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Existem teorias, argumen tagbes e dis- 
putas filosoficas pelo fatb de existirem pro- 
blemas filosoficos. Assim como na pesquisa 
cien tifica ideias e teorias cien tificas sdo 
respostas a problemas cientificos, da mes- 
ma forma, analogicamente, na pesquisa 
filosofica as teorias filosoficas sdo tentativas 
de solugdo dos problemas filosoficos. 

0s  problemas filosoficos, portanto, 
existem, sdo inevitaveis 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 
sofrimentos inocentes, vitimas e carnifices 
- tudo acabara no absurdo, desprovido 
de qualquer sentido? E o homem: e livre 
e respondvel ou e um simples fragment0 
insignificante do universo, determinado 
em suas aqbes por rigidas leis naturais? A 
ciencia pode nos dar certezas? 0 que e a 
verdade? Quais sdo as relaq6es entre razdo 
cientifica e fe religiosa? Quando podemos 
dizer que um Estado e democratico? E 
quais sdo os fundamentos da democracia ? 
E possivel obter uma justificaqdo 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 heranga um verdadeiro patrimd- 
nio de ideias, que constitui a identidade e 
a grande riqueza do Ocidente. 

A historia da filosofia e a historia dos 
problemas filosoficos, das teorias filoso- 
ficas e das argumenta~bes filosoficas. E 
a historia das disputas entre filosofos e 
dos erros dos filosofos. E sempre a his- 
toria de novas tentativas de versar sobre 
questbes inevitaveis, na esperanga de 
conhecer sempre melhor a nos mesmos e 
de encontrar orientaqbes para nossa vida 
e motivaqbes menos frdgeis 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 patrimdnio para ndo ser 
dissipado, uma riqueza que ndo se deve 
perder E exatamente para tal fim os pro- 
blemas, as teorias, as argumentaqbes e 
as disputas filosoficas d o  analiticamente 
explicados, expostos com a maior clareza 
possivel. 

* * * 

Uma explicaqdo que pretenda ser clara 
e detalhada, a mais compreensivel na me- 
dida do possivel, e que ao mesmo tempo 
o ferega explicaqbes exaustivas comporta, 
todavia, um "efeito perverso", pelo fato 
de que pode ndo raramente constituir um 
obstaculo a "memorizaqdo" do complexo 
pensamento dos filosofos. 

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



Afirmou-se com justeza que, em 
linha geral, um grande filosofo e o genie 
de uma grande ideia: Plat40 e o mundo 
das ideias, Aristoteles e o conceit0 de Ser; 
Plotino e a concepq40 do Uno, Agostinho 
e a "terceira navegaq40" sobre o lenho da 
cruz, Descartes e o "cogito", Leibniz e as 
"mbnadas", Kant e o transcendental, Hegel 
e a dialetica, Marx e a alienaqdo do traba- 
Iho, Kierkegaard e o "singular", Bergson e 
a "dura~do", Wittgenstein e os "jogos de 
linguagem ", Popper e a "falsificabilidade " 
das teorias cientificas, e assim por diante. 

Pois bem, os dois autores desta obra 
propoem um lexico filosofico, um diciona- 
rio dos conceitos fundamentais dosdiversos 
filoso fos, apresen tados de maneira did& 
tica totalmente nova. Se as sinteses iniciais 
s4o o instrumento didatico da memoriza- 
~ a o ,  o Iexico foi idealizado e construido 
como instrumento da conceitualiza@o; e, 
juntos, uma especie de chave que permita 
entrar nos escritos dos filosofos e deles 
apresen tar in terpreta~oes que encon trem 
pontos de apoio mais solidos nos proprios 
textos. 

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

portanto, d ampla e meditada escolha dos 
textos, pois os dois autores da presente 
obra est4o profundamente convencidos 
do fato de que a compreensdo de um fi- 
Iosofo se alcan~a de mod0 adequado ndo 
so recebendo aquilo que o autor diz, mas 
lanqando sondas intelectuais tambem nos 
modos e nos jargdes especificos dos textos 

* * * 
Ao executar este complexo traqado, 

os autores se inspiraram em &ones psico 
pedagogicos precisos, a fim de agilizar a 
memoriza@o das ideias filosoficas, que 
s4o as mais dificeis de assimilar: seguiram o 
metodo da repetiqdo de alguns conceitos- 
chave, assim como em circulos cada vez 
mais amplos, que v4o justamente da sintese 
d analise e aos textos. Tais repetigdes, re- 
petidas e amplificadas de mod0 oportuno, 
ajudam, de mod0 extremamente eficaz, a 
fixar na atenqdo e na memoria os nexos 
fundantes e as estruturas que sustentam 
o pensamento 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 fil6sofos, 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 esfor~os intelectuais 
que os mais elevados intelectos do Ociden- 
te nos deixaram como dom, mas tambem 
como empenho. 
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1-57; 3. A teologia 6 antropologia, 158; 4- 0 M A ~ A  CONCEITUAL - K. M ~ ~ ~ :  ~ ~ t ~ ~ i ~ l i ~ ~ ~  
"humanismo" de Feuerbach, 159. e comunismo, 185. 
IV. 0 socialismo utopico: 

Claude-Henri 
de Saint-Simon, 
Charles Fourier 
e Pierre-Joseph Proudon - 

1. Saint-Simon: a cicncia e a tCcnica como 
base da nova sociedade, 161; 1.1. A lei do 
progresso: os "periodos orgiinicos" e os "pe- 
riodos criticos", 161; 1.2. A era da filosofia 
positiva, 161; 1.3. A difus3o do pensamento 
de Saint-Simon, 162; 1.4. Desenvolvimen- 
tos mistico-rominticos do saintsimonismo, 
163; 2. Charles Fourier e o "mundo novo 
societario", 163; 2.1. A racionalizag50 das 
paix6es, 163; 2.2. A nova organizagao do 
trabalho e da sociedade, 164; 3. Pierre- 
Joseph Proudhon: a autogestagao operaria 
da produgiio, 165; 3.1. A propriedade 6 
"urn furto", 165; 3.2. A justiga como lei 
do progresso social, 166; 3.3. Critica ao 
coletivismo e ao comunismo, 166. 

T~xros - L. Feuerbach: A teologia e' antro- 
pologia, 167. 

Capitulo oitavo 
Karl Marx e Friedrich Engels. 
0 materialismo 
historico-dialktico 169 

I. Karl Marx 169 
1. Vida e obras, 171; 2. Marx, critico de 
Hegel, 173; 3. Marx, critico da esquerda 
hegeliana, 173; 4. Marx, critico dos econo- 
mistas classicos, 174; 5. Marx, critico do 
socialismo ut6pic0, 175; 6. Marx, critico 
de Proudhon, 175; 7. Marx e a critica A 
religiiio, 175; 8. A alienagso do trabalho, 

11. Friedrich Engels 
e a fundaqiio do "Diamat" - 186 

1. A dialktica: uma "representag30 exata" 
da totalidade do real, 186; 2. Engels contra 
Diihring, 187. 

111. Problemas abertos 188 
1. Criticas ao materialismo historico e 
dialitico, 188; 2. Religiio e estitica: duas 
brechas no interior da concepq30 marxista, 
189; 3. 0 s  economistas contra Marx, 190. 

T E X T ~ S  - K. Marx: 1. A religiiio e' o dpio do 
povo, 191; 2. A aliena@o do trabalho, 191; 
3 . 0  materialismo histdrico, 194; 4. As ide'ias 
da classe dominante siio sempre as ide'ias 
dominantes, 195; 5. A estrutura econ8mica 
determina a superestrutura ideolbgica, 195; 
6 . 0  materialismo diale'tico, 195; 7. A hist6ria 
e' histdria de lutas de classes, 196; F. Engels: 
8. 0 advent0 inevitauel do socialismo, 197. 

Quarta parte 

OS GRANDES 
CONTESTADORES 
DO SISTEMA 
HEGELIANO 

Capitulo nono 
Herbart e Trendelenburg. 
Relanqamento do realism0 
e critica 
da dialktica hegeliana 201 



I. 0 realismo 
de Johann Friedrich Herbart - 201 

1. Vida e obras, 202; 2. A tarefa da filosofia, 
202; 3 . 0  ser C uno; os conhecimentos sobre 
o ser siio multiplos, 203; 4. A alma e Deus, 
204; 5. EstCtica, 204. 

11. Adolf Trendelenburg, 
critic0 
da " dialktica hegeliana" 205 

1. A posiqiio de Trendelenburg, 205; 2. A 
"negaqiio" sobre a qua1 se fundamenta a 
dialitica de Hegel implica uma confusiio 
entre "contradiqiio" 16gica e "contrarieda- 
de" real, 205. 

Capitulo dicimo 
Arthur Schopenhauer: 
o mundo como 
"vontade" 
e "representaqio" 207 

I. Vida e obras 208 
1. Schopenhauer: a vida, as obras e a influin- 
cia destas sobre a cultura sucessiva, 208. 

11.0 mundo 
como representaqio 210 

1. Que o mundo seja representaqiio C uma 
verdade antiga, 210; 2. As duas componen- 
tes da representaqiio: sujeito e objeto, 210; 
3. Superaqiio do materialism0 e do realismo 
e revisiio do idealismo, 211; 4. As formas 
a priori do espaqo e do tempo e a categoria 
da causalidade, 2 1 1. 

111. 0 mundo como vontade - 212 
1. 0 mundo como fen6meno C ilusiio, 212; 
2. 0 corpo como vontade tornada visivel, 
212; 3. A vontade como essincia de nosso 
ser, 213. 

IV. Dor, libertaqio e redenqio- 214 
1. A vida oscila entre a dor e o tCdio, 214; 
2. A libertaqiio por meio da arte, 215; 
3. Ascese e redenqiio, 215. 

MAPA CONCEITUAL - 0 mundo como repre- 
s e n t ~ @ ~ ,  isto e', como fenemeno, 2 17. 

TEXTOS - A. Schopenhauer: 1. "0 mundo 6 
uma representago minha", 218; 2. A vida 
de cada individuo e' sempre uma trage'dia, 
219; 3. 'A base de todo querer e' necessidade, 
car8ncia, ou seja, doc 220. 

Capitulo dicimo primeiro 
Soren Kierkegaard: 
a filosofia existencial 
do "individuo" 
e a "causa do c r i s t i a n i ~ m o " ~  223 

I. Uma vida que n io  brincou 
com o cristianismo 225 

1. A culpa secreta do pai, 225; 2. Por que 
Kierkegaard niio desposou Regina Olsen, 
226. 

11. A obra de Kierkegaard, 
o "poeta cristio", 
e seus temas de fundo 227 

1. Defesa do "individuo", 227; 2. 0 tema 
da fC, 227; 3. 0 s  temas da "angustia" e do 
"desespero", 228; 4. 0 carhter religioso da 
obra de Kierkegaard, 228. 

111. A descoberta 
kierkegaardiana 
da categoria 
do " individuo " 229 

1. A categoria do "individuo", 229; 2. 0 
"fundamento ridiculo" do sistema hegelia- 
no, 230; 3. Centralidade da categoria do 
"individuo", 230. 

IV. Cristo: 
irrupqio do eterno 
no tempo 230 

1. A verdade cristii n io  deve ser demons- 
trada, 230; 2. 0 principio do cristianismo, 
232. 

V. Possibilidade, 
angustia e desespero 232 

1. A possibilidade como mod0 de ser da 
existincia, 232; 2. A angustia como puro 
sentimento do possivel, 232; 3 . 0  desespero 
como doenqa mortal, 233. 

VI. Kierkegaard: 
a cigncia 
e o cientificismo 234 

1. Se C Deus que tem a precedencia, a ciincia 
tem um limite intransponivel, 234. 

VII. Kierkegaard contra 
a " teologia cientifica" 236 

1. A teologia niio C ciencia, mas "sabedoria 
do espirito", 236. 



MAPA C O N C E ~ A I ~  -A filosofid existential, 237. 

TEXTOS - S. Kierkegaard: 1. Estagio este'- 
tico, estagio e'tico e estagio religioso, 238; 
2. 0 indiuiduo, 239; 3. A existgncia como 
possibilidade, 240; 4. A escola da angustia, 
240; 5. A unica certeza e' a e'tico-religiosa, 
241. 

Quinta parte 

A FILOSOFIA 
N A  FRANCA 
E NA ITALIA 
N A  ERA 
DA RESTAURACAO 

Capitulo dk imo segundo 
A filosofia na Franga 
na era da Restauraqiio 
entre "ideologos", 
"espiritualistas" 
e "tradicionalistas" 245 

I. 0 s  ideologos 245 
1. As duas linhas filos6ficas que caracteri- 
zaram a passagem do sCculo XVIII para o 
sCculo XIX na Fran~a,  245; 2. Conceitos 
essenciais dos ideblogos, 246; 3. Destutt de 
Tracy, 246; 4. Cabanis, 246. 

11. 0 espiritualismo 
de Maine de Biran 247 

1. A conscitncia como sentimento de exis- 
tencia individual, 247; 2. A consciencia 
como f o r ~ a  agente e vontade, 248. 

111. Victor Cousin 
e o espiritualismo 
eclktico 249 

1. 0 caminho da observa@o interior, 249. 

IV. 0 s  tradicionalistas 25 1 
1. Caracteristicas essenciais dos tradi- 
cionalistas, 251; 2. Louis de Bonald, 251; 
3. Joseph de Maistre, 252. 

TEXTOS - L. de Bonald: 1. 0 catolicismo, 
principio da sociedade civil e de conserua@o 
social, 253; J. de Maistre: 2. 0 papado criou 
e salvou a Europa, 254. 

Capitulo dkcimo terceiro 
A filosofia italiana 
na epoca da Restauraqiio. 
Empenho social, milicia 
e revolugiio em Romagnosi, 
Cattaneo e Ferrari 257 

I. A "filosofia civil" 
de Gian Domenico 
Romagnosi 257 

1. A mente hurnana procede da sintese para 
a analise, 257; 2. A "filosofia civil" como 
conhecimento do "homem social", 258. 

11. A filosofia e o federalismo 
em Carlos Cattaneo 259 

1. Carlos Cattaneo: "a filosofia C uma mi- 
licia", 260; 2. A filosofia como "ci6ncia" 
das "mentes associadas", 260; 3. A teoria 
politica do federalismo, 260. 

111. Giuseppe Ferrari 
e a "filosofia da revolu@ofl - 261 

1. Niio A raziio "abstrata", sim ao positivis- 
mo que instaura a "Cpoca da ciencia", 262. 

TEXTOS - C. Cattaneo: 1. 0 direito federal, 
263; 2. As patrias locais, 264. 

