporiinea. 

E aqui que se instaura o l a ~ o  entre 
hegelianismo, marxismo e freudismo que 
caracteriza a Escola de Frankfurt e que, 
embora nas diversas variantes apresentadas 
pelos varios pensadores da Escola, viria a ser 
um constante ponto de refertncia da teoria 
critica da sociedade. 

Na inteng5o de Horkheimer, a teoria 
critica da sociedade surge para "encorajar 
uma teoria da sociedade existente considera- 
da como um todo", mas precisamente uma 
teoria critica, ou seja, capaz de fazer emergir 
a contradigiio fundamental da sociedade 
capitalista. Em poucas palavras: o te6rico 
critic0 i "o teorico cuja unica preocupagiio 
consiste no desenvolvimento que conduza 2 
sociedade sem explorag50". A teoria critica 
pretende ser uma compreensiio totalizante 
e dialitica da sociedade humana em seu 
conjunto e, para sermos mais exatos, dos 
mecanismos da sociedade industrial avan- 
qada, a fim de promover sua transformag50 
racional que leve em conta o homem, sua 
liberdade, sua criatividade, seu desenvolvi- 
mento harmonioso em colaborag50 aberta 
e fecunda com os outros, ao invCs de um 
sistema opressor e de sua perpetuag50. 

Para compreendt-las corretamente, as 
teorias da Escola de Frankfurt devem ser 
adequadamente enquadradas no arc0 do 
periodo historic0 em que foram elaboradas: 
trata-se do periodo do pos-guerra, que fez 
a experitncia do fascismo e do nazismo 
no Ocidente, e a do stalinismo na Russia; 
que depois foi atravessado pel0 furaciio da 
Segunda Guerra Mundial e que assistiu ao 
desenvolvimento macigo, onipresente e irre- 
freivel da sociedade tecnologica avangada. 

Desse modo, podemos encontrar no 
centro das reflexdes da Escola de Frankfurt 
tanto as mais importantes questdes politicas 
como tambim os problemas te6ricos sobre 
os quais se delongara o marxismo ociden- 
tal (Lukacs, Korsch), em contraste com 
pensadores como Dilthey, Weber, Simmel, 
Husserl ou os neo-kantianos, contraste que 
os francofortianos ampliar50 tambim para 
o existencialismo e o neopositivismo. 

0 fascismo, o nazismo, o stalinismo, 
a guerra fria, a sociedade opulenta e a 
revolugiio n5o realizada, por um lado; e, 
por outro lado, a relag50 entre Hegel e o 
marxismo e entre este e as correntes filo- 
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s6ficas contemporheas, como tambim a 
arte de vanguarda, a tecnologia, a industria 
cultural, a psicanilise e o problema do indi- 
viduo na sociedade moderna siio temas que 
se interligam na reflexiio dos expoentes da 
Escola de Frankfurt. 

Da *lemanG\a 

para os 6s tados  Unidos 

Mas quem siio esses expoentes da Esco- 
la de Frankfurt? 0 s  primeiros membros do 
grupo foram os economistas Friedrich Pollo- 
ck (autor da Teoria marxista d o  dinheiro, 
1928, e da Situa@o atual do  capitalismo e 
perspectivas de reordena~iio planificada da 
economia, 1932), e Henryk Grossmann (au- 
tor de A lei da acumula@o e da derrocada 
n o  sistema capitalista, 1929), o sociologo 
Karl-August Wittfogel (cklebre autor de 
Economia e sociedade na China, 1931, e do 
escrito sobre o Despotismo oriental, 1957, 
ensaio no qua1 analisa tambim a sociedade 
soviitica), o historiador Franz Borkenau e 
o fil6sof0 Max Horkheimer, aos quais se 
uniria pouco depois o filosofo, music6logo 
e soci6logo Theodor Wiesengrund Adorno. 

Entrariam depois para o grupo o 
fil6sofo Herbert Marcuse, o soci6logo e 
psicanalista Erich Fromm, o fil6sofo e critic0 
literirio Walter Benjamin (autor, entre ou- 
tras coisas, de A origem do drama barroco 
alemiio, 1928, e de A obra de arte na e'poca 
de sua reprodutibilidade te'cnica, 1936), o 
sociologo da literatura Leo Lowenthal (au- 
tor de Sobre a situagiio social da literatura, 
1932) e o politologo Franz Neumann. 

Com a tomada do poder por Hitler, o 
grupo de Frankfurt foi obrigado a emigrar, 

primeiro para Genebra, depois para Paris e, 
por fim, para Nova York. Mas, apesar das 
peripkcias e dificuldades, foi nesse period0 
que apareceram alguns dos trabalhos de 
maior destaque da Escola de Frankfurt, 
como os Estudos sobre a autoridade e a 
familia (Paris, 1936) e A personalidade au- 
toritriria (obra que seria ultimada em 1950). 
Este ultimo trabalho coletivo (de Adorno e 
colaboradores) t desenvolvimento muito 
sagaz dos Estudos sobre a autoridade e a 
familia. 

Entretanto, tambim por causa dos 
exemplos escolhidos somente entre os 
estudantes norte-americanos, este ultimo 
trabalho apresenta-se como obra certamente 
menos estimulante do que a primeira, onde, 
ao contririo, o leque das tematicas tipicas 
da Escola de Frankfurt encontra tratamento 
muito preciso. Ela, com efeito, discute a 
centralidade e a ambiguidade do conceit0 de 
autoridade, a familia como lugar privilegia- 
do para a reprodugiio social do consenso, a 
aceitagiio pelos homens de condig6es insu- 
portaveis vividas como naturais e imodifici- 
veis, a critica da racionalidade tecnologica, a 
necessidade de uma colocagiio metodol6gica 
em condig6es de neutralizar os defeitos das 
pesquisas setoriais "positivistas", e assim 
por diante. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, 
Marcuse, Fromm, Lowenthal e Wittfogel 
ficaram nos Estados Unidos, ao passo que 
Adorno, Horkheimer e Pollock voltaram para 
Frankfurt. Aliis, em 1950 renasceu o "Insti- 
tuto de pesquisa social", dele saindo soci6lo- 
gos e fil6sofos como Alfred Schmidt, Oskar 
Negt e Jurgen Habermas, o mais conhecido 
de todos (de cujas obras deve-se recordar 
pel0 menos A Mgica das ciBncias sociais, 
1967, e Conhecimento e interesse, 1968). 
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com Dialetica negativa (1966) que Adorno (1903-1969) rejeita a dialetica 
da shtese e da conciliac$o; e escolhe a dialetica negativa, urna perspectiva que 
desengon~a as pretensaes da filosofia de agarrar, com a fo r~a  do pensamento, 
toda a realidade, e de revelar seu "sentido" escondido e profundo. Apenas ne- 

gando a identidade de ser e pensamento e possivel desmascarar 
Adorno as sistemas filosoficos (idealismo, positivismo, marxismo oficial, 
e a dialetica iluminismo etc.) que "eternizam" o estado presente, proibem 
nega tiva qualquer mudanqa e tentam ocultar aquilo que, ao contrario, a 
+ §  1 dialetica negativa traz a luz: o individual, o diferente, o marginal, 

o rflarginalizado. 
A teoria critica tper ser urna defesa do individual, do qualitativo. E coloca-se 

como denuncia de urna cultura "culpada e miserdvel": "toda a cultura depois de 
Auschwitt [...I 6 varredura". 

Adorno 6 tenaz e duro critico da cultura contemporihea, urna vez que 
ela serve ao poder ao inves de dar voz a realidade arruinada da sociedade ca- 
pitalista. ~ i a k i c a  do lluminismo (1949) e um livro que Adorno escreve junto 
com Horkheimer ara combater aquele tip0 de razso que de ~en6fanes em 

k n t e  pretendeu racionalizar o mundo para torna-lo mani- 
CrWa puldvel'e subjugdvel por parte do homem; essa razao e razao 
da razz0 instrumental: cega em relac;%o aos fins; prepara instrumen- 
instruments' tos para atingir fins desejados e controlados pelo "sistema". + 2-3 Assim como acontece com a industria cultural, ou seja, com 

o aparato poderoso, constituido essencialmente pelos mass- 
media (cinema, televisao, radio, discos, publicidade, material ilustrado etc.), por 
meio do qua1 o poder impde valores e modelos de comportamento, cria neces- 
sidades e estabelece a linguagem. 0 homem desejado pela industria cultural e 
um ser funcional, "e o absolutamente substituivel, o puro nada". E e exatamente 
pelo motivo do fato de que esta e a situac;ao, que aquilo que entao e precis0 6 
"conservar, estender, ampliar a liberdade, em vez de acelerar [...I a corrida para o 
mundo da organiza@oN. 

Em Diale'tica negativa (1966), Adorno 
(1903-1969) faz urna opqio precisa pel0 He- 
gel "dialitico" em contraposigio ao Hegel 
"sistem5tico"; escolhe o potencial critico 
(ou "negativo") da dialitica desenvolvida 
na Fenornenologia do espirito, rejeitando 
a dialitica como sistema, assim como ela 
se delineia na Ldgica e na Filosofia do 
Direito. Contra a dialitica da sintese e da 
conciliagio, Adorno baseia-se na dialktica 
da negaggo, na diale'tica negativa, isto C, 
na dialitica que nega a identidade entre 
realidade e pensamento e que, portanto, 
desbarata as pretens6es da filosofia de captar 
a totalidade do real, revelando seu "sentido" 
oculto e profundo. 

Em seu trabalho de 1931 (A atuali- 
dade da filosofia) Adorno ja dissera que 
"quem escolhe hoje o trabalho filos6fico 
como profissio deve renunciar h ilusio da 
qua1 partiam anteriormente os projetos 
filos6ficos: a ilusso de que, por forga do 
pensamento, i possivel captar a totalidade 
do real". Trata-se precisamente de urna 
ilusio, como o demonstra a falencia das 
metafisicas tradicionais, da fenomenologia, 
do idealismo, do positivismo, do marxismo 
oficial ou do Iluminismo. Quando essas teo- 
rias se apresentam como teorias positivas, 
elas se transformam em ideologias, como 
escreve Adorno: "A filosofia, como hoje i 
apresentada, serve apenas para mascarar a 
realidade e eternizar seu estado presente". 

Somente afirmando a nio-identidade 
entre ser e pensamento C que se pode ga- 
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rantir a n5o-camuflagem da realidade, que 
n5o se nos apresenta em absoluto de forma 
harm8nica ou, de qualquer modo, dotada de 
sentido: nos vivemos depois de Auschwitz, e 
"o texto que a filosofia deve ler C incomple- 
to, cheio de contrastes e lacunas, onde muito 
pode ser atribuido ao gcnio malifico". 

Somente afirmando a n5o-identidade 
entre ser e pensamento podemos esperar des- 
mascarar os sistemas filosoficos que tentam 
"eternizar" o estado presente da realidade 
e bloquear qualquer aq5o transformadora e 
revolucion~ria. 

A dialCtica C a luta contra o dominio do 
idintico, C a rebeliio dos particulares contra 
o mau universal. Na verdade, escreve Ador- 
no nos Tris estudos sobre Hegel (1963), 
"a razio torna-se impotente para captar o 

real, n io  por sua pr6pria impotincia, mas 
porque o real n5o C raz5o". Por isso, C fun- 
~ i o  da diale'tica negativa subverter as falsas 
seguranqas dos sistemas filos6ficos, trazendo 
h luz o nio-idintico que eles reprimem, e 
chamando a atenqio para o individual e o 
diferente que eles deixam de lado. 

Em suma, a diale'tica negativa de 
Adorno procura quebrar as "totalidades" 
em filosofia e na politica. Trata-se de uma 
salvaguarda das diferenqas, do individual e 
do qualitativo. Pretende ser defesa contra 
uma cultura "culpada e miseravel", j i  que, 
como diz Adorno em Diale'tica negativa, 
ningukm pode esconder o fato de que, 
"depois de Auschwitz, toda a cultura C [...I 
varredura" . 

Uma vez entendida a intenqgo de fundo 
da dialttica negativa, n io  C mais dificil com- 
preender o mod0 como Adorno se defronta 
n io  somente com as correntes da filosofia 
moderna e contemporbea, mas tambCm 
com as concepq6es politicas, os movimentos 
artisticos e as mudanqas sociais de nossa 
tpoca. 

Declaradamente proximo ao marxis- 
mo, Adorno tambCm n5o deixa de rejeitar 
todas as suas formas dogmaticas que, a prio- 
ri, sabem em que prateleira devem catalogar 
um fenGmeno, sem, porCm, nada conhecer 
do fenemeno. Contrario i sociologia de tip0 
humanista ("a sociologia n5o C ciincia do 
espirito", jii  que seus problemas n io  s io  os 
da conscicncia ou do inconsciente, porCm 
problemas referentes "h relaqio ativa entre 
o homem e a natureza e i s  formas objetivas 
da associaqio entre homens, n io  redutiveis 
ao espirito como estrutura interior do ho- 
mem"), Adorno criticou duramente, como 
veremos melhor adiante, a sociologia de 
tip0 empirista (ou positivista), pois ela seria 
incapaz de captar a peculiaridade tipica dos 
fatos humanos e sociais em relaqio aos fatos 
naturais. 

Esse ataque frontal (2s vezes violento, 
i s  vezes injusto, mas s6 raramente pouco in- 
teressante) contra a cultura contemporhea, 
com efeito, C ataque contra aquelas imagens 
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que Adorno considera imagens desviantes 
da realidade, para onde tudo volta; imagens 
que, assim, niio desenvolvem outra funs50 
sen50 a de servir ao poder, ao invCs de dar 
voz a uma realidade desordenada como a 
da sociedade capitalista. 