Capitulo dk imo quarto 
0 s  tr2s pensadores italianos 
da era da Restauraqiio 
que propuseram wm retorno 
a filosofia espiritualista 
e a rnetafisica: 
Galluppi, Rosmini e Gioberti - 265 

I. Pascal Galluppi 
e a "filosofia da experihcia" - 265 

1. Vida e obras, 265; 2. A realidade do eu 
e a existencia do mundo exterior, 266; 3. 0 
principio de causalidade e a demonstra- 
$50 da existencia de Deus, 266; 4. A fun- 
daqZo dos valores morais, 266. 

11. Ant6nio Rosmini 
e a filosofia do "ser ideal" 268 

1. A vida e as obras, 269; 2. Critica do sen- 
sismo empirista e do apriorismo kantiano, 
270; 3. A idCia do ser, sua origem e sua 
natureza, 270; 4. 0 "sentimento corp6reo 
fundamental" e a "realidade do mundo 
externo", 272: 5. Pessoa, liberdade e pro- 



~riedade, 272; 6. Estado, Igreja e o principio 
da moralidade, 274. 

111. Vincenzo Gioberti 
e a filosofia 
do "ser real" 274 

1. A vida e as obras, 275; 2. Contra o "psi- 
cologismo" da filosofia moderna, 276; 3. A 
"formula ideal", 276; 3.1. A filosofia como 
reflex20 sobre a revelaqiio originiria de 
Deus, 276; 3.2. Primeira parte da formula 
ideal: o ente existe necessariamente, 277; 
3.3. Segunda parte da formula ideal: o ente 
cria o existente, 277; 3.4. Terceira parte da 
formula ideal: o existente retorna ao ente, 
277; 4. 0 "primado moral e civil dos ita- 
lianos", 278. 

TEXTOS - P. Galluppi: 1. Demonstra@o da 
existincia de Deus, 279; A. Rosmini: 2. A 
ide'ia do ser, 279; 3. 0 momento privilegia- 
do da "ilumina@o", 280; 4. A "pessoa", 
281; 5. Liberdade de ensino, 282; 6. A 
bene'fica influBncia do cristianismo sobre a 
sociedade civil, 282; V. Gioberti: 7. Sobre o 
catolicismo, 283; 8. A fun~iio do papado e 
do catolicismo na histdria da humanidade, 
284. 

Sexta parte 

0 POSITIVISM0 
NA CULTURA 
EUROPEIA 

Capitulo dicimo quinto 
0 positivismo sociologico 
e utilitarista 287 

I. 0 positivismo: linhas gerais- 287 
1. Desenvolvimentos da sociedade e pro- 
gressos da cihcia na Cpoca do positivismo, 
288; 2. 0 s  pontos centrais da filosofia po- 
sitivista, 288. 

11. Auguste Comte 
e o positivismo sociol6gico - 290 

1. A lei dos tr@s estagios, 291; 2. A doutrina 
da citncia, 292; 3. A sociologia como fisica 
social, 294; 4. A classificaqio das cihcias, 
295; 5. A religiio da humanidade, 296. 
MAPA CONCEITUAI. - 0 poSitiuismo sociold- 
gico, 297. 

111. A difusiio do positivismo 
na Franqa 298 

1. As figuras significativas de Laffitte, LittrC, 
Renan e Taine, 298; 2. Claude Bernard e o 
nascimento da medicina experimental, 299. 

IV. 0 positivismo 
utilitarista ingles 300 

1. 0 s  principais representantes do positivis- 
mo utilitarista inglcs, 301; 2. 0 pensamento 
de Malthus, 301; 3. A economia classics, 
302; 3.1. Adam Smith, 302; 3.2. David Ri- 
cardo, 302; 4. Robert Owen: do utilitarismo 
ao socialismo utopico, 303; 5 . 0  utilitarismo 
de Jeremiah Bentham, 304; 6 . 0  utilitarismo 
de James Mill, 304. 

V. John Stuart Mill: 
entre 16gica indutiva 
e defesa da liberdade 
do individuo 306 

1. A crise dos vinte anos, 307; 2 . 0  silogismo 
C estkril: niio aumenta nosso conhecimento, 
308; 3. 0 principio de indu@o: a unifor- 
midade da natureza, 308; 4. As cihcias 
morais, 309; 5. A defesa da liberdade do 
individuo, 310. 
MAPA CONCEITUAI. - Ldgica, 3 11. 

TEXTOS -A. Comte, 3 12; 1. A lei dos trds esta- 
gios, 3 12; 2. A constru@o da sociologia como 
fisica social, 313; J. S. Mill: 3. Por que e'neces- 
sario restringir a interven@o do Estado, 315. 

Capitulo dicimo sexto 
0 positivismo evolucionista 
e materialista 317 

I. 0 positivismo evolucionista 
de Herbert Spencer 317 

1. Religiio e cihcia s5o "correlatas", 31 8; 
2. 0 papel da filosofia no pensamento de 
Spencer, 319; 3. A evoluq5o do universo: 
do homogheo ao heterogtneo, 320; 4. 0 
evolucionismo em biologia, 320; 5. 0 evo- 
lucionismo em psicologia, 320; 6. 0 evolu- 
cionismo em sociologia e em Ctica, 321. 
MAPA CONCEITUAL - 0 positivismo evolu- 
cionista, 322. 

11. 0 positivismo na Itilia, 
com particular atenqiio 
ao pensamento 
de Roberto Ardigo 323 



1. A filosofia deve estar ligada com o 
desenvolvimento das teorias cientificas, 
324; 2. A posiq2o de Roberto Ardigo, 324; 
2.1. Da sacralidade da religi2o 2 sacralidade 
do "fato", 324; 2.2. 0 ignorado n2o i o 
incognoscivel, 325; 2.3. A evoluq2o como 
passagem do indistinto ao distinto, 325; 
2.4. Moral e sociedade, 326. 

111.0 positivismo materialista 
na Alemanha 327 

1. Contra as metafisicas da transcendincia, 
327; 2. 0 s  principais representantes, 328. 

T e x ~ o s  - H. Spencer: 1. Niio ha antagonis- 
mo entre cibncia e religiiio, 329. 

Sitima parte 

0 DESENVOLVIMENTO 
DAS CIENCIAS 
NO SECULO XIX, 
0 EMPIRIOCRITICISMO 
E 0 CONVENCIONALlISMO 

Capitulo dkcimo sktirno 
0 desenvolvimento 
das cisncias no skulo XIX - 333 

I. Questoes gerais 333 
I. Ciincia e filosbfia no siculo XIX, 333; 
2. Alguns resultados "ttcnicos" da pesquisa 
cientifica no siculo XIX, 334. 

1. Da "aritmetiza@o da analise" A "logiciza- 
@O da aritmitica", 335; 2. George Boole e a 81- 
gebra da logica, 335; 3. Das geometrias n2o- 
euclidianas ao programa de Erlangen, 336. 

111. As geometrias 
nzo-euclidianas 337 

1. A geometria euclidiana e a quest20 do 
quinto postulado, 337; 2. 0 nascimento 
das geometrias n2o-euclidianas, 339; 3. 0 
significado filosofico da geometria nio-eu- 
clidiana, 34 1. 

IV. A teoria 
da evolu@o biologica 342 

1. 0 debate sobre a "evolu@o" na Fransa: 
Lamark, Cuvier e Saint-Hilaire, 342; 2. Char- 
les Darwin e "a origem das esptcies", 343; 
3. A origem do homem, 344. 

V. A fisica no skculo X I X  346 
1. A fisica nos inicios do siculo, 346; 2. 0 
mecanicismo determinista como "programa 
de pesquisa", 346; 3. Da eletrostatica B ele- 
trodinsmica, 348; 4. 0 eletromagnetismo e 
a nova sintese teorica, 348; 5 . 0  desencontro 
com a mec2nica de Newton, 350. 

VI. A lingiiistica: Humboldt, 
Bopp, a "lei de Grimm" 
e os "neogramiiticos" 35 1 

1. W. von Humboldt: a lingua cria o pensa- 
mento, 351; 2. A construqiio da "gramitica 
comparada", 351; 3. 0 contributo dos 
"neogram~ticos", 352. 

VII. 0 nascimento 
da psicologia 
e x p e r i m e n t a h  353 

1. A "lei psicofisica fundamental" de Weber- 
Fechner, 353; 2. W. Wundt e o laboratorio de 
psicologia experimental de Leipzig, 354. 

VIII. Nas origens 
da sociologia c i e n t i f i c a  355 

1. ~rni le  Durkheim e as "regras do rnttodo 
sociol6gico", 355; 2. 0 suicidio altruista 
e egoista, 356; 3. 0 suicidio antimico, 357; 
4. Influincias de Durkheim, 357. 

Capitulo dkcimo oitavo 
0 &piriocriticismo 
de Richard Avenarius 
e Ernst Mach, 
e o convencionalismo 
de Henri Poincari 
e Pierre Duhem 359 

I. 0 empiriocriticismo 359 
1. Richard Avenarius, 360; 1.1. Significado 
do termo empiriocriticismo, 360; 1.2. A 
concep~Zo da "experiincia pura", 360; 
1.3. 0 retorno ao conceit0 "natural" de 
mundo, 361; 2. Ernst Mach, 362; 2.1. A 
concepq2o biologica da ciincia como adap- 
taq2o ao ambiente, 362; 2.2. Como nascem 
os problemas e suas soluqiies, 362; 2.3. Cri- 
ticas B mecsnica newtoniana, 364. 



11. 0 convencionalismo 
de Henri Poincari 
e Pierre Duhem 365 

1. 0 convencionalismo moderado de Poin- 
carC, 366; 1.1. A convenq50 niio C arbitrio, 
366; 1.2. A teoria institui o fato e "a expe- 
rihcia C a unica fonte da verdade", 367; 
1.3. 0 s  axiomas da geometria como defini- 
q6es mascaradas, 368; 2. Pierre Duhem e a 
natureza da teoria fisica, 368; 3.Controles 

holisticos e nega@es do experimentum 
crucis, 369. 

TEXTOS - E. Mach: 1. A ciEncia "se tornou 
o fator biologicamente e culturalmente mais 
propicio", 370; 2. A fun@o das hipoteses 
na pesquisa cientifica, 370; 3. A cizncia 
economiza a experiEncia, 371; H. PoincarC: 
4. 0 valor cognoscitivo da ciEncia, 372; P. 
Duheim: 5. 0 papel da hist6ria da cizncia, 
373. 
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DO ROMANTISMO 
A 0  EMPlRlOCRlTlClSMO 



0 MOVIMENTO 

"Um deus e o homem quando sonha, um mendigo 
quando reflete". 

Friedrich Holderlin 

"Sucedeu que alguem levantou o veu da deusa 
de Sais. 
E o que viu? 
Viu - maravilha das maravilhas - a si mesmo". 

Novalis 

"Em todas as coisas esta presente o eterno". 

Wolfgang Goethe 

"Pode ser artista apenas aquele que tem uma reli- 
giao propria, ou seja, uma intui@o do infinito". 

Friedrich Schlegel 



Capitulo pr~meiro 

Ghese e caracteristicas essenciais do romantismo 3 

Capitulo segundo 

0 s  fundadores da Escola romiintica: 
os Schlegel, Novalis, Schleiermacher, o poeta Holderlin 
e as posiq6es de Schiller e de Goethe 15 

Capitulo terceiro 

Outros pensadores que contribuiram para a superaqgo 
e a dissolu@o do Iluminismo, e preludios do idealism0 35 



GZnes visticas 

essenciais do rornantisrno 

Antes da difusso da mudanqa radical promovida pela Revo- Urn clirna 
luq%o Francesa de 1789, na Alemanha a t@mpera cultural registrou cultural 
entre 1770 e 1780 as primeiras clamorosas modificagdes que sobre , 1 
a passagem do seculo teriam levado gradualmente a superagao 
total do iluminismo e a afirmagio do romantismo. 

0 movimento que promoveu tal reviravolta foi o Sturm und Drang ("Tem- 
pestade e impeto"), cujas posiqdes e ideias de fundo eram: 

a) a natureza, entendida como forga onipotente e criadora de vida; 
b) o g@nio, como forga originaria que cria analogamente a natureza e e regra 

de si mesmo; 
C) o panteismo, que comega a se contrapor a concepgao ilu- 

sturm minista da divindade como razso suprema; und Drang 
d) o sentimento patrio, express0 no odio pelo tirano, na , ,,, difusdo 

exaltagao da liberdade e no desejo de infringir convenc$es e leis ,§ 2-3 
exteriores; 

e) a predilegso pelos sentimentos fortes e pelas paixdes 
impetuosas. 

Quem deu sentido e import8ncia supranacional ao Sturm und Drang foram 
principalmente Goethe, Schiller e os filosofos Jacobi e Herder com sua primeira 
produgZio poetica e literaria. 

, , , , ~  As pvemissas histbvicas 
Il ,In &: 

Talvez nunca tenha acontecido de o 
fim de um sCculo e o inicio de outro serem 
marcados por mudangas tiio radicais e tiio 
claras como as mudanqas que caracterizam 
os ultimos anos do sCculo XVIII e os primei- 
ros anos do sCculo XIX. 

No campo sociopolitico houve aconte- 
cimentos destinados a imprimir novo rum0 
2 historia. Em 1789, explodiu a Revoluqiio 
Francesa entre o entusiasmo dos intelectuais 
mais iluminados de todas as naqoes euro- 
pCias. Rapidamente, porkm, a Revoluqiio 
apresentou reviravolta que colheu todos de 
surpresa. Em 1792, foi derrubada a monar- 

quia na Franqa e proclamada a Republica. 
Em 1793, o rei foi condenado ao patibulo. 
A partir de agosto de 1793, teve inicio o 
grande Terror, que produziu milhares de 
vitimas. A guilhotina (antigo instrumento 
de execugiio capital, oportunamente modi- 
ficado pel0 mCdico Guillotin, membro da 
Constituinte, a fim de torna-lo mais rapid0 
e funcional) tornou-se simbolo sinistro de 
morte, que punha fim as grandes esperan- 
gas filantropicas, humanitarias e pacifistas 
acesas pel0 siculo das "luzes". D 

A ascensiio napoleijnica, que culminou 
em 1805 com a proclamaqiio do ImpCrio, e 
as campanhas militares, que puseram a Eu- 
ropa sob ferro e fogo e subverteram toda a 
estrutura politica e social do velho continen- 
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te, instaurando novo despotismo, fizeram 
ruir por terra todos os residuos de esperan- 
Gas iluministas que ainda restavam. 