E C exatamente dessa sociedade capi- 
talista, ou melhor, da sociedade moderna, 
capitalista e comunista, que Adorno e 
Horkheimer nos apresentam seu juizo na 
conhecida obra Diale'tica do  lluminismo 
(1949), que se apresenta como analise da 
sociedade tecnologica contemporsnea. 

Por Iluminismo os dois autores n5o 
entendem somente o movimento de pen- 
samento que caracteriiou a era das luzes; 
eles pensam muito mais em um itineririo 
da raz50, que, partindo j i  de Xenofanes, 
pretende racionalizar o mundo, tornando-o 
manipulavel pel0 homem. "0 Iluminismo, 
no sentido mais amplo de pensamento em 
continuo progresso, sempre perseguiu o 
objetivo de tirar o medo dos homens e tor- 
ni-10s senhores de si proprios. Mas a terra 
inteiramente iluminada resplandece sob a 
Cgide de triunfal desventura". 

Com efeito, o Iluminismo vai ao en- 
contro da autodestruiqiio. E isso ocorre 
porque ele ficou "paralisado pel0 medo da 
verdade". Prevaleceu nele a idCia de que o 
saber C mais uma tCcnica do que uma critica. 
E o medo de afastar-se dos fatos "6 coisa 
estreitamente unida ao medo do desvio so- 
cial". Desse mod0 perdeu-se a confianqa na 
razz0 objetiva, pois o que impqrta n5o C a 
veracidade das teorias, e sim sua funciona- 
lidade, funcionalidade em vista de fins sobre 
os quais a raz5o perdeu todo direito. 

Em outros termos, a raz5o C pura raziio 
instrumental. Ela e inteiramente incapaz de 
fundamentar ou propor em discuss50 os 
objetivos ou finalidades com que os homens 
orientam suas pr6prias vidas. A raz5o C ra- 
250 instrumental porque so pode identificar, 
construir e aperfeiqoar os instrumentos ou 
meios adequados para alcanqar fins estabe- 
lecidos e controlados pel0 "sistema". 

Nos vivemos em sociedade totalmente 
administrada, na qual "a condenaqiio natural 
dos homens C hoje inseparavel do progresso 
social". Com efeito, "o aumento da produ- 
tividade econbmica, que, por um lado, gera 
condi@es para um mundo mais justo, por 
outro lado propicia ao instrumental tCcnico 
e aos grupos sociais que dele dispoem imensa 
superioridade sobre o resto da populaqiio. 
Diante das forqas econbmicas, o individuo 
C reduzido a zero. Estas, ao mesmo tempo, 

levam a nivel jamais alcanqado o dominio 
da sociedade sobre a natureza. Enquanto o 
individuo desaparece diante da maquina a 
que serve, C por ela aprovisionado melhor 
do que jamais o fora. No Estado injusto, 
a impotsncia e a dirigibilidade da massa 
crescem com a quantidade de bens que Ihe 
siio fornecidos". 

Para alcanqar sua funcionalidade, o 
"sistema", que C a sociedade tecnologica 
contemporsnea, entre seus principais ins- 
trumentos, pbs em funcionamento uma 
voderosa maauina: a industria cultural. 

Esta 6 cdnstituida essencialmente pela 
midia (cinema, televis50, radio, discos, pu- 
blicidade etc.!. E com a midia que o poder 
imv6e valores e modelos de comoortamento. 
criH necessidades e estabelece a linguagem. E 
esses valores, necessidades, comportamentos 
e linguagem s5o uniformes porque devem al- 
canqar a todos; s5o amorfos, assCpticos; niio 
emancipam, nem estimulam a criatividade; 
pelo contrario, bloqueiam-na, porque habi- 
tuam a receber vassivamente as mensagens. 
"A industria cdtural perfidamente rearizou 
o homem como ser genirico. Cada qual 
C cada vez mais somente aquilo pel0 qual 
vode substituir aualauer outro: ser consu- 

L 1 

mivel, apenas exemplar. Ele proprio, como 
individuo, C o absolutamente substituivel, o 
Duro nada [...In. 

L 

E isso pode ser visto tambCm no diverti- 
mento, que n5o C mais o lugar da recreaqiio, 
da liberdade, da genialidade, da verdadeira 
aleeria. E a industria cultural aue fixa o 
dicrtimento e seus horirios. E olindividuo 
se submete. Como tambkm submete-se 2s re- 
gras do "tempo livre", que C tempo progra- 
mado vela indtistria cultural. "A aDoteose 
do t ip i  mCdio pertence ao culto daq;ilo que 
C barato". Desse modo, a industria cultural 
n5o vincula propriamente uma ideologia: ela 
propria C ideologia, a ideologia da aceitaqao 
dos fins estabelecidos por "outros", isto 6, 
pelo sistema. 

Foi assim aue o Iluminismo transfor- 
mou-se no seu contrario. Queria eliminar . 
os mitos, mas criou-os desmedidamente. Na 
definiqio de Kant, "o Iluminismo C a saida 
do homem de um estado de menoridade do 
qual ele pr6prio C culpado. Menoridade 6 
a incapacidade de valer-se de seu proprio 
intelecto sem a guia de outro". Entretan- 
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to, hoje o individuo i zero e i guiado por ram, advertindo que, "se o Iluminismo n5o 
"outros". Outrora, dizia-se que o destino capta a conscihcia desse momento regressi- 
do individuo estava escrito no ctu; hoje, vo, esth assinando sua propria condena@on, 
podemos dizer que i fixado e estabelecido o que n5o deve acontecer, pois o que t ne- 
pel0 "sistema". cessirio C "conservar, ampliar e desdobrar a 

Para Adorno e Horkheimer, portanto, a liberdade, ao invts de acelerar [. . .] a corrida 
situaq5o esti assim. Mas eles nio  se desespe- em direqiio ao mundo da organiza@on. 

Adorno fo1 t rctlco tcnaz 
do  aparato constrtutdo 
pela "cndustrra cultural". 
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III. jUa~  tlorkhei~?er: 

o eclipse da  vaz&o 

Em 1939, Horkheimer (1895-1973) 
afirma que "o fascismo C a verdade da so- 
ciedade moderna". Mas acrescenta logo que 
"quem niio quer falar do capitalismo deve 
calar tambtm sobre o fascismo". E isso por- 
que, em sua opiniiio, o fascismo esti dentro 
das leis do capitalismo: por tris da "pura lei 
econ6mica" - que C a lei do mercado e do 
lucro -, esta a "pura lei do poder". 

E o comunismo, que C capitalismo de 
Estado, constitui uma variante do Estado 
totalitario. As organizag6es proletarias 
de massa tambtm constituiram estruturas 
burocriticas e, na opiniiio de Horkheimer, 
nunca foram alCm do horizonte do capita- 
lismo de Estado. Aqui, o principio do plano 

substituiu o do lucro, mas os homens con- 
tinuam como objetos de administraqiio, de 
administraqiio centralizada e burocratizada. 

0 lucro por um lado e o controle do 
plano por outro geraram repress20 sempre 
maior. Portanto, o que estrutura a sociedade 
industrial C uma 16gica pCrfida. E a inten- 
qiio do trabalho de Horkheimer intitulado 
Eclipse da raziio. Critica da raziio instru- 
mental (1947) 6 a de "examinar o conceito 
de racionalidade que esta na base da cultura 
industrial moderna, e procurar estabelecer 
se esse conceito niio conttm defeitos que o 
viciam de mod0 essencial". 

Digamos logo que, segundo Horkhei- 
mer, o conceito de racionalidade que esta na 
base da civilizagiio industrial C podre na raiz: 
"A doenga da raziio esti no fato de que ela 
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nasceu da necessidade humana de dominar 
a natureza [ . . . In. 

Essa vontade de dominar a natureza, 
de compreender suas "leis" para submete- 
la, exigiu a instauragio de uma organizagio 
burocratica e impessoal, que, em nome do 
triunfo da razio sobre a natureza, chegou a 
reduzir o homem a simples instrumento. Ao 
progresso dos recursos tkcnicos, que pode- 
riam servir para "iluminar" a mente do ho- 
mem, acornpanha um process0 de desumani- 
zaqio, de tal mod0 que o progresso ameaga 
destruir precisamente o objetivo que deveria 
realizar: a idCia do homem. E a idCia do 
homem, isto C, sua humanidade, sua emanci- 
pagio, seu poder de critica e de criatividade 
acham-se ameaqados porque o desenvolvi- 
mento do "sistema" da civilizac$io industrial 
substituiu os fins pelos meios e transformou 
a razso em instrumento para atingir fins, 
dos quais a razio n i o  sabe mais nada. 

Em outros termos, "o pensamento pode 
5ervir para qualquer objetivo, bom ou mau. 
E instrumento de todas as agdes da socie- 
dade, mas n io  deve procurar estabelecer as 
normas da vida social ou individual, que se 
supde serem estabelecidas por outras forgas". 

A razio, portanto, n io  nos d i  mais ver- 
dades objetivas e universais as quais possa- 
mos nos agarrar, mas somente instrumentos 
para objetivos j i  estabelecidos. N i o  6 ela 
que fundamenta e estabelece o que sejam o 
bem e o mal, como base para orientarmos 
nossa vida; quem decide sobre o bem e o 
ma1 C agora o "sistema", ou seja, o poder. 
A razio C agora ancilla administrationis e, 
"tendo renunciado 2 sua autonomia, a razio 
tornou-se um instrumento. 

Diante desse vazio terrivel, procura- 
se remedii-lo voltando a sistemas como a 
astrologia, a ioga ou o budismo; ou entio 
s i o  propostas adaptagdes populares de 
filosofias cliissicas objetivistas ou, ainda, 
"recomendam-se para o uso modern0 [. . .] 
as ontologias medievais". 

As panaciias, porCm, n io  deixam de 
ser panaciias. A realidade, no entanto, C que: 

1) "A natureza C concebida hoje, mais 
do que nunca, como simples instrumento 
do homem; C o objeto de exploragio total, 
a qua1 a razio n io  atribui nenhum objetivo 
e que, portanto, n io  conhece limites". 

2) "0 pensamento que nio serve aos 
interesses de um grupo constituido ou aos 
objetivos da produgio industrial considera- 
se inutil e supCrfluaY'. 

3) Essa decadtncia do pensamento 
"favorece a obediencia aos poderes constitui- 
dos, sejam eles representados pelos grupos 
que controlam o capital, ou pelos grupos 
que controlam o trabalho". 

4) A cultura de massa "procura 'ven- 
der' aos homens o mod0 de vida que j i  le- 
vam e que odeiam inconscientemente, ainda 
que o louvem com palavras". 

5) "Nio s6 a capacidade de produgio 
do operirio C hoje comprada pela fiibrica e 
subordinada i s  exigencias da ticnica, mas 
tambCm os chefes dos sindicatos estabelecem 
sua medida e a administram". 

6) "A deificagio da atividade industrial 
n io  conhece limites. 0 6cio C considerado 
uma espCcie de vicio, quando vai alCm da 
medida do que C necessiirio para restaurar 
as forgas e permitir retomar o trabalho corn 
maior eficihcia". 

7) 0 significado da produtividade C me- 
dido "com critCrios de utilidade em relaqio 
a estrutura de poder, n io  mais em relaqzo 
as necessidades de todos". 

Nessa situaqio desesperada, "o maior 
servigo que a razio poderia prestar a hu- 
manidade" seria o da "denuncia do que C 
comumente chamado de razio". Escreve 
ainda Horkheimer: " 0 s  verdadeiros in- 
dividuos de nosso tempo s io  os miirtires 
que passaram por infernos de sofrimento e 
degradagio em sua luta contra a conquista 
e a opressio, nio  mais as personagens da 
cultura popular, infladas pela publicidade. 
Aqueles herois, que ninguem cantou, ex- 
puseram conscientemente sua existencia 
individual a destruiqio sofrida por outros 
sem ter consciincia disso, como vitimas dos 
processos sociais. 0 s  miirtires anhimos dos 
campos de concentragio s io  o simbolo de 
uma humanidade que luta para vir a luz. A 
fungio da filosofia C a de traduzir o que eles 
fizeram em palavras que os homens possam 
ouvir, ainda que suas vozes mortais tenham 
sido reduzidas ao sikncio pela tirania". 

Marxista e revolucionirio quando jo- 
vem, Horkheimer foi se afastando pouco a 
pouco de suas posiq6es juvenis. 
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N i o  podemos absolutizar nada (deve- 
se recordar que Horkheimer C de origem 
judaica) e, portanto, tambCm nio  podemos 
absolutizar o marxismo. "Todo ser finito 
- e a humanidade C finita - que se pavo- 
neia como o valor ultimo, supremo e unico, 
torna-se idolo, que tem sede de sacrificios 
de sangue". 

Marxista por ser contrario ao na- 
cional-socialismo, Horkheimer desde o 
inicio nutriu duvidas sobre o fato de "se a 
solidariedade do proletariado pregada por 
Marx era verdadeiramente o caminho para 
chegar a urna sociedade justa". Na realida- 
de - observa Horkhkimer em A nostalgia 
do totalmente Outro (1970) - as ilus6es 
de Marx logo vieram i tona: "A situaq2o 
social do proletariado melhorou sem a re- 
voluqio, e o interesse comum n2o C mais a 
transformagio radical da sociedade, e sim 
a melhor estruturaqio material da vida". E, 
na opiniio de Horkheimer, existe urna soli- 
dariedade que vai alCm da solidariedade de 
determinada classe: C a solidariedade entre 
todos os homens, "a solidariedade que de- 
riva do fato de que todos os homens devem 
sofrer, devem morrer e s20 finitos". 

Se assim 6, ent2o "todos nos temos em 
comum um interesse originariamente huma- 
no: o de criar um mundo no qua1 a vida de 
todos os homens seja mais bela, mais longa, 
mais livre da dor e, gostaria de acrescentar, 
mas n io  posso acreditar nisso, um mundo 
que seja mais favoravel ao desenvolvimento 
do espirito". 

Diante da dor do mundo e diante da 
injustiqa, n io  podemos ficar inertes. Mas 
nos, homens, somos finitos. Por isso, embora 
n io  devamos nos conformar, tambCm n20 
podemos pensar que algo historic0 - urna 

politica, urna teoria, um Estado - seja algo 
absoluto. Nossa finitude, ou seja, nossa 
precariedade, n io  demonstra a existhcia 
de Deus. Entretanto, existe a necessidade 
de urna teologia, n io  entendida como c i h -  
cia do divino ou de Deus, e sim como "a 
consciincia de que o mundo C fen8meno e, 
portanto, n io  a verdade absoluta que s6 a 
realidade ultima pode ser. A teologia - e 
aqui devo me expressar com muita cautela 
- C a esperanqa de que, apesar dessa injusti- 
qa que caracteriza o mundo, possa acontecer 
que essa injustiqa nio seja a dtima palavra". 
Assim para Horkheimer, portanto, a teolo- 
gia 6 "expressio de urna nostalgia segundo 
a qua1 o assassin0 n io  possa triunfar sobre 
sua vitima inocente". 

Portanto, "nostalgia de justiqa per- 
feita e consumada". Esta jamais podera 
ser realizada na historia, diz Horkheimer. 
Com efeito, "ainda que a melhor sociedade 
viesse a substituir a atual desordem social, 
n i o  sera reparada a injustiqa passada e 
n io  se anulari a misCria da natureza cir- 
cunstante". 

Entretanto, isso n i o  significa que 
devamos nos render aos fatos, corno, por 
exemplo, ao fato de que nossa sociedade 
torna-se sempre mais sufocante. Nos, diz 
Horkheimer, "ainda n io  vivemos em urna 
sociedade automatizada I...]. Ainda pode- 
mos fazer muitas coisas, mesmo que mais 
tarde essa ~ossibilidade venha a ser-nos 
tirada" . 

E o que o filosofo deve fazer C criticar 
"a ordem constituida" para "impedir que 
os homens se percam naquelas idCias e na- 
queles modos de comportamento que a so- 
ciedade lhes propicia em sua organizaqio". 
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IV. t l e r b e v t  i V \ a v c u s e  

e a "gra~de recusa" 

Eros e civiliza@o (1955) desenvolve 
um dos temas mais importantes do pensa- 
mento de Freud, ou seja, a teoria freudiana 
de que a civilizagiio baseia-se na repress50 
permanente dos instintos humanos. Como 
escrevia Freud, "a felicidade n5o C um va- 
lor cultural". E, comenta Marcuse (1898- 
1979), isso no sentido de que "a felicidade 
esta subordinada a um trabalho que ocupa 
toda a jornada, 2 disciplina da reprodug50 

monogsmica, ao sistema constituido das 
leis e da ordem. 0 sacrificio met6dico da 
libido e seu desvio impost0 inexoravelmen- 
te, para atividades e expressdes socialmente 
uteis. siio a cultura". Na otiniiio de Freud. 
a hiskria do homem C aLhist6ria de sui  
repressso. A cultura ou civilizagiio impde 
constrigdes sociais e biologicas ao indivi- 
duo, mas essas constrigoes siio a condig50 
preliminar do progresso. Deixados livres 
para seguir seus objetivos naturais, os 
instintos fundamentais do homem seriam 
incom~ativeis com toda forma duradoura 
de associag5o: " 0 s  instintos, portanto, 
devem ser desviados de sua meta, e inibi- 
dos em seu objetivo. A civilizag50 comega 
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quando se renuncia eficazmente ao objetivo 
primiirio: a satisfaqiio integral das necessi- 
dades". Essa renuncia ocorre na forma de 
deslocamento: 

de: 

satisfa~do 

imediata 

prazer 

alegria (jogo) 

receptividade 

au&ncia de repressdo 

+ para: 

+ satisfa~do 

adiada 

+ limitaqdo do prazer 

+ fadiga (trabalho) 

+ produtividade 

+ seguraqa 

Marcuse diz que "Freud descrevei .I 
essa mudanqa como a transformaqiio do 
principio d o  prazer em principio de reali- 
dade", e as vicissitudes dos instintos siio as 
vicissitudes da estrutura psiquica na civi- 
lizaqiio. E "com a instituiqiio do principio 
de realidade, o ser humano - que, sob o 
principio do prazer, fora pouco mais do que 
mistura de tendencias animais, tornou-se 
Eu organizado". Para Freud, a modificaqiio 
repressiva dos instintos C conseqiiencia "da 
eterna luta primordial pela existencia [. . .] 
que continua at6 nossos dias". Sem a mo- 
dificaqiio, ou melhor, o desvio dos instintos, 
niio se vence a luta pela existencia e niio 
seria possivel nenhuma sociedade humana 
duradoura. Entretanto, diz Marcuse, Freud 
"considera 'eterna' a luta primordial pela 
existcncia", acreditando, com isso, num 
antagonism0 eterno "entre o principio do 
prazer e o principio de realidade [...I A 
convicqiio de que C impossivel uma civili- 
zaqiio niio repressiva representa uma pedra 
angular da construqiio teorica freudiana". 
Precisamente contra essa eternizaqiio e ab- 
solutizaqiio do contraste entre o principio 
do prazer e o principio de realidade C que 
se voltam os golpes criticos de Marcuse, 
no sentido de que, em sua opiniiio, esse 
contraste niio C metafisico ou eterno, de- 
vido a certa misteriosa natureza humana 
considerada em termos essencialistas. Esse 
contraste C muito mais produto de uma or- 
ganizagiio historico-social especifica. Freud 
mostrou que a falta de liberdade e a cons- 
triqio foram o preqo pago por aquilo que 
se fez, pela "civilizagiio" que se construiu. 
Mas disso niio deriva necessariamente que 
o preqo a ser pago seja eterno. 

Herbert Marcuse (1 898-1 979).  
Sua filosofia "quer se manter fie1 aqueles que, 
sem esperaqa,  deram 
e d z o  a uida por causa da grande vecusa". 

0 progress0 tecnologico gerou as 
premissas para a libertaqiio da sociedade 
em relaqiio A obrigaqiio do trabalho, pela 
ampliaqiio do tempo livre, pela mudanqa da 
relaqiio entre tempo livre e tempo absorvido 
pelo trabalho socialmente necessario (de 
mod0 que este se torne apenas meio para a 
libertaqiio de potencialidades hole reprimi- 
das): "Expandindo-se sempre mais, o reino 
da liberdade torna-se verdadeiramente o 
reino do jogo, do livre jogo das faculdades 
individuais. Assim libertadas, elas geram 
formas novas de realizaqiio e de descoberta 
do mundo, que, por seu turno, dariio nova 
forma ao reino da necessidade e A luta pela 
existencia". 0 reino da necessidade (cen- 
trado no principio do desempenho e da 
eficicncia, que suga toda a energia humana) 
serA ent2o substituido por uma sociedade 
niio repressiva, que reconcilia natureza e 
civilizaqiio, na qua1 se afirma a felicidade 
do Eros libertado. 
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No progresso tecnol6gic0, portanto, 
estiio as condig6es objetivas para a transfor- 
magiio radical da sociedade. No entanto, o 
progresso tecnologico n5o fica abandonado 
a si mesmo: 6 controlado e guiado; cons- 
ciente das possibilidades da derrocada do 
sistema, o poder sufoca as potencialidades 
libertadoras e perpetua um estado de ne- 
cessidade doravante niio mais necessirio. 
E assim, ja tecnicamente possivel, a utopia 
permanece inalcangivel. Dai a importiincia 
da filosofia, que, embora sem dizer como 
seri o reino da utopia, no entanto o anun- 
cia, ao mesmo tempo em que denuncia os 
obsticulos em seu caminho. 

0 homem de u m a  diwens2io 

0 escrito mais conhecido de Marcuse C 
0 homem de uma dimensiio, de 1964. 

0 homem de urna dimensiio C o homem 
que vive em urna sociedade de uma dimen- 
siio, sociedade justificada e coberta pela filo- 
sofia de uma dimensiio. A sociedade de urna 
dimens50 C sociedade sem oposiqiio, ou seja, 
sociedade que paralisou a critica atravCs da 
criaqiio de um controle total. A filosofia de 
urna dimens50 C a filosofia da racionalida- 
de tecnol6gica e da 16gica do dominio; C a 
negagiio do pensamento critico, da "16gica 
do protesto"; C a filosofia "positivista" que 
justifica "a racionalidade tecnol6gica". 

Na sociedade tecnol6gica avangada, 
"a miquina produtiva tende a se tornar 
totalitiria enquanto determina niio somente 
as ocupaq6es, as habilidades e os comporta- 
mentos socialmente requeridos, mas tambtm 
as necessidades e as aspirag6es individuais". 
E, como universo tecnoMgico, a sociedade 
industrial avangada "C um universo politico, 
o ultimo estigio da realizaqiio de um projeto 
hist6rico especifico, ou seja, a experiincia, a 
transformag50 e a organizagiio da natureza 
como mero objeto de dominio". 

Ela alcanga a mais alta produtividade 
e a utiliza para perpetuar o trabalho e o 
esforqo; nela, a industrializagiio mais efi- 
ciente pode servir para limitar e manipular 
as necessidades. Escreve Marcuse: " Quando 
se alcanqa esse ponto, a dominaqiio, sob a 

forma de opulincia e liberdade, estende-se 
a todas as esferas da vida privada e piiblica, 
integra toda oposigiio genuina e absorve em 
si toda alternativa". Em suma, a sociedade 
tecnol6gica avangada cria um verdadeiro 
universo totalitario; "em urna sociedade 
madura, mente e corpo siio mantidos em 
um estado de mobilizaqiio permanente para 
a defesa desse mesmo universo". 

Por tudo isso, a luta pela mudanqa 
deve tomar outros caminhos, niio mais os 
indicados por Marx: "As tendincias totali- 
tirias da sociedade unidimensional tornam 
ineficazes os caminhos e meios tradicionais 
de protesto". Seja como for, a questiio, po- 
rCm, niio se apresenta como desesperadora, 
pois, "abaixo da base popular conservadora, 
existe a camada dos marginalizados e dos 
estrangeiros, dos explorados e perseguidos 
de outras ragas e de outras cores, dos de- 
sempregados e dos deficientes. Eles ficam 
fora do process0 democritico. Sua presenga, 
mais do que nunca, prova quanto C imediata 
e real a necessidade de p6r fim a condig6es 
e instituig6es intoleriveis. Dai por que sua 
oposigHo C revolucioniria, ainda que sua 
consciincia n5o o seja. Sua oposiqio golpeia 
o sistema de fora dele e, por isso, niio C 
desviada pel0 sistema; C urna forga elemen- 
tar que infringe as regras do jogo e, assim 
fazendo, mostra tratar-se de um jogo com 
cartas marcadas. Quando eles se reunem e 
andam pelos caminhos, sem armas e sem 
proteq50, para reivindicar os mais elementa- 
res direitos civis, sabem que tim de enfrentar 
ciies, pedras e bombas, prisiio, campos de 
concentraggo e at6 a morte [...I. 0 fato de 
que eles comeqam a se recusar a tomar parte 
no jogo pode ser o fato que marca o inicio 
do fim de um periodo". 

Isso niio quer dizer, em absoluto, que as 
coisas seriio assim. 0 que se diz C que "o fan- 
tasma esti novamente presente, dentro e fora 
das fronteiras das sociedades avangadas". E 
o que a teoria critica da sociedade pode fazer 
C o seguinte: ela "n5o possui conceitos que 
possam preencher a lacuna entre o presente 
e seu futuro; niio tendo promessas a fazer 
nem resultados a mostrar, ela permanece 
negativa. Desse modo, ela quer manter-se 
fie1 aqueles que, sem esperanga, deram e d5o 
a vida pela grande recusa". 
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e c14'cidclde do ser" 

I A d e s o b e d i ~ ~ c i a  
de fato urn vicio? 

Na opiniiio de Fromm (1900-1980), o 
homem nasce quando "C arrancado a uniiio 
originaria com a natureza que caracteriza 
a existcncia animal". Todavia, quando 
esse evento se realiza, o homem permanece 
fundamentalmente so. A realidade, como 
evidenciou Fromm em Fuga da liberdade 
(1941), C que o homem que se afasta do 
mundo fisico e social, ou seja, o homem 
que se torna livre e responsiivel por seus 
proprios atos, por sua propria opq5o e por 
seus pr6prios pensamentos, nem sempre 
consegue aceitar o peso da liberdade, e entiio 
cede ao "conformismo gregario", obede- 

cendo cegamente a normas estabelecidas e 
agregando-se a um grupo (e considerando 
como inimigos os outros homens e os ou- 
tros grupos). Desse modo, o homem que 
vai em busca de sua identidade so encontra 
sucedi'ineos e entiio se perde, perdendo sua 
saude mental. 