Todavia, antes mesmo que explodisse 
a Revolu@o na Franqa, na dCcada trans- 
corrida entre 1770 e 1780, a intempkrie 
cultural registrava na Alemanha as primeiras 
modificaq6es de vulto que, a mCdio prazo, 
na passagem do s6cul0, levariam a supera- 
qiio total do Iluminismo. 0 movimento que 
produziu tais modificaq6es nessa dCcada 
ficou conhecido sob o nome de Sturm und 
Drang, que significa "Tempestade e assalto" 
ou, melhor ainda, "Tempestade e impeto". 
A denomina~50 deriva do titulo de drama 
escrito em 1776 por um dos expoentes do 
movimento, Friedrich Maximilian Klinger 
(1752-1831), e parece ter sido usada pela 
primeira vez por A. Schlegel para designar 
todo o movimento no inicio do stculo XIX. 

0 s  dois termos provavelmente devem 
ser entendidos como hendiadis, ou seja, 
como dois termos que expressam conceit0 
Gnico com duas palavras; assim, o sentido 
deveria ser "impeto tempestuoso", "tempes- 
tade de sentimentos", "efervesc&ncia ca6tica 
de sentimentos". (0 titulo original dado por 
Klinger ao seu drama era Wirrwarr, ou seja, 
"confusiio caotica".) 

f\s idkias 

e as caracterisficas 

Eis as posiqties e as idCias de fundo 
desse movimento: 

a )  A natureza C redescoberta. exaltada 
como foqa onipotente e vital. 

' 

b) Relaciona-se estreitamente com a 
natureza o "gcnio", entendido como f o r ~ a  
originiria; o gcnio cria analogamente a na- 
tureza e, portanto, n5o extrai suas regras do 
exterior, mas ele proprio C regra. 

c) A concep~iio deista da divindade 
como intelecto ou raziio suprema, propria 
do Iluminismo, comeqa a se contrapor o pan- 
teismo, ao passo que a religiosidade assume 
novas formas que, em seus pontos extremos, 
se expressam no titanismo paganizante do 
Prometeu de Goethe ou no titanismo cristiio 
da santidade e do martirio de certas persona- 
gens de Michael Reinhold Lenz (1751-1792). 

d)  0 sentimento pitrio se expressa no 
odio ao tirano, na exaltaqiio da liberdade 
e no desejo de infringir conven~6es e leis 
externas. 

Caspar David Friedrich ( 1  774-1 840), "Abadia no hosque de carualhos" 
(Berlim, Staatliche Schliisser und Garten). 

Este quadro apresenta bem o clinza esprritual do ron~antisnm 
em seus aspectos de sentimento de "p2nico" da natureza, 

predile@o pelas tonalidades crepusculares e noturnas, senso do nzisterio, revaloriza& da religiao. 
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Caspar David Friedrich, "Um homem e uma mulher diante da lua" (Berlim, Staatliche Museen). 
Este quadro exprime certo clinra intelectual e certa atmosfera espirrtual do ronzantisnto 

(em clara antitese corn o Iluminismo), que trazenz em printeiro plano 
os misteriosos encantamentos das sonzbras noturnas, com suas evoca@es 

e com a inspiradora atmosfera "lunar", juntamente conz a nostalgia que suscita 
(recordernos os poetas Novalis e Holderlin). 0 s  dois personagens que contemplam a h a ,  
assim conzo Friedrich os representa, exprintem de modo uerdadeira~tente emblematico, 

como os estudiosos bent salientarant, a "romiintica fuga do espirito, para altm daquilo que vemos". 

e )  Apreciam-se os sentimentos fortes e 
as paix6es calorosas e impetuosas. 

Esse movimento foi influenciado 
por alguns poetas ingleses, como James 
Macpherson (1 736-1 796), que publicara 
Fragmentos de poesia antiga, atribuindo- 
os a Ossian, bardo antigo. Alim da poesia 
ossignica, tambim houve influencia da 
redescoberta de Shakespeare, autor sobre o 
qua1 Lessing jh chamara a atengio dos ale- 
mies. E Rousseau tambim causara grande 
impressio, seja com seu novo sentimento da 
natureza, seja com sua nova pedagogia, seja 
ainda com suas idtias politicas (o  Estado 
como "contrato social"). Entre os escritores 

de lingua alemi, alim do ja citado Lessing, 
influenciou os Stiirmer sobretudo o poeta 
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), 
com sua valorizaqio do sentimento. 

0 Sturm und Drang teria apresentado 
influencia bastante escassa se houvesse sido 
constituido apenas por figuras como a de 
Klinger (que terminou sua vida aventurosa 
como general do extrcito russo) ou a de 
Lenz (que morreu louco na Russia, em plena 
misiria), que deixaram heranga literaria de 
parco valor. Quem deu sentido e relevincia 
historica e supranacional ao Sturm foram 
ningutm mais que Goethe, Schiller e os 
filosofos Jacobi e Herder, com sua primeira 
produ@o poktica e literiiria. Pode-se dizer, 
alias, que as fases mais significativas do 
movimento tern exatamente Goethe por 
protagonista, primeiro em Estrasburgo e 
depois em Frankfurt. Com a transferincia 
de Goethe para Weimar (1775), comeqa a 
fase de declinio do movimento. 
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Em outra vertente, o novo classicismo surgido com Johann Winckelmann 
(1717-1768) agiu como corretivo para a confus%o e o caos dos Sturmer, impondo- 
se pouco a pouco como um dos polos dialeticos do romantismo. Conforme Win- 

ckelmann, o unico caminho para se tornar grandes e a imita@o 
0 caminho dos antigos, que consiste em readquirir o olho dos antigos: neste 
paraa grandeza sentido, a imita@o do "classico" leva nso so a natureza, mas 
c a  imita@o tambem a ideia, que e uma "natureza superior"; o verdadeiro 
dos antigOs artista modern0 descobre as belezas naturais, ligando-as com o 
+ 5 1-2 belo perfeito el com o auxilia das forsas sublimes nele inerentes, 

torna-se regra para si mesmo. 0 neoclassicismo aspirava, portanto, 
a mudar a natureza em forma e a vida em arte, nso repetindo, mas renovando 
aquilo que os gregos fizeram. 

Em perspectiva romantica, os aspectos importantes do 
Import;incia C ~ ~ S S ~ C ~ S ~ O  foram: 
do renascimento a) a medida, o limite e o equilibrio como marca do classico 
do cldssico (o movimento romdntico nasceu justamente do impacto entre a 
+ § 3 impetuosidade do Sturm und Drang e o limite do classico; 

b) o "renascimento" dos gregos, essential tambem na filo- 
sofia, alem de na arte. 

0 Sturm und Drang foi comparado por 
alguns estudiosos a uma espicie de revolu- 
gio que antecipou verbalmente em terras 
germsnicas aquilo que, pouco depois, seria a 
Revolugio Francesa no campo politico. Por 
outros estudiosos, ao contrario, foi conside- 
rado como uma espicie de reagio antecipada 
a propria Revolugio, enquanto se apresen- 
tou como r e a ~ i o  contra o Iluminismo, do 
qua1 a Revolugio Francesa foi a coroagio. 

Com efeito, como ja se observou, tra- 
ta-se da reagio do espirito alemio depois 
de siculos de torpor, e do ressurgimento 
de algumas atitudes peculiares a alma ger- 
msnica. Portanto, encontramo-nos diante 
de um preludio do romantismo, ainda que 
desalinhado e imaturo. 

0 historiador da filosofia G. de Rug- 
giero expressou essa vis2o de mod0 particu- 
larmente feliz: "As manifestagBes do Sturm 
und Drang apresentam, em estado fluido 
e incandescente, o metal bruto que seria 
forjado pela arte e pela filosofia alemii". E 
continua: "Com efeito, a importdncia do 
Sturm n io  C a de episodio isolado e circuns- 
crito, e sim a de uma express20 espiritual 
coletiva de todo um povo. N i o  apenas os 
Klinger e os Lenz, mas tambim os Herder, 
os Schiller e os Goethe (aos quais se poderia 
acrescentar o proprio Jacobi) passaram pel0 
Sturm: os primeiros se detiveram nele e, por 
isso, logo foram ultrapassados; os outros, ao 
contrario, conseguiram dar forma ao infor- 
me, ordem e disciplina ao conteudo caotico 
da propria natureza. Para nos, a expericncia 
destes dtimos i particularmente importante, 
porque nos permite estudar nos proprios 
individuos duas fases sucessivas e opostas 
do mesmo process0 historico. N io  se trata 
apenas de um mod0 figurado de dizer que o 
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Sturm representa a juventude desordenada, 
e o classicismo a composta e serena matu- 
ridade da alma alemii: o Sturm C realmente 
a juventude de Herder e de Goethe, que se 
ergue qua1 simbolo da juventude de todo o 
povo, e a vit6ria sobre ele tem significado 
pessoal que da fundamento mais intimo e 
d i d o  a crise da alma coletiva". 

Esse trecho acena ao classicismo, que 
agiu como corretivo da descompostura e do 
caos dos Stiirmer. Com efeito, o classicismo 
tem grande importincia na formaqHo do 
espirito da Cpoca que comesamos a estudar 
e, pouco a pouco, se imp6e niio apenas 
como antecedente, mas como componente 
do pr6prio romantismo ou at6 como um de 
seus p6los dialtticos. Por isso, devemos falar 
dele, ainda que de mod0 sucinto. 

, 0 novo sentido do cl6ssico 

e d a  imitaqho dos cl6ssicos 

E claro que o culto ao cliissico niio era 
estranho ao sCculo XVIII iluminista. Mas 
tratava-se de um "classico" de modismo, 
ou seja, de um clhssico repetitivo e, por- 
tanto, privado de alma e de vida. Mas, em 
seus escritos sobre a arte antiga, publicados 
entre 1755 e 1767, Johann Winckelmann 
(1717-1768) ja langava as premissas para a 
superaqiio dos limites do classicismo como 
mera repetigiio passiva do antigo. 

Na realidade, a primeira vista, uma de 
suas maximas parece at6 afirmar o contrario: 
"Para n6s, o unico caminho para nos tor- 
narmos grandes e, se possivel, inimitaveis, 
C a imita~iio dos antigos". 

Mas essa "imitaqiio" que torna "inimi- 
tiveis" consiste em readquirir o olhar dos 
antigos, aquela visiio que Michelangelo e 
Rafael souberam readquirir, e que lhes per- 
mitiu buscar "o bom gosto em sua fonte" e 
redeyobrir "a norma perfeita da arte". 

E claro, entiio, que para Winckelmann 
a "imitasiio" do cl~ssico, entendida nesse 
sentido, leva nHo apenas a natureza, mas 
tambtm alkm da pr6pria natureza, ou seja, 
ii idCia: " 0 s  conhecedores e os imitadores 
das obras gregas encontram nessas obras- 
primas niio somente o mais belo aspect0 
da natureza, como tambCm mais do que a 
natureza, isto 6, certas belezas ideais dela, 
que [. . .] foram compostas por figuras cria- 
das somente no intelecto". 

Essa idCia C "uma natureza superior", 
ou seja, C a verdadeira natureza. Sendo as- 
sim, podemos compreender muito bem estas 
importantes conclus6es de Winckelmann: 
"Se o artista se baseia em tais fundamentos 
e faz com que sua mHo e seu sentimento 
se guiem pelas normas gregas da beleza, 
encontra-se no caminho que o levara sem 
falha ii imitagiio da natureza. 0 s  conceitos 
de unidade e de perfeis2o da natureza dos 
antigos purificariio suas idkias sobre a esstn- 
cia desligada de nossa natureza e as tornariio 
mais sensiveis. Descobrindo as belezas da 
nossa natureza, ele saberi relaciona-las com 
o belo perfeito e, com a ajuda das formas 
sublimes, sempre presentes para ele, o artista 
tornar-se-a norma para si mesmo". 

Esse C o ponto de partida do neoclassi- 
cismo romintico. Como explica muito bem 
L. Mittner (insigne historiador da literatura 
alemii), ele "deveria ter-se formado organi- 
camente da cultura alemii, como, segundo 
Winckelmann, se formara organicamente o 
classicismo grego; ou seja, havia a aspira- 
$20 a um classicismo que niio fosse c6pia 
e repetisiio, e sim misteriosa e miraculosa 
palingenesia dos valores supremos da an- 
tiguidade". 0 "renascimento do cl6ssico" 
no espirito alemiio e do espirito alemiio, 
gragas a perene juventude da natureza e do 
espirito: essa seria a suprema aspirag50 de 
muitos escritores. Como escreve ainda Mit- 
tner: "Excetuando-se pouquissimas de suas 
realizag6es supremas, todo o classicismo 
alemiio oscilaria entre duas tendencias opos- 
tas: imita~iio mecinica da arte grega, isto C, 
mais arte classicista do que substancialmente 
classics, e aspiragiio a novo e genuino clas- 
sicism~, inspirado pel0 espirito grego, mas 
surgido de evolusiio org4nica do espirito 
alemHoY'. Assim, o neoclassicismo aspirava 
a transformar a natureza em forma e a vida 
em arte, niio repetindo, mas renovando o 
que os gregos haviam feito. 

do renascimento 

e M a  filosofia dos r0~2xntitos 

Ainda ha dois pontos muito importan- 
tes a destacar. 

Em primeiro lugar, devemos notar o 
tip0 de influencia que o classicismo exerceu 
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sobre os melhores representantes do Sturm, 
influencia a que j5 acenamos. A marca do 
cliissico t a "medida", o "limite", o "equi- 
librio" . 

Herder, Schiller e Goethe procuraram 
precisamente organizar as decompostas 
forqas do Sturm und Drang em funq5o dessa 
ordem e dessa medida. E foi precisamente 
desse impact0 entre a tempestuosidade e 
impetuosidade do Sturm e o "limite", que 6 
elemento caracteristico do classico, que nas- 
ceu o momento especificamente romintico. 

Em segundo lugar, devemos notar que a 
redescoberta dos gregos, alCm da arte, seria 
essencial tambtm na filosofia: Schleierma- 
cher traduziria os diilogos platbnicos e os 
reintroduzirii no imago do discurso filoso- 
fico; Schelling retomarh de Plat50 conceitos 
fundamentais como a teoria das idtias e a 

concep~5o da alma do mundo; Hegel elabo- 
rarh grandioso sistema precisamente graGas 
A redescoberta do antigo sentido clissico da 
"dialttica", com o acrCscimo da novidade 
do elemento que ele chama de "especulati- 
VO", como veremos. E muito obteria do seu 
constante col6quio com os fil6sofos gregos, 
n5o apenas do col6quio com os grandes pen- 
sadores consagrados por tradiq50 bimilenar, 
mas tambtm do diiilogo com os prt-socrii- 
ticos, particularmente, por exemplo, com 
Heriiclito, do qua1 utilizou quase todos os 
fragmentos em sua L6gica. 

Sem o componente cl6ssic0, portanto, 
n io  se explicariam a poesia nem a filosofia 
da nova Cpoca. 

Com o que dissemos, jii dispomos dos 
elementos que nos permitem determinar os 
tralos essenciais do romantismo. 