Em A desobediincia como problema 
psicoldgico e moral (1963), Fromm afir- 
ma que durante sCculos reis, sacerdotes, 
senhores feudais, magnatas da industria e 
genitores proclamaram que a obediincia e' 
virtude e a desobediincia e' vicio. Mas, a essa 
posi@o, Fromm contrap6e a perspectiva de 
que "a histdria do  homem comeGou por um 
ato de desobediincia, e e' muito improvavel 
que se concha com u m  ato de obediincia ". 
Ad50 e Eva "estavam dentro da natureza 
assim como o feto esta dentro do utero da 



miie". Todavia, seu ato de desobediincia 
rompeu o laqo original com a natureza e os 
tornou individuos: "Longe de corromper o 
homem, o 'pecado original' tornou-o livre; 
foi o inicio de sua propria historia. 0 ho- 
mem teve de abandonar o paraiso terrestre 
para aprender a depender de suas pr6prias 
forqas e tornar-se plenamente humano". E 
como nos ensina o messianismo dos profe- 
tas, como nos ensina o "delito" de Prometeu 
(que rouba o fogo dos deuses e "constr6i os 
alicerces da evoluqiio humana"), como nos 
ensina a caminhada historica do homem, 
"o homem continuou a se desenvolver me- 
diante atos de desobedicncia. Niio apenas 
seu desenvolvimento espiritual tornou-se 
possivel pel0 fato de nossos semelhantes te- 
rem ousado dizer 'niio' aos poderes vigentes, 
em nome de sua propria consciincia ou de 
sua propria fC, mas tambCm seu desenvolvi- 
mento intelectual dependeu da capacidade 
de desobedecer: desobedecer as autoridades 
que tentassem reprimir novas idCias e a 
autoridade de crenqas existentes ha longo 
tempo, segundo as quais toda mudanqa era 
desprovida de sentido". 

Uma pessoa torna-se livre e cresce por 
meio de atos de desobedihcia. A capacidade 
de desobedecer, portanto, 6 a condiqgo da 
liberdade, que representa a capacidade de 
desobedecer: "Se tenho medo da liberdade, 
niio posso ousar dizer 'niio', niio posso ter a 
coragem de ser desobediente. Com efeito, a 
liberdade e a capacidade de desobedecer S ~ O  

inseparhveis". E siio elas que estiio na base 
do nascimento e do crescimento do homem 
enquanto tal. Pois bem, diz Fromm, "na fase 
historica atual, a capacidade de duvidar, 
de criticar e de desobedecer pode ser tudo 
o que se interpoe entre um futuro para a 
humanidade e o fim da civilizaqiio". 

Foi precisamente a anilise da crise da 
sociedade contemporhea e a possibilidade 
de resolvi-la que Fromm dedicou um de 
seus livros mais lidos: Ter ou ser? (1976), 
onde examina os "dois modos basilares de 
existencia: o modo do ter e o modo do ser". 
Quanto ao primeiro modo, diz-se que a 
verdadeira essencia do ser C o ter, raziio por 
que "se algukm niio tem nada, niio e' nada". 
E C com base nessa idtia que os consumi- 

dores modernos se etiquetam a si mesmos 
com a seguinte express$o: eu sou = aquilo 
que tenho e aquilo que consumo. Diante 
desse mod0 de existincia individual e social, 
Fromm recorda Buda, que ensinou que n5o 
devemos aspirar as posses; Jesus, para quem 
de nada adianta ao homem ganhar o mundo, 
mas perder-se a si mesmo; mestre Eckhart, 
que ensinava a n5o ter nada; Marx, que 
afirmava que "o lux0 C vicio, exatamente 
como a pobreza", e que devemos nos propor 
como meta o ser muito, niio o ter muito. 
Refiro-me aqui - precisa Fromm - ao 
verdadeiro Marx, ao humanista radical, e 
n5o a sua contrafag50 vulgar constituida 
pelo 'comunismo' soviCtico". 

Assim. se no mod0 do ter um homem C 
o que tem e o que consome, os prC-requisitos 
do modo do ser siio "a independencia, a 
liberdade e a presenqa da raziio critica". A 
caracteristica fundamental do mod0 do ser 
consiste "em ser ativo", o que n2o deve ser 
entendido no sentido de atividade externa, 
de estar atarefado, e sim de atividade in- 
terna, do uso produtivo de nossos poderes 
humanos. Ser ativo significa dar express50 
as suas faculdades e talentos proprios, a 
multiplicidade de dotes que todo ser huma- 
no possui, embora em graus diversos. Sig- 
nifica renovar-se, crescer, expandir-se, amar, 
transcender a prisiio do proprio eu isolado, 
interessar-se, "prestar atenqiio, dar". 

Delineados esses dois modos de exis- 
thcia,  Fromm afirma: "A cultura tardio- 
medieval tinha por centro motor a visiio da 
Cidade de Deus. A sociedade moderna se 
constituiu porque as pessoas partiram da 
visiio do desenvolvimento da Cidade terre- 
nu do progresso. Em nosso sCculo, porkm, 
essa visiio foi se deteriorando at6 se reduzir 
21 da Torre de Babel, que j i  comeqa a ruir e 
arrisca envolver a todos em sua derrocada. 
Se a Cidade de Deus e a Cidade Terrena 
constituem a tese e a antitese. uma nova sin- 
tese representa a linica alternativa ao caos: 
a sintese entre o nucleo espiritual do mundo 
tardio-medieval e o desenvolvimento. ocor- 
rid0 a partir da Renascenqa, do pensamento 
racional e da citncia. Essa sintese constitui 
a Cidade do Ser". Essa Cidade do Ser ser5 a 
cidade do homem novo, ou seja, ser4 a so- 
ciedade "organizada de mod0 tal - escrevia 
Fromm em A arte de arnar (1956) - que 
a natureza social e amante do homem niio 
seia se~arada de sua existgncia social. mas , 
se torne uma coisa unica com elan. 
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se reduzir a cigncia 

Hc5 tend&nc~as no pemamento contem- 
pordneo de rsduzcr todo o conhec~mento a 
ce6nc1a - basta pensar no neoposltrvcsmo 
Todav~a, dlz Rdorno, "o psnsamento clsnteh- 
c~zodo esta submetldo 2, d~v~stio do trobalho"; 
e, cego em rela@o aos hns, proibe-sa a 
compreenstio de seus pressupostos socials. 

0 /deal da c/&ncla, portanto, se tronsformou 
em "umo escrav~dtio qua proiba o penso- 
mento de pensor" e de derlgn o olhor sobre o 
"totol~dade", sobre a qua1 openas o hlosoho 
pode sensatarnente falar. 

0 trabalho do ci8ncia ssmpre ~nterferiu 
no campo da metafisica traditional. Desde a 
especula~do cosmol6gica, a ci8ncia subtraiu 
6 rnetafisica uma parts ssmpre maior daquilo 
que ela considsrava sua propriedads sstrita, e 
ao mesmo tempo esbo<ou um ideal de certeza 
indubit6vel diante da qua1 a metafisica, onde 
nbo se servisse de uma disciplina cientifica, 
parecia vd s dogm6tica. Corno 6 possivel uma 
rnet~fisica como ci&ncia: esta formula@o ndo 
parafraseia apanas o tema da critica kantiana 
do razdo anquanto teoria do conhscirnsnto. 
mas exprime tambbm o impulso motor de toda 
a filosofia moderna. Todavia, desde o inicio 
isso ndo sustenta apenas um "problems" a ssr 
resolvido em tranquil0 progresso, por exemplo, 
a purifica@o da filosofia em rela~do a ssus 
conceitos prb-cientificos por meio da reFlexdo 
sobre si mesma. A transformacbo da filosofio em 
cihcia, e qus tamb&m Fosss, como Frequente- 
mente se aduziu como escapatoria com inten@o 
apolog&tica, em ci&ncio primsira s fundante 
das ci8ncias particulares ou entdo suprema s 
coroante, n60 & uma feliz maturqdo na qua1 
o pensamento se dsspoje de seus rudimentos 
pueris, ds desejos e de projsc;des subjstivas; 
mas desestabiliza ao rnesmo tempo tarnbbm 
o proprio conceito da Rlosofia. At& que @la se 
esgota no culto daquilo qua "6 o caso" (con- 
forme a formula<do de Ulittgenstein), entra em 
competic;do com as ci&ncias as quais, em sua 
cegueira, se assimila, embora permanecendo 
sempre no retaguarda; todavia, ss rompe com 

elas e se pde a psnsar, fresca 8 alegre, a torto 
e a dirsito, torna-se uma prerrogativa irnpotsn- 
te, a sornbra do religido dominical, cheia de 
sombras. Portanto, se a filosofia psrdeu toda 
reputa$do junto b cibncia especializada, isso 
ndo deve ser atribuido b lirnita<do desta Cltima, 
5 sirn a uma inevitabilidade objetiva. 

R partir do movimento do prbprio pensa- 
mento filosofico pods-se sntrevar o que Ihe 
ocorrs corn o progresso intransigents ds ssu 
controls e autocontrole cientifico. Com o tornar- 
se mais vsrdadeiro, o psnsamento renuncia b 
verdade. Quem reflete com plena liberdade so- 
brs objetos requ~ridos pela ci&ncia organizada 
pode talvez fugir as vezes ao taedium scientiae; 
em troca, por&m, ndo so & pogo com o ultrajants 
elogio 6s suas capacidades intuitivas ou ao ssu 
tar fornecido sugestdes, mas deve ainda tole- 
rar que Ihe seja demonstrada tanto a falta de 
compet&ncia, como a inferioridode daquilo que 
& logo torcido em hipotsses e triturado entre as 
duos m6s de moinho do "Onde a t 6  a prova?" 
e "Onde est6 a novidade?". Se, ao contrdrio, a 
filosofia, para fugir desse perigo, ss rstira em 
si mesrna, cai no jogo conceitual vazio ou entdo 
no escol6stico ndo-vinculante, mesmo qua o 
esconda por tr6s de pat&ticos neologismos do 
tipo daquelas que, ssgundo Ds Maistre, sdo ts- 
midos pelos grandas escritores. 0 pensamento 
que procura bs apalpadelas entender - e sobre 
o pr6prio entender se estende, entretanto, o 
tabu do ndo cisntificidade - encontra j6 tudo 
ocupado. Nbo apenas 6 posto de sobreaviso 
contra o dilstantismo, o complsmento do sspsr- 
to, mas at6 paralisado sern sequer poder-se 
limitar ao menos a confessar a ligacdo ~spir i- 
tual entre tudo aquilo qua constatou, de qua 
Fausto lamenta a falta. Corn sfeito, a "sintese", 
qua se contsnta com descobsrtas cientificas j6 
disponiveis, permaneca exterior a refer&ncia 
espont6nea do pensamento ao objeto s & ela 
propria um ato parcial daquala organizacbo qus 
se ilude de revogar. 0 ideal da cibncia qua a um 
tempo havia ajudado a filosofia a libertar-se dos 
laces idsologicos, posto sm conservo, tornou-se 
entrementes tarnbhrn ele uma escravicldo que 
proibe ao pensamento de pensar. Isso, porhm, 
ndo &simples desenvolvirnento falso como ndo 
o 8 aqusls, de an6logos sntendimentos, da 
socisdads b qua1 & intrinseca a filosofia, e por 
isso ndo se deixa corrigir b vontade por meio 
da comprsensbo s do decisdo. 0 pensarnen- 
to cientikizado @st6 submetido a divis6o do 
trabalho. Ou procede ssgundo os esquemas 
pr&-indicados, s poupando esforc;os sup6rfluos, 
das disciplinas particulares estabslecidas, ou 
entdo ss estabslece como disciplina particular 
suplementar que se afirma sobre o mercado 
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porque difsrenta das outras. 0 pensar qus se 
op6e b divisdo do trabalho regride em rslagdo 
ao dasenvolvirnento das forgas, s se cornporta 
corno "arcaico"; por&rn, caso sa enquadre corno 
cihcia entre as cigncias, renuncia a seu pro- 
prio irnpulso motor justamants onde dele tsria 
rnaior necessidade. Ele perrnanece est6tico. 
perrnanece rnsra reconstrugdo de 0190 j6 prd- 
forrnado pslas categorias sociais a, por fim, 
pelas relacbes da produ~do mssmo quando 
presume julgar sobre assim chamadas ques- 
tdes de principio, corno a relagdo entre sujsito 
s objeto. A ciQncia coisifica enquanto declara 
qus o trabalho @spiritual incorporado, o saber 
inconsciente de suas rnedia<bes sociais, 6 o 
saber ut sic. lsso d express0 por todas as suas 
exig&ncias s todas as suas proibigbss. 

T. U). Rdorno, 
Sobre a rnstocritica do gnosiologia. 

do "totdmente Outro" 

8 teologio Q "expressdo ds urn0 nostal- 
gia, ssgundo a qua1 o assassin0 ndo pode 
triunfor sobre sua vitirna inocente". 

GUMNIOR - 0 senhor Fala de hebraismo. 
Onde estd a ligagdo corn a teoria crkica? 

HORKHEIMER - 0 hebreu religiose hssita, por 
exernplo, se deve escrever a palavra Deus. Em 
seu lugar faz um apostrofo, porqua para ele 
Deus & o "inomin6vsl", porque Deus ndo se 
deixa representar sequsr por uma palavra. 

GUMNIOR - Mas essa relut6ncia em repre- 
sentor Daus remonta ao mandamanto divino, 
qua segundo a Bi'blia, Foi dodo a MoisQs so- 
bre o monk Sinai: ndo Fagas para ti nenhurna 
imagern de Daus. 

HORKHEIMER - Naturalrnente. Mas ndo nos 
devamos psrguntar o porqu6 desse mandarnsn- 
to? Nenhuma outra religido, fora do habraismo, 
conhscs essa prescrigdo. Eu crsio qus sste rnan- 
damento existe, porqus no hebraismo aquilo que 
import0 n60 d corno Deus d, mas corno o homem 6. 

Penso na correspond&ncia entre Paul 
Claudel e Rndr6 Gids, no qua1 Claudel procura 

Ievar Gide ao cristianismo. Gide escreve qus Ihe 
d impossivel crer nos dogmas do cristianismo, 
s Claudsl Ihe responds mois ou rnenos assirn: 
"Entdo ndo creia, mas v6 b igreja s faga aquilo 
que 6,prescrito; o resto virh". 

E urna atitude sarnelhante b dos hebreus, 
que por sBculos obsemram suas prescrigdes. 
Urn rabino talvez possa dizer: deixe em paz a 
fd, mas faga aquilo que a t 6  prescrito. 

for isso o catolicismo estd mais proximo 
do hsbraisrno do que o protestantisrno, por- 
que no catolicisrno a agdo tsm urn papel rnuito 
rnais decisivo do que a fd. 0 conceit0 da fd & 
propriamente vma invengdo do protestantismo, 
para witor a alternativa entre ciQncia s supers- 
tigdo. Para salvar a religido encontrou-se para 
a alternativa um terceiro dngulo, a fd. 

Este problema nBo existe para o hsbrais- 
mo. As prascrigdes deterrninarn toda a vida do 
hebreu praticante. Este fato rnanteve unido o 
hebraismo, porqus, onde quer que astivssse 
urn hsbreu, seus companheiros de fd viviam 
segundo os mssrnos mandamentos. 

GUMNIOR - Em poucas palavras, o qua B 
decisivo 6 a ogdo, o fazer: ndo & importante, 
ao contrdrio, que Deus exista, que se creia ou 
ndo sa creia nele. 

HORHHEIMER - DO ponto de vista dialdtico & 
importante e ao mesrno tempo ndo importante. 
Ndo & irnportanta, porque, conforme j6 dissa, 
nos ndo podemos dizar nada sobre Deus, a ndo 
6 crivel a doutrina cristd de que exista um Deus 
onipotente e infinitarnente born, ha'a vista a dor 
que h6 rnil&nios domina a terra. 2 ~rnportante, 
porque por tr6s de toda agdo hurnancl osta a 
teologia. Pense em tudo o que n6s. Adorno e 
eu, escrevemos na DialQtica do Ilurninisrno. L6 sa 
diz: urna politica qua nd0 conserve em si, ainda 
que srn forma sxtremarnente ndo-reflexa, uma 
teologia, em ultima an6lise, por rnais h6bil que 
possa ser, permansce especula<do. 

GUMNIOR - 0 que signiFica aqui tsologio? 
HORHHEIMER - Procurarei explicar. DO ponto . 

de vista do positivismo ndo & possivel deduzir 
nenhurna politica moral. Se olharrnos as coisas 
do ponto de vista estritamente cientifico, o odio, 
apssar de todos as diferengas de fun<do social, 
ndo d pior do que o amor. NBo h6 nenhurna 
motivagdo logica premente, se para mim ndo 
h6 nenhurna vantagsm na vida social. 

GUMNIOR - 0 positivisrno pods, portanto, 
ss bern entendi, dizer como no sentido de Geor- 
ge Orwell: a gusrra Q boa ou ma corno a paz; 
a libsrcbds Q boa ou rn6 como a escraviddo e 
a oprsssdo. 

HORKHEIMER - Exatarnente. Corn efeito, 
como d possivel fundar exatamente que ndo 
devo odiar, quando isso me deixa cbrnodo? 
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0 positivismo ndo encontra nenhuma instdncia 
que transcends o homem, que ponha urna 
clara distin<do entre prontiddo em socorrer e 
anseio por lucro, entre bondade e crueldade, 
entre cupidez e doa~do de si. Tambdm a Iogica 
permanace muda; ela ndo reconhace nenhum 
primado para a atituda moral. Todas as tentati- 
vas de fundasdo da moral sobre uma sabedoria 
deste mundo em vez de sobre a referisncia a 
um alQm - mesmo Kant nem semprs contradisse 
esta inclinasdo - rspousam sobre ilus6es de 
concord6ncias impossiveis. Tudo aquilo que tem 
relasdo estreita com a moral, remete em ultima 
ancilise 2.1 teologia. Toda moral, pelo menos nos 
paises ocidentais, funda-se sobre a teologia, 
com boa paz de todos os esforsos para tomar 
as devidas distdncias em relasdo d teologia. 

GUMNIOR - Rindo o masrno pergunto, sa- 
nhor Horkhairnsr: o que significo oqui tsologio? 

HORKHEIMER - De nenhum modo aqui teolo- 
qia significo ciisncia do divino ou, talvaz, ci&ncia 
de Deus. 

Teologia significa aqui a conscihcia de 
que o mundo Q fen6men0, que ndo G a verdade 
absoluta, o qua1 apenos & a  realidads ultimo. R 
teologia d - devo me exprimir com muita cautela 
- a esperansa ds que, apesar dessa injustip 
que caractsriza o mundo, ndo possa ocorrer que 
a injusti~a possa ssr a Oltima palavra. 

GUMNIOR - Tsologio corno sxprsss6o ds 
urno ssperonp? 

HORKHEIMER - CU preferiria dizer: expressdo 
de uma nostalgia; de uma nostalgia, segundo a 
qua1 o assassin0 ndo possa triunfar sobre sua 
vitima inocente. 

M. Horkhsimer, 
nostalc~ia do  totolment~ Outro. 

a corrida para o mundo 
da orgcmiza(;tio 

"0 llurninismo volto a convsrtsr-ss em 
mitologio": o llurninismo sa tronsformou srn 
psnsamsnto sspsciolizodo, rssolvs-ss no 
aconornio ds rnsrcodo, 0 urno rsndigio 00s 

- 
fotos. Estd 'parolisado pslo medo do vsrda- 
de". isobrs o autodastruis60 do Iluminismo 
qus Horkheirnsr s Rdorno dirigsrn suo atsn- 
$60. "N6o tsrnos o minima dcjvido [. . .] ds quo 
o libsrdods no sociadods Q insspordvsl do 
pensornsnto ilurninisto. Mas considsrornos 
tsr cornpreendido, corn iguol clarszo, qus 
o proprio concsito dssts psnsornento, ndo 
menos que os Forrnos historicos concrstos, 
dos institui@ss sociois ds quois @st6 ss- 
trsitamsnts ligado, irnplicam j6 o gsrms do 
rsgrsssbo qus hojs ss vsrifico am todo lugor. 
Se o llurninismo nbo ocolhs em si o conscihn- 
cio dssts rnomsnto rsgrsssivo sls ossina 
sua prdprio condsno@o". R rsolidods, corn 
sfsito, Q qus "o oumanto do produtividods 
sconbrnico, qua garo, ds urn lodo, as condi- 
@as de urn rnundo rnois justo, propicia, do 
outro lodo, paro o oporoto tttcnico s paro 
os grupos sociois qus dsls dispbern, umo 
irn~nso superioridods sobre o rssto do po- 
pulogbo. 0 individuo, diante dos pot&ncias 
sconbrnic~s, 0 rsduzido o zero". €is, entdo, 
qus 0 urgsnts rsofirmar a id0io ds quo "i3oje 
se troto ds consewor, sstsndsr, dssdobrar o 
libsrdods, srn vsz ds ocslsror, mssrno qus 
rnsdianoments, a corrido paro o rnundo do 
orgonizo@o ". 

Que a fcibrica higi&nica e tudo aquilo que 
a elo se liga, utilidades e pal6cio do esporte, 
liquidem obtusamsnts a mstafisica, ssria ainda 
indifersnte; mas que eles, no totolidads social, 
se tornem por sua vez metafisica, uma cortina 
ideologica por tr6s da qua1 ss adqnsa a des- 
grqa real, isso nbo d indiferente. E daqui que 
se movem nossos fragmentos. [. . .] 

R condenasdo da ~uperst i~do ssmpre 
significou, junto corn o processo do dominio, 
tamb&m o desmascaramento do mesmo. 0 
lluminismo 6 mais que Iluminismo; natureza que 
se faz ouvir em seu astranhamento. 

Mas reconhecsr o dominio, at& dentro do 
pensamento, como natureza ndo-conciliada, 
poderia deslocar tal necessidade, de quo o 
proprio socialismo admitiu demasiadamente 
depressa a eternidade, em homenagem ao 
common senss reacion6rio. Elevando a ne- 
cessidade como "base" para todos os tempos 
futuros, e degradando o espirito - conforme 
o modo idealists - como vdrtice supremo, ele 
conservou demasiado rigidamente a heranca da 
Filosofia burguesa. Rssim, a relqdo da necessi- 
dade para com o reino da liberdade continuaria 
puramente quantitativa, mecbica, e a natureza, 
posta de fato como estronha, como na primeira 
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mitologia, tornar-se-ia totalitdria e acabaria por 
absorver a liberdade junto com o socialismo. 
Renunciando ao pensamento, que se vinga, 
ern sua forma coisiftcada - como matem6tica. 
m6quina, organiza<do - do homern esquscido 
dele, o lluminismo renunciou b sua propria rea- 
lizagdo. Disciplinando tudo aquilo que 6 indivi- 
dual, ale deixou ndo comprsendida a liberdads 
de se rstorcer - a partir do dominio sobre as 
coisas - sobre o ser e sobre a consci&ncia dos 
homens. Mas a praxis qua inverts depend@ da 
intransig&ncia da teoria para a inconscihcia 
com que a sociedade deixa o pensamento se 
endurecer. 0 que torna dificil a realizagdo ndo 
sdo seus pressupostos materiais, a tbcnica 
desencadeada como tal. Esta 6 a tese dos so- 
ciologos, qus procurarn agora um novo antidoto. 
talvez de marca coletivista, para descobrir o 
antidoto. Respons6vslQ um complexo social de 
cegusira. 0 rnitico respeito cientifico dos povos 
palo dado que eles produzem continuamente 
acaba por se tornar, por sua vez, um dado 
de Fato, a fortaleza diante da qua1 tarnbQm a 
fantasia revolucion6ria se envergonha de SI 

mama como utopisrno e dsgenera em passiva 
crenga na tend&ncia objetiva da historia. Como 
orbdo desta adapta<do, como pura constru<do 
ds meios, o lluminismo 6 tdo destrutivo corno 
afirmarn seus inimigos romdnticos. Ele chega a 
si proprio apenas denunciando o filtirno acordo 
corn eles e ousando abolir o falso absoluto, 
o principio do dominio cego. 0 espirito desta 
teoria intransigents poderia inverter, justamente 
para seu objetivo, o inexor6vel do progresso. 
Seu arauto, Bacon, sonhou mil coisas "qua os 
reis com todos os seus tesouros ndo podem 
adquir~r, sobre as quais sua autoridads ndo 
comanda, das quais seus emiss6rios e informan- 
tes ndo ddo noticias". Conforrne augurava, elas 
cabsm aos burgueses, aos herdeiros iluminodos 
dos reis. Multiplicando a viol&ncia por meio da 
media@o do mercado, a economia burguesa 
multiplicou tamb&m seus proprios bens e suas 
proprias For~as a ponto de ndo havsr mais 
necessidade, para adrninistrb-los, ndo 56 dos 
reis, mas sequer dos burgueses: simplesmente 
de todos. Eles aprendem, Finalmente, a partir 
do poder dos coisas, a passar sern o podsr. 0 
lluminismo se realiza e se tolhe quando os obje- 
tivos pr6ticos mais prbximos revelam-se como a 
distdncia alcongada, a as terras "de quem seus 
smiss6rios e informantes ndo ddo noticias", isto 
6 ,  a natursza desprezada da ci&ncia patronal, 
s6o rscordadas como as da origem. Hoje qua 
a utopia de Bacon - "comandar a natureza por 
msio da praxis" - se rsalizou em sscala telfirica, 
torna-se obvia a ess&ncia da obrigagdo que el@ 
imputava 6 natureza ndo dominada. Era o pro- 

prio dominio. Em cuja dissolu@o pods, portanto, 
ultrapassar o saber, em que indubitavelmente 
consistia, conforme Bacon, a "superioridads do 
homem". Todavia, diante data impossibilidade, 
o llurninismo, a ssrvigo do presente, translorma- 
se no engano total das massas. 

M. Horkhsimsr - Th.UI. ndorno, 
Pioldtica do Ilurnin~smo. 

Para "outra" 
e "rnais hurnana" sociedade 

13 alternat~va "6 urna soc~eclclda sam 
gusrro, sem dssFrute, sern 0press60, sern 
pobrsza s ssrn despsrdi'clos". 

ENTREV~~TRDOR - QUO/ 6 ~ n t 6 0  0 modelo 
altsrnotivo de socisdode? 