Caspar David Friedrich, " Viandante sobre o mar de ne'voa " (Hamburgo, Kunsthalle). 
Frzedrich exprime aqui de modo emblematico a figura de u m  honzem que encarna 

a ronz2ntica Wanderung (o  vagar pelo mundo), 
impelido pel0 deseio indefinivel de aproximar-se do infinite, 

de inserir-se nu natureza em um abrago quase cdsmico. 
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111. $\ cornplexidade 

do fen~rneno rornBntico 

e stnas caracteristicas essenciais 

Mesmo na complexidade extrema do fen6meno romdntico, e possivel dis- 
tinguir em seu interior uma serie de perspectivas e de categorias que definem os 
trasos essenciais. 

A palavra "romdntico" aparece pela primeira vez na ln- A gCnere 
glaterra, pela metade do seculo XVII, para designar o fabuloso, do termo 
o extravagante, o fantastic0 e o irreal. Gradualmente, o termo "rom6ntjco" 
"romantismo" passou a indicar o renascer do instinto e da emo@o, + g 7-2 
sufocados pelo racionalismo prevalente no seculo XVIII. 

Do ponto de vista historiografico e geografico, o romantismo designa o 
movimento espiritual que, envolvendo nao so a poesia e a filosofia, mas tambem 
as artes figurativas e a musica, desenvolveu-se na Europa entre o fim do seculo 
XVlll e a primeira metade do seculo XIX. A partir da Inglaterra, o 
movimento se expandiu em toda a Europa, na Fran~a, na Italia, 0 guando 
na Espanha, mas a manifestagao paradigmatica do romantismo e o onde 
foi em todo caso a que surgiu na passagem entre o seculo XVlll 4 5 3 
e o seculo XIX na Alemanha. 

Na sensibilidade romdntica dominou o amor da irresoluqao e das ambiva- 
IGncias, dos sentimentos de preocupasao e inquietagao que se comprazem de si e 
se exaurem em si mesmos. 0 termo mais tipico para indicar esses 
estados de dnimo foi Sehnsucht ("anseio"): um desejo que jamais A ategoria 
pode alcansar sua propria meta, porque n%o a conhece e nao quer psicoldgica 
ou nSo pode conhecG-la: um desejo de desejar, um desejo que e + 5 4 
sentido como inextinguivel e que justamente por isso encontra 
em si a propria satisfagao. 

Eis em sintese as ideias fundamentais do romantismo. 
a) A Sehnsucht e desejo irrealizavel porque aquilo que anseia e o infinito, 

que e o sentido e a raiz do finito; sobre este ponto tanto a filosofia como a poe- 
sia est%o absolutamente de acordo: a filosofia deve captar e mostrar a ligasao do 
infinito com o finito, enquanto a arte deve realiza-lo: a obra de arte e o infinito 
que se manifesta no finito. 

b) A natureza, subtraida inteiramente da concepgao meca- 
nicista-iluminista, entende-se como vida que cria eternamente, z;Eio como grande organismo do todo afim ao organismo humano: a do romantismo 
natureza e jogo movel de forgas que gera todos os fen6menos, , 
compreendendo o homem e, portanto, esta forsa e a propria 
fo r~a  do divino. 

c) Estreitamente ligado a este sentido da natureza esta o senso de pinico, ou 
seja, o senso da pertensa ao uno-todo, o sentir que se e um momento orgdnico da 
totalidade. No homem se reflete de algum mod0 o todo, assim como, vice-versa, 
o homem se reflete no todo. 

d) 0 gCnio e a criagao artistica siio elevados a expressao suprema do verda- 
deiro e do absoluto. No poeta, natureza e arte se fundem junto e sobre o plano 
passional, nao sobre o intelectual, se tornam fen6menos musicais, poeticos. 
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e) 0 s  romanticos nutrem, alem disso, um fortissimo anelo pela liberdade, que 
para muitos deles exprime o fundo operante de todo o ser, e o apreciam em todas 
as suas manifestar$es. 

f) A religiao el em geral, revalorizada no sentido de rela@o do homem com 
o infinito e com o eterno, e e assim posta bem acima do plano ao qua1 o Ilumi- 
nismo a reduzira. E a religiao por excelencia e considerada a crista, embora com- 
preendida de varios modos. 

g) Sobre a esteira do elemento neoclassico, a grecidade e 
A superioridade revisitada com a nova sensibilidade e amplamente idealizada. 
do conteudo 
sobre a forma * A  caracteristica essential da forma de arte tipicamente 
da arte romdntica consistiu na prevalencia do "conteudo" sobre a forma 
-36 e, portanto, em uma revalorizac;%o expressiva do informal. 

* O  romantismo foi caracterizado pela salihcia que em 
Romantismo alguns sistemas filoscificos foi dada a intui~ao e a fantasia, em 
e filosofia contraste com os sistemas baseados unicamente sobre a fria razao, 
-+§7 entendida como unico brgao da verdade. Neste sentido, todo o 

idealism0 e uma filosofia romdntica. 

Coma deve ser delioeado 
o problems 
da definic&o do rornantismo 

Definir o romantismo C tarefa deveras 
dificil, havendo atC quem diga ser impos- 
sivel. AlguCm chegou a calcular terem sido 
dadas mais de cento e cinqiienta definigoes 
diferentes desse fenhmeno. Mittner recorda 
que o pr6prio F. Schlegel, o fundador do 
circulo dos romfnticos, escreveu ao seu ir- 
mio  que n5o poderia enviar-lhe sua pr6pria 
defini~ao da palavra "romintico" porque 
tinha "12.5 folhas de extens5oY'! Deixando 
os paradoxos, podemos nos orientar com 
facilidade na intricadissima questiio, dis- 
tinguindo uma sCrie de perspectivas e de 
categorias capazes de determinar os traqos 
essenciais do fen6meno do romantismo. 

a) Em primeiro lugar, seria bom expli- 
car a gCnese etimologica do termo, do ponto 
de vista filos6fico-lexicogrifico. 

b) Depois, devemos determinar os 
limites cronol6gicos e geogrificos do fenh- 
meno. 

c) Entio seri precis0 procurar deter- 
minar sua categoria psicoldgica ou moral, 
como foi chamada, ou seja, o mod0 peculiar 
de sentir e as caracteristicas psicol6gicas 
pr6prias do homem romfntico. 

d) Depois, C mister determinar qual 
contefido ou quais contefidos conceituais o 
romfntico torna seus. 

e) Em seguida, cumpre determinar a 
forma de arte em que tudo isso se expressa. 

f l  Por fim, devemos nos perguntar em 
que sentido se pode falar e se fala de filosofia 
romintica, o que assume grande importin- 
cia neste estudo. 

Vejamos a solug50 desses problemas, 
seguindo a ordem em que os propomos. 

A palavra "romfntico" tem longa e 
complexa historia, que se inicia em period0 
anterior ao que estudamos, no qual se torna 
ticnica. 

A.C. Baugh (autor de conhecida histo- 
ria da literatura inglesa) a resume do seguin- 
te modo: "0 adjetivo 'romfntico' aparece 
pela primeira vez na Inglaterra por volta de 
meados do sCculo XVII como termo usado 
para indicar o fabuloso, o extravagante, o 
fantistico e o irreal (corno se encontra, por 
exemplo, em certos romances de cavalaria). 
Foi resgatado dessa conotag5o negativa 
no decorrer do sCculo seguinte, no qual 
passou a ser usado para indicar cenas e situa- 
q6es agradiveis, do tip0 das que apareciam 
na narrativa e na poesia ,'romfntica' (no 
sentido acima indicado). Gradativamente, 
o termo 'romantismo' passou a indicar o 
renascimento do instinto e da emogio, que o 
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racionalismo predominante no sCculo XVIII 
niio conseguiu suprimir inteiramente". 

F. Schlegel relacionou o "romiintico" 
com o romance e com aquilo que ele pouco a 
pouco viera a significar nas expressoes Cpicas 
e liricas medievais, ao romance psicologico, 
autobiografico e historic0 moderno. Assim, 
para Schlegel, "romiintica" era a moderna 
forma de arte que, como evoluqiio orginica 
da Idade MCdia ate a sua Cpoca, possuia 
marca propria, essencia peculiar propria, 
beleza e veracidade proprias, diferentes das 
que caracterizavam a grega. 

Isso, porCm, nos leva a outros proble- 
mas, dos quais devemos falar adiante. 

,,3 0 s  t e m p o s  e os luga res  

e m  q u e  se desenvolveu 

o romantismo 

Como categoria historiogrifica (e geo- 
grifica), o romantismo designa o movimen- 
to espiritual que envolveu niio somente a 
poesia e a filosofia, mas tambCm as artes 
figurativas e a miisica, que se desenvolveu 
na Europa entre fins do sCculo XVIII e a 
primeira metade do sCculo XIX. 

Embora possam ser identificados certos 
prodromos desse movimento na Inglaterra, 
o certo C que o movimento apresenta forte 
marca sobretudo do espirito e do sentimen- 
to germinicos. 0 movimento se expandiu 
por toda a Europa: na Fran~a ,  na Italia, 
na Espanha e, naturalmente, na Inglaterra. 
Em cada um desses paises, o romantismo 
assumiu caracteristicas peculiares e sofreu 
transforma~oes. 0 momento paradigmitico 
do romantismo 6 o que se coloca a cavalo 
entre o sCculo XVIII e o siculo XIX na 
Alemanha, nos circulos constituidos pelos 
irmios Schlegel em Jena e depois em Berlim, 
como a seguir veremos melhor. 

, 4 A c a r a c t e r i s t i c a  espir i tual  
* -  

do homem rom&ntico 

No fenBmeno que se verifica nesse arc0 
de tempo e nesses paises, e sobretudo na 
Alemanha, C possivel identificar, embora 
com as devidas cautelas criticas, algumas 
"constantes" que constituem uma espCcie de 

minimo denominador comum. Em primeiro 
lugar, pode ser apontado o que constitui 
o "estado de espirito", o comportamento 
psicologico, o ethos ou marca espiritual do 
homem romintico. 

Tal atitude romintica consiste na con- 
diqiio de conflito interior, na dilaceraqiio do 
sentimento que nunca se sente satisfeito, que 
se encontra em contraste com a realidade e 
aspira a algo mais, que, no entanto, se lhe 
escapa continuamente. 

A mais eficaz caracteriza~iio do roman- 
tismo como categoria psicologica foi dada 
por L. Mittner e, portanto, a referimos em 
suas proprias palavras: "Entendido como 
fato psicologico, o sentimento romiintico 
niio C sentimento que se afirma acima da 
raziio ou sentimento de imediatidade, in- 
tensidade ou violencia particulares, como 
tambCm niio 6 o chamado sentimental, isto 
C, o sentimento melanc6lico-contemplativo; 
e' muito mais u m  dado de sensibilidade, 
precisamente o fato puro e simples da sen- 
sibilidade, quando ela se traduz em estado 
de excessiva ou ate' permanente impres- 
sionabilidade, irritabilidade e reatividade. 
Na sensibilidade romintica, predomina o 
amor pela irresolu~iio e pelas ambival8n- 
cias, a inquietude e irritabilidade que se 
comprazem em si mesmas e se exaurem em 
si mesmas". 

0 termo que se torn,ou mais tipico e 
quase tCcnico para indicar esses estados de 
espirito C "Sehnsucht", que pode se expres- 
sar melhor como "ansiedade" (0s sinBnimos 
"desejo ardente", "anseio" ou "anelo apai- 
xonado" siio menos significativos). 

L. Mittner tambCm explica muito bem 
esse termo com o conceit0 relativo: "A 
mais caracteristica palavra do romantismo 
alemio, 'Sehnsucht', niio 6 o 'Heimweh', a 
saudade ('mal', isto C, desejo, 'do retorno' a 
uma felicidade antes possuida ou pelo menos 
conhecida e determinivel); ao contririo, C 
desejo que nunca pode alcan~ar sua meta, 
porque niio a conhece e niio quer ou niio 
pode conhec8-la: C o 'mal' (Sucht) 'do desejo' 
(Sehnen). Mas o proprio 'Sehnen' significa 
com bastante freqiiencia desejo irrealizavel 
porque indefinivel, desejar tudo e nada ao 
mesmo tempo; nHo por acaso "Sucht" foi 
reinterpretado (. . . ) como "Suchen", pro- 
curar; e a "Sehnsucht" C verdadeiramente 
a busca do desejo, desejar o desejar, desejo 
que e' sentido como inextinguivel e que, pre- 
cisamente por isso, encontra em si mesmo a 
plena saciedade". 
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Isso, porCm, ainda n io  basta. A cate- 
goria psicologica romiintica deve ser ligada 
a categoria do conteudo ideal e conceitual 
do romantismo. Com efeito, no periodo 
de que estamos falando, algumas idCias 
e representag6es mostram-se no mais das 
vezes associadas ao sentimento a que nos 
referimos, embora o romantismo n io  seja 
um sistema de conceitos, como ja destaca- 
mos varias vezes. 

$\ sede do infinito 

Todo romiintico tem sede de infinito; 
e aquela "ansiedade", que C desejo irre- 
alizavel, o C precisamente porque aquilo 
pel0 que anseia, na realidade, C o infinito. 
E talvez nunca como nessa tpoca se tenha 
falado tanto de infinito, entendido nos mais 
diversos modos. 

0 romiintico expressa essa tendencia 
ao infinito tambCm como "Streben", ou 
seja, como perene "tender" que nunca cessa, 
porque as experiencias humanas siio todas 
finitas, ao passo que seu objeto C sempre infi- 
nit0 e, como tais, siio sempre transcendidas. 
A proposito, C exemplar a raz5o pela qual se 
salva o protagonista do Fausto goethiano, 
uma das criag6es mais significativas desse 
periodo: ele se salva precisamente porque 
consumiu a existtncia nesse perene "Stre- 
ben" (mas disso voltaremos a falar adiante). 
0 infinito C o sentido e a raiz do finito. 

Nesse ponto, tanto a filosofia como 
a poesia estio absolutamente de acordo: a 
filosofia deve captar e mostrar a relagiio do 
infinito com o finito, ao passo que a arte 
deve realiza-la: a obra de arte C o infinito 
que se manifesta no finito. 

A natureza assume importiincia fun- 
damental, sendo inteiramente subtraida a 
concepgiio mecanicista-iluminista. 

A natureza passa a ser entendida como 
vida que cria eternarnente, na qual a morte 
nada mais C do que "artificio para ter mais 
vida" (Goethe). 

A natureza C um grande organismo, 
inteiramente afim com o organismo huma- 
no; C jogo mduel de forgas que, operando 

intrinsecamente, gera todos os fen6menos e, 
portanto, tambCm o homem: a forga da na- 
tureza, portanto, C a propria forga do divino. 
Holderlin exclama: "Sagrada natureza! Tu 
Cs sempre igual, em mim e fora de mim, ao 
divino que est6 em mim". 