MRRCUSE - R questdo do alternativa sempre 
me pareceu e at6 agora me parece bastante 
f6cil. Aquilo que os jovens hoje querem & uma 
sociedade sam guerra, sern desfrute, sern 
opressdo, sern pobreza e sern desperdicios. 
R sociedade industrial avanc;ada possui atual- 
mente os recursos tQcnicos, cientificos e naturais 
que sdo necess6rios para satisfazsr e p6r na 
realidads tais aspira@es. 0 que impede tal 
liberta~bo sdo simplesmente o sistsma existente 
e os interesses que operam sern cessar em de- 
fesa dele, ernpregando para tal objetivo msios 
sempre rnais poderosos. Parsce-me, assim, 
que o modelo alternative nbo seja demasiado 
d~ficil de se determinar. Quanto b sua Fisiono- 
mia concreta, 6 outra quest6o. Mas creio que 
sobre a base de uma eliminagdo da pobreza e 
do desperdicio de recursos se possa encontrar 
uma forma de vida em que os homsns consigam 
determinar sua propria exist&ncia. 

ENTREVISTRDOR - E quo/ 6 o carninho p r o  
chegar a to1 sociedod~? 

MRRCUW - 0 carninho para chegor a isso 6 
naturalmente alguma coisa que se pode concre- 
tizar apenas no processo da luta necessCIria para 
trazer tal sociedade a0 ser. Devemos, porbm, 
logo precisar uma coisa: tal caminho ssr6 bas- 
tante diferente nos diversos paisss, conforme 
seu grau de dessnvolvimento, da evolugbo de 
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suas forqx produtivas, ds sua consci&ncia, ds 
suas tradiQ%s politicas etc. Gostaria, am todo 
caso, de limitar minhas indica@es aos Estados 
Unidos, porque 6 o pais que melhor conhqo. 
[. ..] Existe, obviamente, o problema do sujeito da 
transformagio, isto 6, a pergunto: qusm & o sujei- 
to revolucionbrio? Para mim este h um problema 
ssm sentido, pois o sujeito revolucionbrio pode 
ss dessnvolver apsnas no proprio processo da 
transformac;do. Nbo is ~ C J O  preexistente e que 
se deva apsnas rastrear nests e naquela luqar. 

H. Marcuss, 
Revolu@o ou rdormas? 

das "falsas necessidadd' 

17s falsas necsssrdadss sbo "0s produtos 
d~ urna socrsdode cqos ~ntsrassss dornman- 
tes rsqusrsm Forrnos ds exprsssbo". 

6 possivel d~stlngurr entrs necessidades 
verdadelras a necessrdades falsas. As neces- 
sldadss "falsas" sdo as que se rmpdem sobre 
o lndlviduo por parte de Interesses soclais 
partrculares que premem sua repressdo. s6o as 
necessldades que perpstuam a fadrga, a agres- 
slvrdade, a mlsQrla e a rnjustrp. Pode ser que o 
rndrviduo encontre extremo pram em satrsfaz&- 
las, mas essa Felrcidade n60 & uma cond~@o 
que deva ser conservada s protqlda, caso slrva 
para frear o desenvolv~mento da capac~dade 
(sua e de outros) de reconhecer a dosn~a do 
conjunto e de aqarrar as poss~brl~dades que se 
oferecem para curb-la. 0 resultado &, portanto, 
uma euforia no melo da ~nfellcrdade fl malor 
parte das necessrdades que hojs prevalecem, 
a necessrdade de se relaxar, de se dlvertrr, de 
se comportar e de consumlr de acordo com os 
anljnc~os publ~crtbrios, de amar e de odlnr aqu~lo 
que outros amam s odelam, pertencsm a esta 
catsgoria de falsas necessidades 

Tals necessldades t&m um conteljdo e 
uma fungio socials que sdo determlnados por 

podares externos, sobre os quais o individuo 
ndo tsm nenhum controls; o desenvolvimento 
s a satisfac;do deles t&m car6ter heter6nomo. 
Ndo importa em que medida tais necessidades 
possam tar-se tornado as proprias do individuo, 
reproduzidas e reforpdas pelas suas condi@es 
de exist&ncia; ndo importa at& que ponto ale se 
identifica com elas, e se ancontra no ato de sa- 
tisfaz&-las. Elas continuam a ssr aquilo que erarn 
desde o inicio, os produtos de uma sociedade 
cujos interessss dorninantes psdsm formas de 
repressdo. [...I A cultura industrial avan~ada 6, 
em sentido especifico, mais ideologica do que a 
precedente, enquanto no pressnte a ideologia 
& inserida no pr6prio processo de produgdo. De 
forma provocat6ria, esta proposi<bo revela os 
aspectos politicos da racionalidade tecnologica 
que hoje predominn. 0 aparato produtivo, os 
bens s os servi~os que ele produz, "vendem" 
ou impdem o sistema social como um todo. 
0 s  rneios da transporte e de comunica<do de 
massa, as mercadorias que ss usam paro ha- 
bitar, alimentar-se e vestir-se, o fluxo irresistivel 
da indktria do divertimento e da informa@o, 
trazem consigo atitudes s hbbitos prsscritos, 
daterminadas rea~des intelectuais a emotivas 
que ligam os consumidores, mais ou menos 
aqradavelmente, aos produtores, a, por rneio 
dates, ao conjunto. 0 s  produtos doutrinam e 
manipulam, promovem uma falsa consci&ncia 
que & imuns pel0 propria fcllsidade. E 21 msdi- 
da que estes produtos benhficos s8o postos 
ao alcance de um nljmero de classes sociais, 
a doutrina@o de que s6o veiculo deixa de 
ser publicidade: torna-se um mod0 de viver. 
6 um bom modo de viva - bastante melhor 
do que um tempo -, s como tal milita contra a 
mudan~a qualitativa. for tal carninho emergem 
Forrnos ds pansarnanto s da cornportomento 
em urna dimsnsbo em que idhias, aspirac;des 
e objetivos que transcendem, como contsljdo, 
o universo constituido do discurso e da a@o 
sdo rejeitados ou reduzidos aos termos de tal 
universo. Elss sdo definidos de modo novo por 
obra da racionalidade do sistema em ato e de 
sua extensdo quantitativa. 

H. Marcuse, 
0 homem d~ umo dimensdo. 
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I1 ritorno della tragedia. Essere e inconscio in Niet- 
zsche e Freud. F. Angeli, Millo, 1983; G. Vattirno, 
Introduzione a Nietzsche. Laterza, Rorna-Bari, 
1985; G. Penzo, Inuito a1 pensiero di Nietzsche. 
Mursia, Millo, 1990. 

Cap. 2. Neocriticismo, Escola de Marburgo, 
Escola de Baden 

Textos 
Cassirer: Filosofia delle forme simboliche, 4 vols., 
E. Arnoud (org.). La Nuova Italia, Florenqa, 1961- 
1966; Saggio sull'uomo, L. Lugarini (org.). Arrnan- 
do, Rorna, 1968. 

Literatura 
Para Cassirer: M. Lancellotti, Funzione, simbolo e 
struttura. Saggio su E. Cassirer. Studiurn, Rorna, 
1974; G. Raio, Introduzione a Cassirer. Laterza, 
Roma-Bari, 199 1. 

Para Windelband e Rickert: C. Rosso, Figure e 
dottrine della filosofia dei ualori. Guida, Nipoles, 
1973. 

Cap. 3. 0 historicismo alemiio 
- 

Textos 
Windelband, Rickert, Simmel, Troeltsch: Lo Stori- 
cismo tedesco, P. Rossi (org.). Utet, Turirn, 1977. 
Dilthey: Critica della ragione storica, Pietro Rossi 
(org.). Einaudi, Turirn, 1954. 
Spengler: Urfragen. Longanesi, Millo, 1971; I1 
tramonto dell'occidente, trad. de P. Rossi, na an- 
tologia Lo Storicismo contemporaneo. Loescher, 
Turirn, 1972. 
Meinecke: Le origini dello Storicismo, M. Biscione, 
C. Gundolf e G. Zarnboni (orgs.). Sansoni, Florenqa, 
1954; L'idea di ragion di Stato nella storia moderna. 
Sansoni, Floren~a, 1970. 

Literatura 
Para o Historicismo alemHo em geral: P. Rossi, Lo 
Storicismo tedesco contemporaneo. Einaudi, Turirn, 
1971; D. Antiseri, La metodologia della storiografia 
nello Storicismo tedesco contemporaneo. Bottega 
di Erasrno, Turirn, 1972; G. Brescia, Question; 
dello storicismo, 2 vols. Galatina, 1980-1981; F. 
Tessitore, Introduzione a110 storicismo. Laterza, 
Rorna-Bari, 1991. 
Para Dilthey: C. Vicentini, Studio su Dilthey. Mur- 
sia, Millo, 1974; G. Cacciatore, Scienza e filosofia in 
Dilthey, 2 vols. Guida, Nipoles, 1976; G. Cacciato- 
re - G. Cantillo, W Dilthey. Critica della metafisica 
e ragione storica. I1  Mulino, Bolonha, 1985; M. A. 
Pranteda, Indiuidualita e autobiografia in Dilthey. 
Guerini e Associati, Millo, 1991. 

Cap. 4. Weber 

'Para a presente bibliografia niio nos propusemos, 
obviamente, nenhuma pretensiio de ser completos, mas 
procuramos fornecer uma plataforma de partida suficien- 
temente ampla para qualquer aprofundamento posterior 
sCrio. 

Foram excluidas, de proposito, cita~bes de revistas. 0 s  
volumes elencados estHo todos exclusivamente em lingua 
italiana: 6 por isso que nunca indicamos, para os autores 
estrangeiros, que se trata de tradugbes. 

Textos 
Weber: I1 metodo delle scienze storico-sociali, P. 
Rossi (org.). Einaudi, Turirn, 1958; L'etica prote- 
stante e lo spirito del capitalismo. Sansoni, Flo- 
renqa, 1965; Economia e societa, P. Rossi (org.). 
Comunitk, Millo, 1968; I1 lauoro intellettuale come 
professione, G. Cantirnori e A. Giolitti. Einaudi, 
Turirn, 1973. 
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Literatura 
W.AA., Max Weber e la sociologia oggi.' ~ a c a  Book, 
Milbo, 1967; P. Rossi (org.), Max Weber e l'analisi 
del mondo moderno. Einaudi, Turirn, 1981; F. 
Ferrarotti, L'orfano di Bismarck. Max Weber e il 
suo tempo. Editori Riuniti, Roma, 1982; P. Rossi, 
Max Weber. Razionalita e razionalizzazlone, I1 
Saggiotore, Milbo, 1982; S. Segre, Max Weber e il 
capitalismo. Ecig, Genova, 1983. 

Cap. 5 . 0  pragmatism0 

Textos 
Peirce: Caso, amore e logica. Taylor, Turirn, 1956; 
Come rendere chiare le nostre idee, D. Antiseri 
(org.). Minerva Italica, Bkrgamo, 1972. 
W. James: Principi di psicologia, G. Preti (org.). 
Principato, Milbo, 1950; os trechos de James sbo 
tirados da antologia I1 pensiero di William James, 
A. Santucci (org.). Loescher, Turim, 1969. 
Vailati: I1 metodo della filosofia, F. Rossi Landi 
(org.). Laterza, Bari, 1957. 
Calderoni: Scritti, 2 vols. La Voce, Florenqa, 1924. 

Literatura 
Para Peirce: A. Guccione Monroy, Peirce e il Prag- 
mat ism~ americam. Palurnbo, Palermo, 1957; N. 
Bosco, La filosofia pragmatics di Charles S. Peirce. 
Edizioni di Filosofia, Turim, 1959. 
Para James: G. Riconda, La filosofia di W James. 
Edizioni di Filosofia, Turim, 1962; L. Bellatalla, 
Uomo e ragione in William James. Edizioni di Fi- 
losofia, Turim, 1979; P. Guarnieri, Introduzione a 
James. Laterza, Roma-Bari, 1985. 
Para Vailati: L. Binanti, G. Vailati. Filosofia e scien- 
za. Japadre, L'Aquila, 1979. 

Cap. 6. Dewey 

Textos 
Dewey: Esperienza e natura. Paravia, Turim, 1948; 
Logica, teoria dell'indagine. Einaudi, Turim, 1974. 

Literatura 
A. Bausola, L'etica di J. Dewey. Vita e Pensiero, 
Milbo, 1960; A. Granese, Introduzime a Dewey. 
Laterza, Bari, 1973; V. Milanesi, Logica della va- 
lutazione ed etica naturalistica in Dewey. Liviana, 
Pidua, 1977; A. Gallitto, Etica e pedagogia nel 
pensiero di John Dewey. Edas, Messina, 1981; 
M. Alcaro - R. Bufalo (orgs.), John Dewey oggi. 
Abramo, Catanzaro, 1996. 

Cap. 7. Neo-idealism0 italiano, Croce, 
Gentile, Idealism0 anglo-americano 

- - - -- 

Textos 
Para o neo-idealismo: Gli Hegeliani d'ltalia (Vera, 
Spaventa, Jaja, Maturi, Gentile), antologia, A. 

Guzzo e A. Plebe (orgs.). Sei, Turim, 1964. Para as 
obras de De Sanctis veja-se alguma boa historia da 
literatura italiana. 

Croce: As Obere comdete (ern uma skrie de volu- 
mes verdadekamente impoAente) sdo editadas por 
Laterza, Roma-Bari, e muitos escritos siio do fim da 
dCcada de 1980, em curso de publicaqbo por Adel- 
phi, Milbo; o Epistolario foi editado pel0 Istituto 
Italiano per gli Studi Storici de Napoles. 
Gentile: A ediqbo completa dos Scritti, pela Fon- 
dazione Gentile, foi iniciada em 1957 por Sansoni, 
Florenqa. 
Bradley: Apparenza e realta, D. Sacchi (org.). Ru- 
sconi, Miliio, 1984. 