Schelling dira que a natureza C vida que 
dorme, C inteligtncia petrificada, i espirito 
que se faz coisa visivel. 

0 antigo sentido grego da physis e 
da "natureza" renascentista C retomado e 
notavelmente potencializado. 

O sentido deUP&nico" 

Pels pertenca ao uno-todo 

Estreitamente ligado a esse sentido da 
natureza esth o sentimento de "piinico", ou 
seja, o sentimento de pertencer ao uno-todo, 
o sentimento de ser um momento orgiinico 
da totalidade. 

0 todo se reflete de alguma forma no 
homem, assim corno, ao contrario, o homem 
se reflete no todo. 

Outro trecho de Holderlin  ode nos 
fornecer exemdo mais claro disso: "Ser urn 
com o todo: isto C o viver dos deuses; isto 
C o cCu para o homem. Ser um com tudo o 
que vive e, em feliz esquecimento de si mes- 
mo, retornar ao todo da natureza: esse C o 
ponto mais alto do pensamento e da alegria, 
C o pic0 sagrado da montanha, C o lugar da 
calma eterna, onde o meio-dia perde o seu 
mormago, o trovio a sua voz e o mar, fre- 
mente e espumejante, se assemelha as ondas 
de um campo de trigo. Ser urn corn tudo o 
que vive! Com essas palavras, a virtude des- 
pe sua couraga austera, o espirito humano 
despoja-se do cetro e todos os pensamentos 
se dispersam diante da imagem do mundo 
eternamente uno, como as regras do artista 
dedicado diante de sua Uriinia, bem como 
a fatalidade fCrrea renuncia ao seu poder, a 
morte desa~arece da sociedade das criaturas 
e a indissdubilidade e a eterna iuventude 
tornam o mundo belo e feliz". 

$\ funczo do g&io 

e da criacao artistica 

0 gtnio e a criagiio artistica s5o ele- 
vados a suprema express50 do verdadeiro 
e do absoluto. 

Novalis escreve: "A natureza tem ins- 
tinto artistic0 - por isso, n io  passa de 
palavrorio quando se pretende distinguir 
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entre natureza e arte. No poeta, elas se dis- 
tinguem quando muito p e l ~  fato de serem 
inteiramente intelectuais e nao passionais e, 
por paixiio, se tornarem involuntariamente 
fen6menos musicais e poCticos [...I". Ou 
entiio: "Sem genialidade, nos todos niio 
existiriamos. Em tudo C necessirio o gt- 
nio". Ou ainda: "A poesia cura as feridas 
infligidas pel0 intelecto". E, por fim: "0 
poeta compreende a natureza melhor do 
que o cientista". 

Para Novalis, o g h i o  torna-se at6 
"instinto mzigico", a "pedra filosofal" do 
espirito, ou seja, aquilo que pode tornar-se 
tudo. 

Schelling fari da arte at6 mesmo, co- 
mo veremos, o 6rgiio supremo da filosofia 
transcendental. 

8 anseio re la liberdade 

Ademais. os rominticos nutrem o for- 
tissimo anseio pela liberdade, que p'ara 
muitos deles expressa o proprio fundamento 
da realidade - e, por isso, apreciam-na em 
todas as suas manifestaq6es. 

No Henrique de Ofterdingen, C ainda 
Novalis auem escreve: "Toda cultura leva 
aquilo que niio se pode chamar senso de 
liberdade, porquanto com esse termo se 
deva designar niio um simples conceito, 
mas o fundamento operativo de todo o ser. 
Essa liberdade C magistkrio. 0 mestre exerce 
plenos poderes, de mod0 planejado e em 
seaiihcia bem determinada e mediada. 0 s  
objetos de sua arte sso de seu arbitrio, pois 
ela niio C limitada ou impedida por eles. E 
precisamente essa liberdade, ou magistCrio 
ou dominio, constitui ? essgncia e o fer- 
mento da consciincia. E nela aue se foria 
a individualidade sagrada, a aqio imediaia 
da personalidade. E cada ato do mestre 
C, ao mesmo tempo, revelaqiio do mundo 
superior, simples e explicado, C palavra de 
Deus." Fichte far5 da liberdade o fulcro 
do seu sistema, e o proprio Hegel vera na 
liberdade a ess2ncia do espirito. 

Em geral, a religiiio e' reavaliada, re- 
colocada bem acima do plano ao qua1 o 
Iluminismo a havia reduzido. No mais das 
vezes, a religiiio entende-se como relaqiio 
do homem com o infinito e com o eterno. 
Um dado de fato revela-se particularmente 

esclarecedor: quase todos os expoentes de 
destaque do romantismo tiveram fortes 
crises religiosas e momentos de intensa re- 
ligiosidade, de Schlegel a Novalis, de Jacobi 
a Schleiermacher, a Fichte e a Schelling. 
No proprio Hegel, a religiiio C o momento 
mais elevado do espirito, superado somente 
pela filosofia. E a religiiio por excekncia C 
considerada a cristii, embora entendida de 
variados modos. 

Sobre o componente constituido pela 
grecidade e sobre a influhcia do elemento 
classico ja falamos acima. 

Recordamos apenas que se trata de 
grecidade revisitada com nova sensibilidade 
e amplamente idealizada. 

Quanto a outros temas especificos, 
este niio C o lugar para o aprofundamento: 
como, por exemplo, o amor pelas origens, 
o sentimento nacional, o renascido interesse 
pela Idade Media e, em geral, pela historia. 
Bastam essas observaq6es, as quais, alias, 
teremos oportunidade de retornar. 

No que se refere a forma de arte tipi- 
camente romintica, a caracteristica essen- 
cia1 C a que Schlegel ja indicara, ou seja, a 
prevalincia do "conteudo" sobre a forma 
e, portanto, a reavaliaqiio expressiva do in- 
formal (de onde o fragmento, o inconcluso 
e o esboqo que caracterizam as obras dos 
autores desse periodo). 

A s  Iiga@es 

entre vornantismo e filosofia 

Por fim, no que se refere ao romantismo 
filos6fic0, devemos observar que, alCm de to- 
das as perplexidades levantadas por muitos 
estudiosos, e alCm dos equivocos de que ou- 
tros estudiosos foram vitimas, foi Benedetto 
Croce quem pronunciou a palavra mais clara 
sobre o assunto. 0 romantismo filos6fico 
"consiste no destaque que alguns sistemas 



filosdficos d2o a intui@o e a fantasia, em 
contraste com os sistemas que parecem n50 
conhecer outro 6rgio do verdadeiro altm 
da fria razio, isto C, do intelecto abstrati- 
vo. Sem duvida, n5o pode haver sistemas 
filos6ficos que prescindam inteiramente das 
formas intuitivas do conhecimento, como 
niio pode haver quem ignore inteiramente 
as formas logicas. Todavia, com raz5o se 
afirma que Vico foi filosoficamente prC- 
romintico, pela vigorosa defesa que fez da 
fantasia contra o intelectualismo de Des- 
cartes e de toda a filosofia do seculo XVIII. 
E com razio chamam Schelling e Hegel de 
'filosofos romiinticos', em contraste com os 
kantianos ortodoxos ..." 

Todo o idealismo, portanto, e' filosofia 
rom2ntica. 

AlCm disso, porem, acrescentemos 
que os filosofos da Cpoca de que estamos 
tratando tambe'm apresentam conteudos es- 
pecificos que refletem as idiias gerais de sua 
ipoca, do que ja falamos (infinito, natureza, 
sentimento de pinico, liberdade etc.), tendo, 
alias, contribuido de forma determinante 
para forma-las. Alguns escritos filosdficos 
de Schelling ou de Hegel n5o podem ser 
entendidos se niio forem considerados no 
espirito do movimento romintico. 

Conhecendo agora as estruturas, os 
mCtodos e os conteudos proprios do roman- 
tismo, podemos passar a caracterizagiio de 
seus expoentes, diferenciando os pensadores 
e poetas que se consideraram romiinticos ou 
que s5o identificaveis com eles, dos pensado- 
res que, mais genericamente, contribuiram 

para dissipar os horizontes iluministas. Aos 
grandes filosofos idealistas dedicaremos 
capitulos especiais. 

Caspar David brzednch, "Crztz na i7iontanhu" 
(Dusseldorf, Kunstrnztsrzlrn). 
Sohre a reualorzzajiio do crzstzaiizsmo e, 
de modo especral, sobre o sentdo da crziz 
falaremos aznda dj2fusanz~nt~ no capi'tulo 
que trata dr Noualls. 



o poeta tltlderlin 

do ci rculo  dos rom&nticos, 

a revis ta  ' 9 t l ? e n a e u m n  

Jena foi a cidade em que no ultimo lustro do seculo XVlll se constituiu o cir- 
culo dos rom$nticos, cujos animadores foram os irmSios Schlegel, August Wilhelm 
e Friedrich; este ultimo fundou em Berlim em 1798 o cjrgao oficial 
do novo movimento, a revista "Athenaeum" (cujas publicaq6es A Escola 
cessaram em 1800). Ao movimento aderiram Novalis, Tieck, Wa- rOm&fica 

ckenroder, Fichte, Schelling e, principalmente, Schleiermacher. + 3 

Jena foi a cidade em que se constituiu 
o circulo dos romhticos, no hltimo lustro 
do sCculo XVIII. Seus animadores foram 
os irmios Schlegel: August Wilhelm (1767- 
1845) e Friedrich (1722-1829) um lustro 
mais jovem (e do qua1 falaremos a parte, 
logo em seguida), alCm de Karoline Michae- 
lis (1763-1809), mulher de August Wilhelm 
Schlegel (que mais tarde separar-se-ia dele 
para se casar com Schelling), que exerceu 
poderosa influencia inspiradora e fascinio 
extraordinario sobre os amigos (ao passo 
que era muito temida pelos adversarios, por 
seus juizos cortantes: Schiller a chamava de 
"Madame Lucifer"). Em 1797, em virtude 
de duro conflito com Schiller, F. Schlegel 
transferiu-se para Berlim, onde passou a 
publicar a revista "Athenaeum", que foi o 
orgio do novo movimento e cujo primeiro 
numero saiu em maio de 1798. A revista 
teve muita fama, mas vida brevissima (sua 

publicaqiio cessou logo em 1800). Muito 
ativos, os Schlegel promoveram algumas 
convenq6es em Dresden (1798) e em Jena 
(inverno de 1799-1800), e varios encontros. 
Ao movimento aderiu Novalis, que foi o 
poeta de ponta do grupo. 0 s  Schlegel tam- 
bCm tiveram contatos com os poetas Ludwig 
Tieck (1773-1 853) e Wilhelm Heinrich Wa- 
ckenroder (1773-1798), e encontraram-se 
com Fichte (1796) e depois com Schelling. 
Mas, em Berlim, foi sobretudo Schleierma- 
cher quem esteve proximo a F. Schlegel. 
Horderlin ficou B parte, mas sua poesia e 
os pensamentos filosoficos que expressa 
em seu romance Hyperion s io  tipicamente 
romhticos. 

0 circulo dos Schlegel pronunciara 
uma palavra magica que expressava a marca 
espiritual da nova Cpoca. 0 s  proprios adver- 
sarios (como Schiller e Goethe) tornaram-se 
tais em relaqiio aos homens do circulo e de 
seus excessos ideol6gicos e pel0 seu mod0 
de viver, mas os sentimentos da Cpoca os 
ligavam necessariamente as idCias de fundo 
do movimento. 
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Alim disso, o fato de o romantismo 
expressar perfeitamente as instiincias es- 
pirituais da Cpoca prova-se por sua rhpida 
difusiio, n i o  apenas na Alemanha, mas 
tambCm em toda a Europa: 

- as Baladas liricas dos poetas William 
Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, de 
1798, com o Prefacio ampliado da segunda 
ediq50, de 1800, constituiram o manifesto 
do romantismo inglis; 

- o livro Sobre a Alemanha, de Mada- 
me de Stael, em 1813, marca o nascimento 
do romantismo franc& e, em seguida, sua 
difusio europCia; 

- a Carta semi-se'ria de Cris6stom0, de 
Joiio Berchet, de 1816, marca o nascimento 
do romantismo italiano. 

Aqui nos ocuparemos do romantismo 
alemio, indissoluvelmente ligado A historia 
do pensamento filos6fico. 

II. Fviedvich Schlegel, 

e a a v t e  como fovma suprema do espivito 

No pensamento de F. Schlegel(1772-1829) e central a concep@o do infinito, 
ao qua1 se pode chegar ou com a filosofia ou com a arte; em ambas nos servimos 
de meios finitos, e a grande dificuldade consiste em encontrar o acesso ao infinito 
com os meios do finito. 

Em filosofia, o unico conceito original de F. Schlegel e o de 
A ironia "ironia", a qua1 indica a atitude espiritual que tende a superar e a 

a dissolver progressivamente a inadequaqao em relaqao a infinitude 
de 
finito-infinito 

de todo ato ou fato do espirito humano, e nela tem um papel 

4 5 1-2 decisivo o elemento "espirituoso" ou "brincalhao" do humor. 
Na arte, ao contrario, e apanagio do g h i o  criador operar 

uma sintese de finito e infinito: o verdadeiro artista anula-se como 
finito para poder ser veiculo do infinito, e neste sentido a arte assume tambem 
um altissimo significado religioso, porque religiao e toda rela@o do homem com 
o infinito. 

0 conceit0 deUironia" 

e m  sentido ~ O M & M ~ ~ C O  

F. Schlegel(1772-1829) partiu do clas- 
sicism~ de Winckelmann (do qual j i  falamos 
acima) e das teorias de Schiller (mais i fren- 
te), mas evoluiu e deu consistencia aut6no- 
ma ao seu pensamento, sobretudo a partir 
da leitura da Doutrina da cidncia de Fichte, 
e com Schelling. A concepqio do infinito C 
idCia central do seu pensamento, bem como 
de todo o pensamento romhtico. 

Ora, podemos chegar ao infinito pela 
filosofia ou pela arte. Mas, tanto numa como 
na outra, nos valemos de meios finitos. E 
aqui reside precisamente a verdadeira difi- 

culdade: encontrar o acesso ao infinito corn 
os meios finitos. 

Schlegel tentou se mover em ambas 
as direq6es, mas, em filosofia, criou apenas 
um conceito verdadeiramente original, o de 
"ironia"; o resto permaneceu fragmentirio e 
apenas esboqado. Sua teoria da arte constitui 
o melhor que ele deu i sua Cpoca. 

Retomado de Socrates, seu conceito 
de "ironia" C profundamente ampliado e 
modificado. Em Socrates a "ironia" era a 
simulaqio do jogo do advershrio, com o 
objetivo de refutar o proprio adversirio me- 
diante suas proprias armas. J i  em Schlegel 
a ironia sup6e outros horizontes te6ricos: 
pressup6e a concepqiio do infinito como o 
objetivo ao qual se deve chegar e a inade- 
quaqio de todo pensamento que vise ao 
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infinito, enquanto C sempre pensamento 
determinado. Ora, a ironia se insere nesse 
context0 como a atitude espiritual que 
tende a superar e dissolver esse "determi- 
nado" e, portanto, tende a impelir sempre 
para mais ale'm. A ironia, portanto, tende 
a suscitar um sentimento de contradiqiio 
n io  eliminavel entre condicionado (finito) 
e incondicionado (infinito) e, ao mesmo 
tempo, o desejo de elimina-la e, por isso, o 
sentimento da "impossibilidade e necessida- 
de da perfeita mediaqio" ao mesmo tempo. 
Desse modo, a "ironia" posiciona-se sem- 
pre acima de todo o nosso conhecimento, de 
toda a nossa aqio ou obra. Em conclusiio, a 
nova "ironia" posiciona-se como o sentido 
de inadequaqso em relaqio i infinitude 
de todo fato ou ato do espirito humano, 
exercendo nela papel decisivo o elemento 
do "espirituoso" ou do "brincalhio", ou 
seja, do humor. 

Esse conceit0 de "ironia" C quase o 
pendant, de tonalidade aparentemente clas- 
sicizante, mas na realidade profundamente 
romiintico, do sentimento sCrio da Sehnsu- 
cht (ansiedade), que descrevemos. 

0 filosofo Nicolai Hartmann nos deu 
disso caracterizaqiio muito eficaz: "Schlegel 
estava profundamente convict0 da inex- 
primibilidade e da incompreensibilidade 
mistica de tudo o que t dtimo e autintico 

objeto do pensamento. Assim, o 'espirituo- 
so' (no sentido de humor) com que, no 
fim, o pensamento ironiza a si mesmo e se 
suprime C precisamente a admissio profun- 
damente justa e grandiosa de sua pr6pria 
impothcia. Com isso, mediatamente, C a 
reabilitagiio do irracional limitado e expulso 
pelo pensamento. Trata-se de 'pressagioso 
girar em torno do inabordavel', de salto do 
pensamento no vazio, que certamente nunca 
levari a terreno solido, mas que carrega 
consigo a conscitncia imediata desse terreno 
solido, isto C, aquele que so 6 real enquanto 
o pensamento abandona conscientemente a 
si mesmo. A forma desse 'abandon0 de si' 
6 a ironia, o espirituoso (o humor), o riso 
sobre si mesmo". 

f\ arte towm sinfese 

de  finito e infinito 

Por tudo o que dissemos, C evidente que 
essa superaqio do espirito humano e o p6r- 
se gradualmente acima dos limites e de toda 
finitude valem n io  apenas para a filosofia, 
mas tambtm para a Ctica, para a arte e para 
todas as formas da vida espiritual, consti- 
tuindo auttntica marca do romantismo. 

Segundo Schlegel, a arte C obra do 
gtnio criador que, precisamente por ser 
gtnio, opera a sintese entre finito e infinito. 
0 artista, o verdadeiro artista, C aquele 
que se anula como finito para poder ser 
veiculo do infinito. E, como tal, desenvolve 
elevadissima missiio entre os homens. Assim 
entendida, ou seja, como sintese de finito 
e infinito, a arte assume tambCm aspect0 
religioso, porque religiiio t "toda relagio 
do homem com o infinito", e toda religiio 
C mistica, porque i "vida em Deus". 

Por fim, Schlegel apontou a "indivi- 
dualidade" humana que se desdobra como 
a essincia da moralidade. A maxima que 
melhor resume seu pensamento a esse res- 
peito 6 a seguinte: "Pensa-te como ser finito 
educado para o infinito, e entio pensaras 
um homem." 

Em 1808, Schlegel se converteu e 
abraqou o catolicismo. Era o desembocar 
flagrante da crise religiosa que grassava 
praticamente em todos os romiinticos, mas 
que ele, diversamente dos outros, quis e 
soube levar As suas extremas conseaiiincias. 
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I I I .  Novalis: 

d o  idealismo m6gico ao cristianismo 

como reIigi&o universaI 

Tomando os movimentos do idealismo de Fichte, Novalis 
o sentido (Friedrich von Hardenberg, 1772-1801) elabora a concep$8o do 
m;igico do idealism0 magico, o qua1 divisa a verdadeira magia na atividade in- 
+ §  7 consciente produtora do eu que gera o n8o-eu: a verdade reside no 

substrato magico do real, ou seja, na fabula, no sonho e na poesia. 

A seguir, Novalis passa do idealismo magic0 a uma visa0 crist8, dando inicio 
a uma revaloriza@o radical da ldade Media cat6lica: aqui ele vB realizada a feliz 

unidade destruida por Lutero, considerado em certo sentido 
0 valor como precursor do intelectualismo iluminista. Apenas a mensa- 
universal gem crist8 sabe explicar o sentido da morte, e assim tambem a 
do cristianismo altissima mensagem grega de serenidade e harmonia acena ao 
4 3 2  cristianismo. 

0 idealismo m6gico: 
avte e filosofia C O ~ O  magia 

Novalis (cujo verdadeiro nome era 
Friedrich von Hardenberg) nasceu em 
1772 e morreu em 1801, com apenas vinte 
e nove anos, consumido pela tuberculose. 
Foi considerado a mais pura voz poCtica 
do romantismo e, ao mesmo tempo, foi 
pensador (embora neste aspect0 fosse muito 
mais inferior). 

0 pensamento de Novalis, como se 
expressa sobretudo nos Fragmentos, tem seu 
fulcro de novidade no chamado "idealismo 
magico". Fichte, como veremos, opde ao re- 
a l i sm~ o idealismo gnosiol6gico-metafisico. 
0 realista faz do objeto o prius e a partir 
dele procura derivar o sujeito; jh o idealista 
faz do eu e do sujeito o prius e dele procu- 
ra derivar o objeto. Analogamente, para 
Novalis, que acolheu as idCias de Fichte, 
transformando-as segundo suas exigincias, 
o realismo magico era o antigo naturalism0 
ocultista, ou seja, aquele realismo que via 
a magia predominantemente no objeto; o 
idealismo mdgico C a nova concepqiio, que 
vt a verdadeira magia na atividade produ- 
tora inconsciente do eu que gera o niio-eu. 
A nova concep~iio idealista da realidade, 

portanto, C a verdadeira concepq50 magica, 
porque mostra que tudo deriva do espirito e, 
portanto, que o espirito tudo domina e i o 
~ o d e r  soberano absoluto. "Eu = n5o-eu: tese 
suprema de toda citncia ": eis o principio que 
esth na base do "idealismo magico". 

Assim, C compreensivel a maxima 
que resume o significado do romance 0 s  
disci~ulos de Sais: "Aconteceu de um deles 
levaAtar o vCu da deusa de Sais. Pois bem. 
o que viu ele? Maravilha das maravilhas, 
viu-se a si mesmo". 

Na natureza e na divindade, assim 
como no eu, ha forqa idintica, o mesmo 
es~irito. 

A -  

A filosofia C maeia: mas a arte o C mais " ,  
ainda. A poesia capta verdadeiramente o 
absoluto, alias, C o absoluto: "A poesia C 
o real verdadeiramente absoluto. Esse C o 
nucleo da minha filosofia." 

Com base nesse conceit0 C que foi 
construido o romance (inacabado) Henriaue 
de Ofterdingen, no qu'al se mistuiam soiho 
e realidade, prosa e poesia. Trata-se de um 
"romance de formasiio" ou "pedagogico", 
no qual o protagonista forma-se atravCs de 
varias experiincias e encontros, e no qual 
o substrato magico do real, a fibula, o 
sonho e a ~oes ia  revelam ser a verdade. E 
desde a primeira pagina aparece em sonho 
para o protagonista a "flor azul", que Ihe 
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escapa exatamente quando Ihe parece mais 
prbxima, e que constitui o simbolo daquele 
"nio sei qut" sempre perseguido e sonha- 
do, mas nunca alcangado: a "flor azul" C a 
representaqio viva da romBntica Sehnsucht, 
que nesse romance alcanga expressoes pa- 
radigmhticas. 

0 c r i s t i a n i s ~ ? ~  

cowo reIigi&o universal 

Novalis, porim, passou do idealism0 
mhgico a visio inspirada no cristianismo, dan- 
do inicio a uma reavaliagio radical da Idade 
MCdia cat6lica (no ensaio A cristandade ou a 
Europa), na qua1 via realizada a feliz unidade 
destruida por Lutero, considerado em certo 
sentido como o precursor do tedioso, hrido e 
estCril intelectualismo iluminista. "Eram be- 
10s e espltndidos os tempos em que a Europa 
era terra cristi.. . " - assim comega o ensaio, 
que colheu de surpresa o pr6prio Schlegel e 
que estava destinado a dar grande impulso 
a reavaliagio romdntica da Idade MCdia. 

Ele subordinou ao cristianismo a pro- 
pria mensagem grega, que, no entanto, 

considerava como elevadissima mensagem 
de serenidade e harmonia. Entretanto, se- 
gundo Novalis, sem a mensagem crist5, a 
unica que sabe explicar o sentido da morte, 
aquela harmonia niio seria suficiente. Num 
dos Hinos a noite, ele faz vir da HClade um 
cantor (que simboliza ele proprio) para 
venerar o Cristo que veio ao mundo: "De 
uma costa distante, nascido sob o sereno 
cCu da HClade, um cantor veio a Palestina, 
ofertando todo o seu coragHo ao menino 
miraculoso", aquele menino que dava novo 
sentido ii morte, trazendo-nos a "vida 
eterna". 

A "noite" dos Hinos constitui impor- 
tante simbolo: C a antitese daquela mes- 
quinha "luz" do intelecto iluminista, que 
ilumina mediocridades, ao passo que a Noite 
C Absoluto. (Trata-se de uma retomada da 
d e b r e  methfora da "noite" cara aos misti- 
cos). Nesses Hinos, a cruz de Cristo ergue-se 
triunfalmente, simbolo da vit6ria sobre a 
morte: "Incombustivel 6 a cruz, bandeira 
triunfal da nossa estirpe": simbolo triunfal 
porque C a 6nica que sabe nos ajudar na dor 
e na angustia e, como jh dissemos, porque 
C a unica que sabe explicar o sentido da 
morte. 

Novalrs (1  772-1 801) 
representou a uoz [i'rz~a 
mars ptrru d o  circzrlo 
reunido pelos Schlegel 
ern torno da revlsta " Athenucum ". 
Con1 a esplCndrda imugen~ 
da "flor azul ii2atingivd" 
criou o simholo da ronzuwtica 
Sehnsucht (anselo do  infinlto). 
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As contribuiqties Schleiermacher (1768-1834) deve ser lembrado principal- 
A- mente por: 
U C  

Schleiermacher a) sua interpretas80 romdntica da religi3o; 
+ § I  b) o grande relanc;amento de Plat8o; 

c) algumas ideias antecipatorias no Gmbito da hermeneutica. 

a) A religi8o e uma relac80 do homem com a totalidade, e 
A religiso intuis8o e sentimento do infinite. A religigo aspira a intuir o uni- 
coma i n t W o  verso, tende a ver no homem, e em todas as outras coisas finitas, 
do in finito o infinito, a imagem, a marca, a express80 do infinito: a a@o do 
+ § 2 infinito sobre o homem e, portanto, a intuiq80, e a resposta do 

sujeito 6 o sentimento de total dependencia do infinito. 

* b) Importancia historica tem a grande tradus8o de Plat80 que Schleiermacher 
antes projetou com F. Schlegel e depois levou a termo sozinho. A necessidade de 

voltar a Plat30 havia sido percebida pelos rominticos, principal- 
o retorno mente depois da publicas80 da Doutrina da ci4ncia de Fichte, 
a plat50 e a influencia da tradus3o schleiermacheriana dos dihlogos de 
+ § 3  Plat%o foi enorme, tanto que eles se puseram de novo como um 

dos pontos de referencia indispensaveis. 

c) Por fim, Schleiermacher foi um precursor da hermeneutica filosofica con- 
tempordnea, pois com ele a hermeneutica, de simples tecnica de compreendo 

e interpretas80 dos varios tipos de escritos, comesa a se tornar 
A hermenOutica compreendo da estrutura interpretativa que caracteriza o conhe- 
filosofica cer como tal: e precis0 compreender o todo para compreender 
+ § 4  a parte, e em geral e precis0 que objeto interpretado e sujeito 

que interpreta pertensam a um mesmo horizonte "circular". 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
nasceu na Breslhvia, em 1768. Em 1797, em 
Berlim, conheceu F. Schlegel e uniu-se ao 
circulo dos rominticos, colaborando corn o 
"Athenaeum". Posteriormente, ensinou em 
Halles e, a partir de 1810, na Universidade 
de Berlim. As obras que lhe deram maior 
notoriedade foram os Discursos sobre a 
religiiio (1799) e os MonBlogos (1800). Em 
1822, publicou a Doutrina da fe', que tem 

importhcia sobretudo em relaqiio i teo- 
logia dogmhtica protestante. Entre 1804 e 
1828 traduziu os dihlogos de Plat50 (com 
introdus50 e notas). Postumamente, foram 
publicadas suas aulas relativas a Diale'tica, 
a Etica e a Este'tica, altm de outros temas, 
entre os quais reveste-se de particular im- 
port2ncia a Hermendutica, na qua1 se revela 
um precursor. 

SHo trts as razdes pelas quais Schleier- 
macher deve ser recordado: 

1) por sua interpretasiio romhtica da 
religiiio; 

2) pel0 grande relaneamento de PlatHo; 
3) por algumas idiias antecipadoras de 

sua Hermeniutica. 
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A religiio C a relaqio do homem com 
a Totalidade (com o Todo). Ora, a Totali- 
dade e o Todo tambe'm se relacionam com 
a metafisica e a moral. Mas isso, segundo 
Schleiermacher, foi fonte de graves equivo- 
cos, que fizeram penetrar indevidamente na 
religiio grande quantidade de idCias filoso- 
ficas e morais. Mas a metafisica diz res~eito 
ao pensamento que se vincula 2 Totalidade, 
ao passo que a Ctica diz respeito ao agir em 
relaqio i Totalidade (as simples ag6es vistas 
como "deveres" deduzidos da natureza do 
homem em relacio com o universo). Mas 
a religiio nHo C pensamento nem atikidade 
moral. Entio, o que 6 ela? E intui~iio e 
santimento do infinito e,. como tal, possui 
fisionomia bem precisa, que se distingue 
tanto da metafisica como da Ctica. 