Literatura 

Para o neo-idealismo: U. Spirito, L'ldealismo ita- 
liano e i suoi critici. Le Monnier, Florenqa, 1930; 
A. Guzzo, S. Maturi. La Scuola, BrCscia, 1946; A. 
Plebe, Spaventa e Vera. Edizioni di "Filosofia", 
Turim, 1954; E. Cione, F. De Sanctis e i suoi 
tempi. Montanino, Nipoles, 1960; I. Cubeddu, 
B. Spaventa. Sansoni, Florenqa, 1964; G. Oldrini, 
La cultura filosofica napoletana dell'ottocento. 
Laterza, Roma-Bari, 1973; L. Piccioni, Ideologia 
e filosofia del neoidealismo italiano. Universita di 
Urbino, Urbino, 1983; VV.AA., I1 neoidealismo 
italiano, Atti del Convegno della Societl filosofica 
a Palermo, realizado em abril de 1987. Laterza, 
Roma-Bari, 1988. 
Para Croce: E. Agazzi, I1 giovane Croce e il mar- 
xismo. Einaudi, Turim, 1962; F. Nicolini, B. Croce. 
Utet, Turirn, 1962; R. Franchini, Croce interprete di 
Hegel. Giannini, Nipoles, 1964; M. Puppo, I1 me- 
todo e la critica di B. Croce. Mursia, Mildo, 1964; 
A. Bausola, Filosofia e storia nel pensiero crociano. 
Vita e Pensiero, Milbo, 1965; R. Franchini, La teoria 
della storia di B. Croce. Morano, Nipoles, 1966; 
E. P. Larnanna, Introduzione alla lettura di Croce. 
Le Monnier, Florenqa, 1969; G. Sasso, B. Croce. La 
ricerca della dialettica. Morano, Nipoles, 1975; N. 
Badaloni e C. Muscetta, Labriola, Croce e Gentile. 
Laterza, Roma-Bari, 1977; P. D'Angelo, Cestetica 
di Benedetto Croce. Laterza, Roma-Bari, 1982; G. 
Brescia, Croce inedito. Societh Editrice Napoletana, 
Nipoles, 1984; G. Gembillo, Filosofia e scienza nel 
pensiero di Croce. Giannini, Messina, 1984; M. 
Salucci, Segno ed espressione in Benedetto Croce. 
Arnaud, Citta di Castello, 1987; M. Lancellotti, 
Croce e Gentile. La distinzione e l'unita dello spiri- 
to. Studium, Roma, 1988; P. Bonetti, Introduzione 
a Croce. Laterza, Rorna-Bari, 1989; G. Contini, 
La parte di Benedetto Croce nella cultura italiana. 
Einaudi, Turim, 1989; J. Jacobelli, Croce e Gentile. 
Rizzoli, Milbo, 1989; G. Galasso, Croce e ilsuo.tem- 
po storico. I1 Saggiatore, Mildo, 1990. Bibliagrafia 
posterior e historia da critica: V. Stella, Croce, em 
Questioni, cit., vol. IV, pp. 435-485. 
Para Gentile: A arnpla bibliografia de A. Lo Schia- 
vo, Introduzione a Gentile. Laterza, Roma-Bari, 
1974, acrescentem-se: N. Badaloni e C. Muscetta, 
Labriola, Croce e Gentile, cit.; M. di Lalla, Vita di 
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G. Gentile. Sansoni, Florenqa, 1975; A. Negri, G. 
Gentile. Costruzione e senso dell'attualismo e G. 
Gentile. Sviluppi e incidenza dell'attualismo. La 
Nuova Italia, Floren~a, 1975; W.AA. ,  I1 pensiero 
di G. Gentile, 2 vols. Istituto della Enciclopedia Ita- 
liana, Roma, 1977; M. Lancellotti, Croce e Gentile. 
La distinzione e l'unita dello spirito, cit.; J .  Jacobelli, 
Croce e Gentile, cit.; S .  Natoli, Giovanni Gentile 
filosofo europeo. Boringhieri, Turim, 1989; A. Del 
Noce, Giovanni Gentile. Per una intepretazione 
filosofica della storia contemporanea. I1 Mulino, 
Bolonha, 1990; G. Brianese, Invito a1 pensiero di 
Gentile. Mursia, Millo, 1996. Ampla bibliografia 
posterior e hist6ria da critica: A. Negri, Gentile e 
gli sviluppi dell'attualismo, em Questioni, cit., vol. 
IV, pp. 487-567. 
Para Bradley: C. Arata, Bradley (corn antologia). 
Garzanti, Millo, 1951; M. T. Antonelli, La metafi- 
sica di E H. Bradley. Bocca, Millo, 1952. 

Cap. 8. Unamuno 

Textos 
Unamuno: Del sentimento tragic0 della vita. Li- 
breria Editrice Milanese, Millo, 1914; La Voce, 
Florenqa, 1924, em dois volumes. L'agonia del 
Cristianesimo. Monanni, Millo, 1926, 1946; Es- 
senza della Spagna. Antonioli, Millo, 1945; La mia 
religione e altri saggi. Sei, Turim, 1953; Vita di don 
Chisciotte e di Sancio. Rizzoli, Millo, 1961. 

Literatura 
B. Calvetti, La fenomenologia della credenza in 
Miguel de Unamuno. MilHo, 1953; A. Savignano, 
Unamuno, Ortega, Zubiri. Tre voci della filosofia 
del Novecento. Guida, Nipoles, 1987, pp. 1-79. 

Cap. 9. Ortega y Gasset 

Textos 
Ortega y Gasset: Scritti politici. Utet, Turim, 1978; 
La ribellione delle masse. I1 Mulino, Bolonha, 1984; 
Scienza e filosofia. Armando, Roma, 1984; 11 tema 
del nostro tempo. Sugarco, Millo, 1985. 

Literatura 
A. Savignano, Ortega y Gusset: la ragione vitale e 
storica. Sansoni, Florenqa, 1984; L. Pellicani, La 
sociologia storica di Ortega y Gusset. Sugarco, 
MilHo, 1986; L. Infantino, Ortega y Gusset. Una 
introduzione. Armando, Roma, 1990. 

Cap. 10. Husserl 
e o movimento fenomenologico 

Textos 
Husserl: Logica formale e trascendentale, G. D. Neri 
(org.). Laterza, Bari, 1966; La crisi delle scienze eu- 
ropee e la fenomenologia trascendentale, W. Biemel 

(org.). I1 Saggiatore, Millo, 1968; Ricerche logiche, 2 
vols. G. Piana (org.). I1 Saggiatore, Millo, 1968; Idee 
per una fenomenologia pura e per una filosofia feno- 
menologica, E. Filippini (org.). Einaudi, Turim, 1970. 
Scheler: Sociologia del sapere. Abete, Roma, 1967; 
La posizione dell'uomo nel cosmo, R. Padellaro 
(org.). Fabbri, Mildo, 1970; Ceterno nell'uomo, U. 
Pellegrino (org.). Fabbri, Millo, 1972. 
Hartmann: La fondazione dell'ontologia, F. Barone 
(org.). Fabbri, Millo, 1963; Etica, 3 vols., V.  Filip- 
pone Thaulero (org.). Guida, Nipoles, 1969-1972. 
Otto: I1 sacro. L'irrazionale nell'idea del divino e 
la sua relazione a1 razionale, E. Buonaiuti (org.). 
Feltrinelli, MilHo, 1966. 
E. Stein: Scientia crucis. Ancora, Millo, 1960; La don- 
na. I1 suo compito second0 la natura e la grazia. Citta 
Nuova, Roma, 1968; I1 problema dell'empatia, Elio 
Costantini (org.). Studium, Roma, 1985; Essere finito 
e essere eterno. Per uma elevazione a1 senso dell'essere. 
Citti Nuova, Roma, 1988; Uma ricerca sullo Stato, 
A. Ales Bello (org.). Citti Nuova, Roma, 1993. 

Literatura 
Para Husserl: S .  Vanni Rovighi, Husserl. La Scuola, 
BrCscia, 1950; E. Paci, Tempo e verita nella feno- 
menologia di Husserl. Laterza, Bari, 1961; S.  Vanni 
Rovighi, Gnosiologia. Morcelliana, BrCscia, 1963 
(de onde foram tirados alguns trechos de Husserl). 
R. Raggiunti, Introduzione a Husserl. Laterza, 
Roma-Bari, 1981; X .  Tilliette, Breve introduzione 
alla fenomenologia husserliana, E. Garulli (org.). 
Itinerari, Lanciano, 1983. Confronte-se tambCm a 
obra: E. Paci, La filosofia contemporanea. Garzanti, 
Millo, 1961, citada no texto. 
Para Scheler: A. Lambertino, Max Scheler. Fonda- 
zione fenomenologica dell'etica dei valori. La Nuova 
Italia, Florenqa, 1977; K.  Vojtyla, Max Scheler. 
Edizioni Logos, Roma, 1980; G. Morra, Scheler. 
Una introduzione. Armando, Roma, 1987; F. Bosio, 
Invito a1 pensiero di Scheler. Mursia, Millo, 1995. 
Para Hartmann: F. Barone, N. Hartmann nella 
filosofia del Novecento. Edizioni di filosofia, Tu- 
rim; F. Sirchia, N. Hartmann dal Neokantismo 
all'ontologia. Vita e Pensiero, MilHo, 1969; R. 
Cantoni, Che cosa ha veramente detto Hartmann. 
Ubaldini, Roma, 1972. 
Para Stein: Theresia Renata dello Spirito Santo, Edi- 
th Stein. Morcelliana, Brkscia, 1959; C. Bettinelli, 
I1 pensiero di Edith Stein. Dalla fenomenologia alla 
scienza della croce. Vita e Pensiero, Millo, 1976; A. 
Lamacchia, Edith Stein. Filosofia e senso dell'essere. 
Ecumenica Editrice, Bari, 1989; E. de Miribel, Edith 
Stein: dall'Universita a1 lager di Auschwitz. Edizioni 
Paoline, Millo, 19903. 

Cap. 11. Heidegger 

Textos 
Heidegger: Essere e tempo. Bocca, Millo, 1953; 
Sentieri interrotti, P. Chiodi (org.). La Nuova Italia, 
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Florenqa, 1973; Sull'essenza della verita, U .  Ga- 
lirnberti (org.). La Scuola, BrCscia, 1973; Che cos'd 
la metafisica, A. Carlini (org.). La Nuova Italia, 
Florenqa, 1979. 

Literatura 
B. Antoni, L'esistenzialismo di M. Heidegger. Giuda, 
Nipoles, 1972; U.  M. Ugazio, I1 problema della 
morte nella filosofia di Heidegger. Mursia, Mildo, 
1976; E. Garulli, Heidegger e la storia dell'ontologia. 
Argalia, Urbino, 1980; G. Vattimo, Introduzione a 
Heidegger. Laterza, Roma-Bari, 1980. 

Cap. 12. 0 existencialismo 
- ---- ~- -- - - ~ -- ~ - -  ~ 

Textos 
Jaspers: La filosofia dell'esistenza. Bompiani, MilHo, 
1940; Ragione ed esistenza. Bocca, Millo, 1942; La 
mia filosofia. Einaudi, Turim, 1948. 

Arendt: Hebraismo e modernita. Unicopli, MilZo, 
1986; La vita della mente. I1 Mulino, Bolonha, 1987; 
Vita activa. Bompiani, Millo, 1989; Che cos'd la 
politica. Comuniti, Mildo, 1995; Verita e politica, 
Bollati Boringhieri, Turim, 1995. 

Sartre: La nausea. Mondadori, Millo,  1958; 
L'esistenzialismo B un umanismo, P. Caruso (org.). 
Mursia, MilHo, 1963; Critica della ragion dialettica, 
2 vols., P. Caruso (org.). I1 Saggiatore, MilHo, 1963; 
L'essere e il nulla, G. Del Bo (org.). Mondadori, 
MilPo, 1965; La trascendenza dell'Ego, N .  Pirillo 
(org.). Berisio, Nipoles, 1971. 

Merleau-Ponty: Elogio della filosofia. Paravia, 
Turim, 1958; Le avventure della dialettica. Sugar, 
MilHo, 1965; Umanismo e terrore. Sugar, MilHo, 
1965. 

Marcel: Diario e scritti religiosi, F. Tartaglia (org.). 
Guanda, Mbdena, 1943; L'uomo problematico. 
Borla, Turim, 1964; Giornale metafisico, F. Spirito 
e P. Prini (orgs.). Abete, Roma, 1966. 

Literatura 

Para Jaspers: G. Penzo, Essere e Dio in K. Jaspers. 
Sansoni, Florenqa, 1972; P. Ricci Sindona, I confini 
del conoscere. Jaspers, dalla psichiatria alla filosofia. 
Giannini, Nipoles, 1980. 

Para Arendt: P. Flores d'Arcais, Hannah Arendt. 
Esistenza e liberta. Donzelli Editore, Roma, 1995. 

Para Sartre: S .  Moravia, Introduzione a Sartre. 
Laterza, Bari, 1973; M. Barale, Filosofia come 
esperienza trascendentale. Sartre. Le Monnier, 
Florenqa, 1977. 