Eis as oalavras mecisas de Schleierma- 
cher: a religiio "nio aspira a conhecer e a 
explicar o universo em sua natureza, como a 
metafisica, nem aspira a continuar seu desen- 
volvimento e aperfeiqoi-lo atravCs da liber- 
dade e da vontade divina do homem, como a 
moral. Sua esscncia n io  esti no Densamento 
nem na acio. e sim na intuiciio e no senti- 

> ,  

mento. Ela aspira a intuir o universo; quer 
ficar contemplando-o piedosamente em suas 
manifestaq6es e ag6es originais; quer fazer- 
se penetrar e preencher por suas mfluincias 
imediatas, com passividade infantil. Assim, 
ela se oo6e a ambas em tudo o aue constitui 
sua esscncia e em tudo o que caracteriza seus 
efeitos. Em todo o universo, elas n io  viem 
nada mais alCm do que o homem no centro 
de toda relagio, como condiqio de todo ser 
e causa de todo devir; esta, porbm, tende a 
ver no homem. niio menos aue em todas as 
outras coisas particulares e finitas, o infinito, 
a imagem, a marca, a expressiio do infinito". 

E diz mais: "A intuiqzo do universo 
[...I C a pedra angular de todo o meu dis- 
curso. C a f6rmula mais universal e mais 
elevada da religiio, por meio da qua1 podeis 
descobrir todas as suas partes, e se podem 
determinar sua essincia e seus limites do 
mod0 mais exato. Toda intuipio deriva da 
influincia do objeto intuido sobre o sujeito 
que intui, da aqzo originiria e independente 
do primeiro, que e' acolhida, compreendida 
e concebida pel0 segundo, em conformidade 
com sua natureza". 

A a@o do infinito sobre o homem, por- 
tanto, C a intuiqao; o sentimento C a resposta 
do sujeito: C o estado de espirito, ou seja, a 
reagio da conscihcia. Este sentimento que 
acompanha a intuiqio do infinito C sentimen- 
to de total dependgncia do sujeito em relagio 
ao infinito. 0 sentimento religioso, portanto, 
C sentimento de total dependincia do homem 
(finito) em relaqio a Totalidade (infinita). 

Essa idCia vale para todas as formas de 
religizo. Mas, com o passar dos anos, Sch- 
leiermacher tambCm acabou por privilegiar 
o cristianismo. Cristo passou a aparecer-lhe 
sempre mais como o mediador e o redentor 
e, portanto, acabou por assumir a seus olhos 
as caracteristicas divinas que ele negara ini- 
cialmente. 

Teve importincia historica a grande 
traduqio de Platio, que Schleiermacher 
projetou, inicialmente com Schlegel, mas que 
depois teve de acabar sozinho, seja porque 
Schlegel era filologicamente menos prepara- 
do, seja porque era mais dispersivo. 

Sobretudo depois da publicaqio da 
Doutrina da ciBncia de Fichte, os rominticos 
sentiram a necessidade de voltar a Platio. 

Isto Schlegel escrevia expressamente 
e Schleiermacher reafirmava de mod0 pro- 
gramitico em carta ao seu editor: "Tenho 
sempre em mim a secreta inclinaq5o para 
a critica; C exercicio muito Gtil para mim 
mesmo, realizado discretamente. E creio 
at6 que, com isso, pude fazer algo de bom e, 
aqui e acoli, pude exercer papel de mediador 
entre as partes em conflito; assim como mui- 
tas coisas, no meu 'Platio', desenvolveriio 
a fungiio de mediagio entre as velhas e as 
novas concep@es da filosofia". 

Ele tentou operar essa "mediaqio" so- 
bretudo na Diale'tica, em que Platio funciona 
como contrapeso ao racionalismo extremo 
dos sistemas idealistas. Mas a Diale'tica foi 
publicada postumamente e n io  teve influin- 
cia sobre seus contemporineos, enquanto era 
enorme a influencia da traduqio dos diilogos 
plat6nicos que, por mCrito de Schleierma- 
cher, se impuseram novamente como ponto 
de referincia indispensivel (basta registrar 
que at6 hoje a traduqio de Schleiermacher 
continua sendo reimpressa e reproposta). 
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Por fim, o nascimento da "hermeniu- 
tica filos6fican contemporhea revelou em 
Schleiermacher um autintico precursor 
dessa ciincia. Com ele de fato, no filosofo, 
alim de simples ticnica de compreensgo e, 
portanto, de interpretas50 dos virios tipos 
de escrito (por exemplo, da Sagrada Escri- 
tura e de seus significados), a hermeniutica 
comeqa tambem a se tornar compreensiio 
em geral da estrutura de interpretapio que 
caracteriza o conhecimento enquanto tal. 

E preciso compreender o todo para 
poder compreender a parte e o elemento e, 
ainda mais geralmente, i preciso que o texto 
e o objeto interpretados e o sujeito inter- 
pretante perten~am ao mesmo horizonte de 
modo, por assim dizer, circular. 

G. Vattimo, que estudou acuradamente 
esse ponto, escreve o seguinte: "[ ...I Schleier- 

macher foi o ~rimeiro a teorizar com certa 
clareza aquilo que as teorias modernas 
chamario de 'circulo hermeniutico'. Com 
efeito, no fundo do problema proposto pel0 
circulo hermeniutico encontra-se tanto a 
quest50 da totalidade do objeto a interpre- 
tar corno, mais amplamente, a quest50 da 
totalidade maior a qual, em mod0 que deve 
ser determinado e que constitui precisamen- 
te a quest50 de maior interesse filosofico, 
pertencem tanto o objeto como o sujeito 
da operagiio de interpreta~iio. Em Schleier- 
macher, esse circulo apresenta-se definido 
em suas duas dimens6es fundamentais (a. 
~ri-conhecimento necesshrio da totalidade 
da obra a interpretar; b. pertenga necesshria 
da obra e do intirprete ao mesmo e mais 
vasto imbito), embora ele detenha mais a 
atens50 na primeira dimensgo". 

Mais i frente veremos am~lamente 
como se desenvolveu o segundo ponto e 
como a estrutura hermeniutica se tornou 
a interpretaq50 de toda a experiincia hu- 

c-riatfor d o  c-oncelto ronz2ntico de  reltgiiio 
r-omo sen tmen to  d e  rudic-ul ~lepentl&cia 
cia Totalidade. 
A titretta, o frontispicto de  M M I  Liwo 
i p c  rc~inc suas obrirs-pristunzas filostificas. 
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0 s  temas tipicamente romanticos que ressoam em Holderlin Os ternas 
(1 770-1843), hoje considerado um dos maximos poetas alemaes, rorn~nt;cos 
s3o o amor pela grecidade, o primado espiritual da beleza e da da poesia 
poesia como hicas capazes de captar o infinito-uno, o forte sen- de Hdderlin 
timento de pertenqa a este "todo" e a divinizaqiio da natureza, -+ 9 7 
compreendida como origem de tudo (deuses e homens). 

Urn poeta tipicamente 
~IIII~N ,, 

rorni3nticol1 

Friedrich Holderlin (1770-1 843) foi 
amigo de Schelling e de 'Hegel em ~ e n a ,  
mas nzo se ligou ao circulo schlegeliano 
dos rom2nticos. E, no entanto, sua poesia, 
como ja observamos, apresenta os traqos 
tipicos do romantismo. Viveu afastado de 
todos. vitima de trh~iico destino de loucura " 
aue. manifestando-se inicialmente em forma 
1 

de grave crise, tornou-se depois estado per- 
manente a partir de 1806, ou seja, durante 
cerca de metade de sua vida. Depois de 
longas incertezas e incompreens6es, hoje 
Holderlin C i u l ~ a d o  como um dos maiores , '2 

Doetas alemzes. Patlel determinante nessa 
;eavalia@o teve o kl6sofo Heidegger, que 
desenvolveu interpretaq6e.s finissimas da 
poesia holderliniana. 

0 amor pela grecidade, o primado 
es~iri tual  da beleza e da ~ o e s i a  como as 
liiicas capazes de captar infinito-uno, o 
forte sentimento de pertenqa a esse "tudo" 
e a divinizaqzo da natureza, entendida como 
origem de tudo (deuses e homens), esses sZo 
os temas tipicamente rominticos que ecoam 
em Holderlin. Ele retomou tambCm algumas 
temiticas lipadas ao cristianismo (basta ver 

'2 

os hinos cristol6gicos: P2o e vinho; 0 knico 
e Patmos), mas realizou estranha mistura, 
concebendo a venerada figura de Cristo 
como um deus ao no estilo dos deuses da 
GrCcia. e considerando-se a si mesmo como 
novo profeta (quase como um novo Joiio, 
destinado a um novo Apocalipse). 

Hiperion ou o eremita na Gre'cia (cujo 
primeiro esboqo remonta a 1792 e a elabora- 
~ Z O  definitiva a 1797-1799) C o romance que 

mais nos interessa aqui. Trata-se de uma espk- 
cie de "romance de formaqiio", concebido em 
estilo epistolar, no qua1 a personagem "se for- 
ma" atravCs do seu "andar pel0 mundo" (a 
romintica Wanderung) e atraves de uma sCrie 
de experiincias dramiticas. Hiperion e urn 
grego do seculo XVIII que queria lutar pela 
independincia de sua pitria dominada pelos 
turcos e para fazer renascer a antiga GrCcia, 
mas que se d i  conta de que os gregos de seu 
tempo ~ Z O  bem diferentes dos antigos. A essa 
amarga desilusiio, acrescenta-se a morte de 
sua amada Diotima, depois do que ele se refu- 
gia na Alemanha, onde, no entanto, encontra 
incompreensiio total. Por fim, so encontra 
paz refugiando-se no seio da divina natureza. 
E seria exatamente dessa concepqZo da natu- 
reza que Schelling partiri para superar Fichte. 

Frredrrch Holderlrn ( 1  770- 184 3) 
expwssou adtnrraveltnentc 
tenratlcas e rnsti?nczas rotni?ntrcas. 
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Beleza 
e liberdade 
-332 

A esshcia 
da poesia 
"sentimental" 
+ § 3  

* O  motivo inspirador de Friedrich Schiller (1759-1805), o 
grande poeta e dramaturgo, e constituido pelo amor A liber- 
dade em todas as suas formas essenciais, e a mais alta escola de 
liberdade e a beleza, pela funt;%o harmonizadora que ela exerce. 
Ora, quem consegue cumprir o dever com naturalidade esponta- 
nea, requerida justamente pela beleza, e a "alma bela", isto e, a 
alma dotada daquela graGa que harmoniza instinto e lei moral. 
Portanto, para tornar o homem realmente racional torna-se es- 
sencial a educaggo estetica, que e educagao 21 liberdade mediante 
a liberdade. 

1 , Vida e obras 
-e% * 

Friedrich Schiller nasceu em Marbach, 
em 1759, e morreu em 1805. 

Em sua vida, podemos distinguir tr2s 
periodos bem claros. No primeiro periodo, 
ele foi um dos Stiirmer de maior destaque 
(como o provam seus dramas 0 s  salteado- 
res, A conjura de Fieschi em GBnova, Intriga 
e amor e Dom Carlos). A partir de 1787, 
dedicou-se a rigorosos estudos de filosofia 
(lendo Kant a fundo) e de historia durante 
uma dicada (estudos que lhe granjearam 
uma catedra de historia em Jena). Na ultima 
fase, volta ao teatro, com a trilogia de Wal- 
lenstein (concluida em 1799), com Maria 
Stuart (1 800) e com Guilherme Tell (1 804). 
Para a historia da filosofia, interessam sobre- 
tudo os escritos do periodo intermediario, 
particularmente Sobre a graga e a dignidade 
(1793), Cartas sobre a educagiio este'tica 
(1793-1795) e Sobre a poesia inginua e 
sentimental (1795-1796). 

alllm A 
como escola de  liberdade 

A marca espiritual de Schiller C cons- 
tituida pel0 amor a liberdade em todas as 
suas formas essenciais, ou seja, a liberdade 
politics, a liberdade social e a liberdade mo- 

ral. A Revolqiio Francesa e seus resultados 
convenceram Schiller de que o homem ainda 
niio estava preparado para a liberdade, e 
que a verdadeira liberdade C a que esti se- 
diada na conscihcia. Mas como se chega a 
liberdade? Schiller niio tem duvidas de que 
a mais alta escola de liberdade seja a beleza, 
em virtude da fungiio harmonizadora que ela 
desempenha: "so se chega liberdade atra- 
vCs da beleza" - eis o credo schilleriano. 

No escrito Sobre a graGa e a dignidade, 
Schiller cria a cClebre figura da "alma bela" 
(die d o n e  Seele), destinada a grande reper- 
cuss20 na Cpoca romhtica. A "alma bela" 
C aquela que, superando a antitese kantiana 
entre inclinaciio sensivel e dever moral. con- 
segue cumprir o dever com naturalidade 
espontiinea, requerida precisamente pela 
beleza. A "alma bela", portanto, C a alma 
dotada daquela "g ra~a"  que harmoniza 
"instinto" e "lei moral". 

Nas Cartas sobre a educaciio este'tica. 
Schiller precisa que hii dois instktos funda: 
mentais no homem: um "instinto material" 
e um "instinto voltado para a forma"; o pri- 
meiro esti ligado ao ser sensivel do homem 
e, portanto, 2 materialidade e a temporali- 
dade; o segundo esta ligado a racionalidade 
do homem. A composiq20 da antitese entre 
os dois instintos n2o deve ocorrer sacrifi- 
cando totalmente o primeiro em beneficio 
do segundo, porque assim ter-se-ia forma 
sem realidade, e sim harmonizando-os 
mediante o aue ele chama "o instinto do 
jogo" (recorde-se o kantiano "jogo livre" 
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das faculdades), que precisamente medeia 
a realidade e a forma, a continghcia e a 
necessidade. Esse jogo livre das faculdades 
C a liberdade. Schiller tambCm chama o 
primeiro instinto de "vida", o segundo de 
"forma" e o jogo livre de "forma viva", e 
esta C a beleza. Para tornar o homem ver- 
dadeiramente racional, C precis0 torna-lo 
"estCtico". A educaqiio estitica t educagiio 
para a liberdade atravks da liberdade (por- 
que a beleza t liberdade). 

, Poesia ing&nua 

- e poesia sentiwentaI  

No  terceiro ensaio importante, Sobre a 
poesia inginua e sentimental, Schiller ilustra 
uma tese interessante. A poesia antiga era 
inginua porque o homem antigo agia como 
unidade harm8nica e natural e "sentia natu- 
ralmente": em suma, o antigo poeta era ele 

pr6prio natureza e, portanto, express50 ime- 
diata da natureza. Ja o poeta "sentimental", 
que C o poeta moderno, niio C natureza, mas 
sente a natureza, ou, melhor ainda, reflete 
sobre o sentir, e nisso se alicerqa a comoqiio 
poitica. Escreve Schiller: "Aqui, o objeto 
C referido a uma idCia, e sua forqa poCtica 
reside apenas nessa referincia. 0 poeta 
sentimental, portanto, esta sempre diante de 
duas representagees e sentimentos em luta, 
tendo a realidade por limite e a sua idCia por 
infinito. E o sentimento misto que ele suscita 
refletira sempre essa dupla fonte." 