Para Merleau-Ponty: A. Robinet, Che cosa ha vera- 
mente detto Merleau-Ponty. Ubaldini, Rorna, 1973; 
A. Delogu, Ne' rivolta ne' rassegnazione. Saggio su 
Merleau-Ponty. Ets, Pisa, 1980. 

Para Marcel: P. Prini, Gabriel Marcel e la metodo- 
logia dell'inverificabile. Studium, Roma, 1950; A. 
M. A. Ariotti, L'"homo viator" nel pensiero di G. 
Marcel. Edizioni di Filosofia, Turim, 1966. 

Cap. 13. Gadamer e a hermenhtica 
- - - - -  - 

Textos 
Gadamer: 11 problema della coscienza storica, G. 
Bartolomei e V. Verra (orgs.). Guida, Napoles, 1969; 
Ermeneutica e metodica universale, U. Margiotta 
(org.). Marietti, Turirn, 1973; Verita e metodo, G. 
Vattimo (org.). Bornpiani, Millo, 1983; L'inizio 
della filosofia occidentale, V.  De Cesare (org.). 
Guerini e Associati, Millo, 1993; I1 movimento 
fenomenologico. Laterza, Roma-Bari, 1994; Verita 
e metodo 25 R. Dottori (org.). Bompiani, MilHo, 
1995. 

Literatura 
G. Ripanti, Gadamer. Cittadella Editrice, Assis, 
1978; D. Antiseri, Teoria unificata del metodo. 
Liviana, Pidua, 1981; F. Bellino, La praticita della 
ragione ermeneutica. Ragione e morale e Gadamer. 
Edizioni Levante, Bari, 1984; V. Grasso, Interpre- 
tazione ed esperienza in Gadamer. Piovan Editore, 
Abano, 1985; M. Ferraris, Storia dell'ermeneutica. 
Bompiani, MilHo, 1988, pp. 265-284; G. Sansonetti, 
I1 pensiero di Gadamer. Morcelliana, BrCscia, 1988; 
G. Mura, Ermeneutica e verita. Citth Nuova, Roma, 
1990, pp. 267s. 

Cap. 14. Desenvolvimentos da hermedutica 
- - - - - 

Textos 
Betti: Teoria generale della interpretazione, 2 vols. 
Giuffri., MilHo, 1955; L'ermeneutica come metodica 
generale della scienza dello spirito, antologia, G. 
Mura (org.). Citth Nuova, Roma, 1987. 
Ricoeur: Dell'interpretazione. Saggio su Freud. 
I1 Saggiatore, MilHo, 1967; Finitudine e colpa. I1 
Mulino, Bolonha, 1970; 11 conflitto delle interpre- 
tazioni. Jaca Book, MilHo, 1977; La metafora viva. 
Jaca Book, Millo, 1981. 
Pareyson: La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers. 
Loffredo, Nipoles, 1940; Studi sull'esistenzialismo. 
Sansoni, Florenqa, 1943; Esistenza e persona. 
Taylor, Turim, 1950; nova ed. I1 Melangolo, GEnova, 
1985; Verita e interpretazione. Mursia, MilHo, 1971; 
Filosofia dell'interpretazione, antologia, M. Ravera 
(org.). Rosenberg & Sellier, Turim, 1988. 
Vattimo: I1 soggetto e la maschera. Bornpiani, Mi- 
120, 1974; Le avventure della differenza. Garzanti, 
MilHo, 1980; La fine della modernita. Garzanti, 
Millo, 1985. 

Literatura 
Para Betti: W . A A . ,  Studi in onore di E. Betti. 
Giuffri., Mildo, 1962; T. Griffero, Interpretare. 
L'ermeneutica di Emilio Betti. Rosenberg & Sellier, 
Turim, 1988; G. Zaccaria, Questioni di interpreta- 
zione. Cedam, Pidua, 1996, pp. 157-176. 
Para Ricoeur: F. Guerrera Brezzi, Filosofia e inter- 
pretazione. Saggio sull'ermeneutica restauratrice di 
Paul Ricoeur. I1 Mulino, Bolonha, 1969; 0. Rossi, 
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Introduzione alla filosofia di Paul Ricoeur (com 
duas entrevistas de 0. Rossi com Paul Ricoeur). 
Edizioni Levante, Bari, 1984; D. Jervolino, I1 co- 
gito e l'ermeneutica. La questione del soggetto in 
Ricoeur. Procaccini, NLpoles, 1984; J .  Bleicher, 
L'ermeneutica contemporanea. I1 Mulino, Bolonha, 
1986, pp. 265s; P. Buzzoni, Paul Ricoeur. Persona 
e ontologia. Studium, Roma, 1988; W.AA. ,  L'io 
dell'altro. Confronto con Paul Ricoeur, A. Danese 
(org.). Marietti, GEnova, 1993. 
Para Pareyson: E. Pera Genzone, L'etica di Luigi 
Pareyson. Edizioni di Filosofia, Turim, 1963. 
Para Vattimo: D. Antiseri, Le ragioni del pensiero 
debole. Borla, Roma, 1993. 

Cap. 15. Russell e Whitehead 
- 

Textos 
Russell: Logica e conoscenza. Longanesi, MilPo, 
1961; Introduzione alla filosofia matematica, 
L. Pavolini (org.). Longanesi, MilHo, 1962; La 
conoscenza umana. Le sue possibilita e i suoi 
limiti, C. Pellizzi (org.). Longanesi, MilPo, 1963; 
Significato e verita. Longanesi, Millo, 1963; Sto- 
ria della filosofia occidentale, 4 vols. Longanesi, 
MilPo, 1966. 
Whitehead: La scienza e il mondo moderno, A. Banfi 
e E. Paci (orgs.). Bompiani, MilPo, 1959; Avventure 
di idee. Bompiani, MilHo, 1961; Processo e realta, 
N.  Bosco (org.). Bompiani, MilHo, 1965. 

Literatura 
Para Russell: A. Granese, Che cosa ha veramente 
detto Russell. Ubaldini, Roma, 1971; R. Pujia, B. 
Russell e l'eredita idealista inglese. La Libra, Mes- 
sina, 1977. 
Para Whitehead: M. A. Bonfantini, Introduzione a 
Whitehead. Laterza, Bari, 1972; G. Riconda, La me- 
tafisica dell'esperienza. Introduzione alla lettura di 
"Process and Reality ". Giappichelli, Turim, 1975. 

Cap. 16. Wittgenstein 
-- - - - - - - - 

Textos 
Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Boc- 
ca, Roma-MilHo, 1954; Ricerche filosofiche, M. 
Trinchero (org.). Einaudi, Turim, 1974; Lettere a 
Ludwig von Ficker, D. Antiseri (org.). Armando, 
Roma, 1974; Della certezza. Einaudi, Turim, 1978; 
Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, 
M. Trinchero (org.). Einaudi, Turim, 1979; Tracta- 
tus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1 91 6, A. 
G. Conte (org.). Einaudi, Turim, 1979. 

grande Vienna. La formazione di Wittgenstein. 
Garzanti, MilHo, 1975; A. Gargani, Introduzione 
a Wittgenstein. Laterza, Roma-Bari, 1980; G. 
Frongia, Wittgenstein. Regole e sistema. F. Angeli, 
MilPo, 1983. 

Cap. 17. Filosofia da linguagem. 
Movimento analitico de Cambridge 

-- 

e Oxford 
- - - - -  

Textos 
Moore: Principia ethica, G. Vattimo e N. Abbagna- 
no (orgs.). Bompiani, Millo, 1964; Saggi filosofici, 
M. A. Bonfantini (org.). Lampugnani Nigri, MilHo, 
1970; Etica, M. V. Predaval Magrini (org.). Fa An- 
geli, MilPo, 1982. 
Wisdom: Filosofia analitica e psicoanalisi. Armando, 
Roma, 1979. 
Austin e Hampshire: W.AA. ,  Filosofia analitica. 
L'analisi del linguaggio nella Cambridge-Oxford 
Philosophy, D. Antiseri (org.). Citth Nuova Editrice, 
Roma, 1975. 
Strawson: Introduzione alla teoria logica. Einaudi, 
Turim, 1961; Indiuidui. Feltrinelli, MilHo, 1 974. 
Ayer: Linguaggio, verita e logica. Feltrinelli, MilHo, 
1961; I1 concetto di persona. I1 Saggiatore, Millo, 
1966. 
Waismann: I principi della filosofia linguistica. 
Ubaldini, Roma, 1969; Analisi linguistica e filosofia. 
Ubaldini, Roma, 1970; Introduzione a1 pensiero 
matematico: la formazione dei concetti nella mate- 
matica moderna. Boringhieri, Turim, 1971. 

Literatura 
Para a filosofia analitica em geral: D. Antiseri, Dal 
Neopositivismo alla filosofia analitica. Abete, Roma, 
1966; E. Riverso, La filosofia analitica in Inghilterra. 
Armando, Roma, 1969; D. Antiseri, La filosofia del 
linguaggio: metodi, problemi e teorie. Morcelliana, 
Brtscia, 1972. 
Para Moore: E. Lecaldano, Introduzione a Moore. 
Laterza, Bari, 1972. 
Para Waismann: J .  0. Vemson, L'analisi filosofica. 
Mursia, MilHo, 1966. 

Cap. 18. 0 espiritualismo 
-- - - 

Textos 
Martinetti: Introduzione alla Metafisica. Libreria 
Ed. Lombarda, MilHo, 1929; Saggi filosofici e 
religiosi, L. Pareyson (org.). Bottega d'Erasmo, 
Turim, 1950. 

Literatura Boutroux: Della contingenza delle leggi di natura, 
S .  Caramella (org.). Laterza, Bari, 1949. 

M. Malcolm, Ludwig Wittgenstein. Bompiani, 
Milao, 1960 (de onde foram tirades alguns trechos Blondel: caazione, E. Codignola (erg.). Vallecchi, 

de Wittgenstein citados no texto). P. Engelmann, Florenqa, 192 1. 

Lettere a Ludwig Wittgenstein. La Nuova Italia, Loisy: Le origini del Cristianesimo. I1 Saggiatore, 
Florenqa, 1970; A. Janik - S .  E. Toulmin, La MilHo, 1964. 
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uersum. Tempo e storia in E. Bloch. Bibliopolis, 
Napoles, 1979; confronte-se tambCm B. Mondin, 
Z teologi della speranza. Borla, Turim, 1970, de 
onde foram tirados alguns trechos de Bloch citados 
no texto. 
Para Garaudy: S. Perottino, Garaudy e il Marxismo 
del XX secolo. Academia-Sansoni, Florenqa, 1970. 
Para Althusser: F. Botturi, Struttura e soggettiuita. 
Saggio su Bachelard e Althusser. Vita e Pensiero, 
MilHo, 1976; P. D'Alessandro, Darstellung e sog- 
gettiuita. Saggio su Althusser. La Nuova Italia, 
Florenqa, 1980. 
Para Labriola: S. Poggi, Zntroduzione a Labriola. 
Laterza, Roma-Bari, 1982. 
Para Gramsci: W.AA., Yttualita di Gramsci. I1 
Saggiatore, Millo, 1977; Le strategie del potere in 
Gramsci. Editori Riuniti, Roma, 1984. 

Cap. 26. A Escola de Frankfurt 
- - - - 

Textos 
Adorno: Tre studi su Hegel. I1 Mulino, Bolonha, 
1971; Dialettica dell'Zlluminismo (em colaboraqlo 
com M. Horkheimer), L. Vinci (org.). Einaudi, Tu- 
rim, 1976; Dialettica negativa, C. A. Donolo (org.). 
Einaudi, Turim, 1980. 

- Horkheimer: La nostalgia del Totalmente Altro. Que- 
riniana, BrCscia, 1972; Dialettica dell'Zlluminismo 
(em colaboraqCo com T. W. Adorno), cit.; Eclisse 

della ragione. Critica della ragione strumentale, E. 
Vaccari Spagnol (org.). Einaudi, Turim, 1979. 
Marcuse: Eros e ciuilta. Einaudi, Turim, 1964; 
L'uomo a una dimemione. L'ideologia della societa 
industriale auanzata. Einaudi, Turim, 1979. 
Fromm: Fuga dalla liberta. Edizioni di Comunita, 
MilHo, 1970; Psicoanalisi della societa contempo- 
ranea. Edizioni di Comunith, Millo, 1970; L'arte di 
amare. I1 Saggiatore, Millo, 1974'; Avere o essere? 
Mondadori, Millo, 1982; La disobbedienza e altri 
saggi. Mondadori, MilCo, 1982. 

Literatura 
Para a Escola de Frankfurt: G. Bedeschi, Introdu- 
zione alla Scuola di Francoforte. Laterza, Roma- 
Bari, 1987. 
Para Adorno: T. Perlini, Che cosa ha ueramente 
detto Adorno. Ubaldini, Roma, 1971; R. Nebuloni, 
Dialettica e storia in T. VC! Adorno. Vita e Pensiero, 
Millo, 1978. 
Para Horkheimer: A. Ponsetto, M. Horkheimer. I1 
Mulino, Bolonha, 1981. 
Para Marcuse: T. Perlini, Che cosa ha veramente 
detto Marcuse. Ubaldini, Roma, 1968; F. Perroux, 
Marcuse. Filosofia e teoria critica della societa. Citti 
Nuova, Roma, 1970. 
Para Fromm: M. Librizzi, Condizione urnana e 
problematica religiosa in Fromm. Cedam, Pidua, 
1979; W.AA., Saggi sull'opera di E. Fromm, L. 
Eletti (org.). Edizioni Le Lettere, Florenqa, 1983. 