0 s  fermentos rominticos siio mais 
que evidentes nessa concepqiio. 0 pr6prio 
Goethe, como todos os poetas modernos, 
contra as intengees de Schiller e as apa- 
rincias exteriores, com base nessa analise n5o 
podia deixar de ser catalogado como poeta 
"sentimental". 0 c h o n  da beleza clissica 
nao podia mais realizar-se imediatamente 
na dimens50 da natureza, mas apenas ser 
"buscado" atravCs de itinerario mediato, 
ou seja, como ideal romintico. 
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VI. Goethe, 

suas relaG8es corn o rornantisrno 

Posicso critica Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), o maior poeta 
em relagso alemso, foi o principal dos Sturmer, mas, a partir de 1775, quis 
aos romdnticos repropor os cinones classicos da beleza. Condenou os rominticos, 
+ §  7 mas nao com a mira na alma do movimento, e sim nos excessos 

do fencirneno romintico. 

A concepcso Importante e sua concepqao da natureza, compreendida 
da como forma de organicidade impelida as consequ@ncias extremas: 
+ § 2  a natureza e toda viva, ate nos minimos particulares, a totalidade 

dos fendmenos e produqao orginica da "forma interior", e as 
diversas formaqdes naturais derivam de uma polaridade de forqas (contraqao e 
expansao), seguindo um progressivo crescimento e elevaq80. 

A importdncia . Dois personagens de Goethe tiveram o privilegio de as- 
de Wilhelm cender a simbolos: Wilhelm Meister, protagonista do mais belo 
Meister exemplo de "romance de formaqao", ou seja, de desenvolvimen- 
e de Fausto to espiritual, e Fausto, tornado personagem eterna, cuja chave 
-3 § 3-4 interpretativa consiste no encontro entre sua tens20 incessante 

e o amor divino que vem em seu auxilio. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749- 
1832) C o maior poeta alem5o. Ele resume 
em si toda uma Cpoca, com suas dificuldades 
e suas aspiraq6es. Diferentemente de Schiller, 
n5o dedicou obras especificas a filosofia; 
alias, fez quest50 de manter certa distin- 
cia em relag50 aos fil6sofos de profiss50. 
Seus escritos, todavia, contern numerosas 
idiias filos6ficas e algumas de suas obras 
tornaram-se verdadeiros simbolos para os 
rominticos. Por isso, devemos tratar delas, 
ainda que brevemente. 

Inicialmente, como ja dissemos, Goethe 
foi um dos Stiirmer, alias, o principal (e a 
esse periodo remontam obras farnosas, co- 
mo o Gotz von Berlichingen, o Prometeu, As 
dores d o  jovem Werther, o primei~o Fausto 
e o primeiro Wilhelm Meister). E verdade 
que procurou acuradamente minimizar a 
importincia do movimento e do papel por 
ele desempenhado; entretanto, confessa ter 
contribuido para ele. Na realidade, n5o 

nostava dos descomedimentos ligados ao " 
Lovimento do fen8meno de imitagzo do- 
entia a que Werther havia dado lugar, n50 
apenas no plano literirio. 

Ja o Goethe do periodo posterior quis 
ser clhssico. r e ~ r o ~ o n d o  os cinones classicos 
da beleza. ~ i i i a  iue  quem quer fazer algo 
de grande deve, como os gregos, ser capaz 
de elevar a natureza real a altura do espirito. 

Na realidade, o "classicismo" de Goe- 
the nada mais C do que o resultado da forqa 
decomposta do Sturm und Drang, ordenada 
~ e l a  forma e Dor novo sentido do "limite". 
e, na realidade, i romantismo. 

Goethe condenou os rominticos, n5o 
a alma do movimento (porque tambCm nele 
vivia uma parte daquela alma); condenou os 
excessos do fen8meno romintico. 

2, jlatureza, Deus e arte 
llllllhh 

No que se refere As tematicas especi- 
ficas, devemos recordar em primeiro lugar 
a concep~5o goethiana da natureza, que 
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C uma forma de organicismo levado i s  
ultimas conseqiihcias. A natureza e toda 
viva, at6 em seus minimos particulares. A 
totalidade dos fen6menos 6 vista como pro- 
duqio orghica  da "forma interior". Uma 
polaridade de forqas (contraq50 e expanszo) 
origina as diversas formaqoes naturais, que 
assinalam acriscimo e produzem elevaqiio 
progressiva. 

Sua concepqio de Deus C predominan- 
temente panteista, mas sem rigidez dogma- 
tics. Com efeito, ele disse ser "politeista" 
como poeta e "panteista" como cientista; 
mas acrescentou haver espaqo, pelas exi- 
gencias de sua pessoa moral, tambCm para 
um Deus pessoal. 

Para Goethe, o "gEnio" C "natureza que 
cria", e a arte t atividade criadora e criaqio 
como a natureza, e at6 acima da natureza. 

"Wilhelm i\/\eistev" 

COMO vomance 

de fovmac&o espivitual 

Entre suas obras, especialmente duas ti- 
veram o priviligio de se tornarem simbolo: o 
Wilhelm Meister e, mais ainda, o Fausto. 

A primeira t o mais belo exemplo de 
"romance de formaqiio" ou de desenvol- 
vimento espiritual. AtravCs de uma sirie 
simbolica de experiencias artisticas, Wilhelm 
encontra-se por fim a si mesmo, realizan- 
do-se mediante atividade priitica, ou seja, 
inserindo-se na sociedade de mod0 factual. 
Para Wilhelm, as experizncias artisticas 
n i o  foram puramente decepcionantes, mas 
tambim redundaram em potencializaq50 das 
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energias proprias das atividades da ultima 
fase (o romance reflete amplamente o pr6- 
prio Goethe que, de fervoroso Stiirmer, pas- 
sara ao serviso do govern0 de Weimar). 

Schlegel julgou o romance como algo 
compar6vel h Revoluq30 Francesa, ou seja, 
como express50 de uma tendzncia do se'culo. 

L. Mittner assim o define: "0 romance 
[...I deve ser entendido como tentativa de 
realizar, no plano artistico, o que era irrea- 
liz6vel no plano econ6mico-politico real; de 
fato, como o Fausto, ele t um verdadeiro 
uno-todo, uno diverso em si mesmo, j6 que 
abrange v6rios mundos sociais e Cticos bem 
fechados em si, mas que tambtm est5o ideal- 
mente e att  realmente relacionados entre si, 
pel0 menos no sentido de que do menor de 
tais mundos sempre se desenvolvem mundos 
maiores, que por fim deveriam abranger 
toda a realidade cultural e social da tpoca 
goethiana". 

Hegel far6 algo semelhante, no mais 
elevado plano filos6fic0, em sua Fenomeno- 
logia do Espirito, que, como veremos, narra 
as experiincias da propria consciincia que, 
atravts das peripCcias morais e espirituais da 
historia universal, chega A autoconsciincia 
e ao saber absoluto. 

Mais duradoura foi a celebridade de 
Fausto, que se transformou em personagem 
eterno (uma posse para sempre, como diriam 
os gregos). Sobre Fausto, portm, j6 se disse 
att  mais do que se deveria. Hegel se inspi- 
rar6 em algumas cenas para descrever certas 
passagens de sua Fenomenologia. Alguns 
acreditam ver nele refletida profeticamente 
a consciincia do homem moderno. No Stre- 
ben de Fausto, ou seja, no tender sempre 
para o ulterior, C mais f6cil perceber o ati- 
vismo que devora o homem contemporheo. 
Mas Goethe nos reserva enorme surpresa ao 
nos dar a sua interpretagso dos dois versos- 
chave do seu poema. Postos nos l6bios dos 
anjos do cCu, dizem os dois versos: 

Quem se afana em perene tender, 
esse nds podemos salvar! 

Em carta de 6 de junho de 1831 a 
Eckermann, Goethe escreve: "Nesses versos 
est6 contida a chave da salvaq50 de Fausto". 
E, segundo ele, a chave esta no encontro 
entre o incessante tender de Fausto, por 
um lado, e o amor divino, por outro: "No 
proprio Fausto (h6) atividade sempre mais 
elevada e mais pura att  o fim, e do alto (h i )  
o amor eterno que lhe vem em socorro". 
Goethe conclui, destacando expressamente: 
"Isso est4 em perfeita harmonia com a nossa 
representas30 religiosa, segundo a qua1 n6s 
n5o nos tornamos bem-aventurados median- 
te nossas pr6prias forsas, e sim mediante a 
graCa divina que sobrevtm". 

Trata-se de palavras que restituem ao 
personagem sua estatura romhtica. 
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Rumo 6 nova mitologia 

F. Schlsgel desejou qua o humanidode 
estivesse em grau de voltar 6 Fonte de todo 
saber: a poesio. Um processo geral de 
"rejuvenescimsnto" ssrio ent6o o tempo, 
"Forgo divinotoria "; o pensomento do hornam, 
"gloria de bsleza, luz e omor'l o reolidode 
dos FenGrnenos, "ero do ouro" do espirito de 
qusm, por todo lugar, verb brotor o fonte do 
verdade s do ser. 

E este t&nue reflexo do div~ndade no 
homem ndo & talvez a alma aut&ntica da toda 
poesla, a cintllaq30 que o acende? 

Para esgot6-la ndo basta de fato o sim- 
ples representar homens, paixdes e vicissitudes, 
nem bastam formas artif~c~ais, tambhm querendo 
embaralhar e novamente combinar milhdes 
de vezes as velhas solu@es: isso 6 apenas o 
corpo externo visivel, ou at&, quando a alma se 
apagou, o cadaver do poesia. Mas quando a 
centelha de entusiasmo ao contrario explode, 
transformando-se em obras, um novo fen6meno 
aparace diante de nos, vivo, em uma gloria de 
beleza, Iuz e amor. 

E o que mais & toda bela mitologia, ss 
ndo um hieroglifo da natureza circundante em 
tal transfigurqdo de fantasia e amor? 

R mitologia tem grande valor. Rquilo que 
de outro modo escapa da consci6ncia para 
sempre, aqui se torna evidente, e & mantido, 
de modo sensivel e espiritual, como a alma no 
corpo que o acolhe, atrav&s do qua1 ela reluz 
em nossos olhos e fala em nosso ouvido. 

€is o ponto: nos, no qua se refere ds coi- 
sas supremas, ndo nos entrepnos inteiramente 
apenas ao nosso sspirito. E certo que quem 
se encontra ressaquido em nenhum lugar verb 
brotar uma fonte - uma verdade conhecida 2.1 
qua1 sequar minimamante pretend0 subtrair-me. 
Todovia, devemos sempre dar prosseguimento 
dquilo que ja recebau forma, e desanvolver, 
acender, alimentar - em uma palavra: formar 
-at& as coisas supremas com o contato daqu~lo 

que B homog&neo e afim, ou, cam paridade 
de grandeza, daquilo que & inimigo. Mas, 
se efetivamente as coisas supremas n6o sdo 
suscetiveis de serem formadas pela ~nten~do, 
entdo & melhor deixar imediatamente de lado 
toda pretensdo de chegar a urna arte livre das 
idbias, que seria entdo um nome desprovido 
da sentido. 

Fl mitologia 6 uma obra de arte livre do 
natureza. Em seu tecido aquilo que h6 de su- 
premo realmente tomou forma; tudo & rela~do 
e metamorfose, tudo & assimilado e transfor- 
mado, e esta ossimila~do e transforma@o & o 
proced~mento que Ihe pertence propriamente, 
sua v~da intima, seu mhtodo, se assim posso 
me exprimir. 

Rqui noto uma forte semelhan~a com o 
soberano UJitzl da poesia rombntica, que ndo 
se manifesto em ocorr6ncias particulares, s 
sim na constru<60 do todo [ . . . I .  Ro contrario, 
esta confusdo Ievantada artificialmenta, esta 
fascinante s~metria de contradi<des, esta mara- 
vilhosa e eterna proximidade ds entusiasmo e 
ironia, que vive em toda minima parts do todo, 
paracem-me serj6 em si mesmas uma mitologia 
lndireta. [.. .] 

E assim, em nome da luz e da vida, ndo re- 
tardemos mais, mas apressemos, coda um a seu 
modo, o grande desenvolvimento para o qua1 
fomos chamados. Sede dignos da grandeza dos 
tempos: o vBu cair6 de vossos olhos, e tudo 
se tornara claro diante de vos. Pensar significa 
adi~inhar,~ mas o homem apenas comecou a 
tornar-se consciente de sua for<a divinatoria. 
Que incomensuravsis desenvolvimentos espe- 
ram essa for~a, e justamente agora! Parece-me 
que quem estivesse em grau de comprsendsr 
nossa &poca, isto 6 ,  o grande processo univer- 
sal de rejuvenescimento, os principios do eterna 
revoluq30, deveria poder conseguir segurar os 
polos da humanidode, entsnder e conhecer 
o mod0 de agir dos primeiros homens, assim 
como o car6ter da era de ouro que ainda estd 
por vir. Entdo se calariam as tagarelices, o ho- 
mem tomaria consci6ncia daquilo que ele 6 ,  e 
entenderio a terra e o sol. 

F. Schlqal, 
Didogo sobre o poesio. 

' W ~ t z  Q um termo olemBo que s~gn~fica "prontidbo 
de espirlto" e que deslgna a cotegorla do humour, tipico 
do romont~smo e formulodo de mod0 especiflco por F. 
Schlegel. 

'Isto 6, prever o futuro. 
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0 ansaio R Cristandade ou a Europa ( 1  799), opesor de suo brevidade, d urn texto rnu~to 
denso s cornplaxo, oo rnesrno tempo urn snsoio historico, urn estudo filosofico e teologico e 
uma obro de poesia. 

No historio existe, segundo Novol~s, urno rela<bo porticulor entre passado e futuro: o passodo 
contarn em si 0s germes doquilo que sard reollzodo openos no futuro e, portonto, o prefigure. 
Sober ver em eventos possodos estos prefiguro@es de eventos futuros, sober colher o exlst&ncio 
de analogies profundos antre eventos distontes entre si, indo olQrn dos opor&ncios, signihco Ier o 
hlstorio de rnodo profQtico e revelor seu intirno progresso em dlregbo a libsrdode e 2, cornpletude: 
isto 6 o que deve fozer o hlstoriodor, que d charnodo nbo o registrar objetivornente os fotos, 
mos o interpretd-los, colocb-10s em relog30 mcituo, fozer ernargir seu significodo profundo. Nesto 
leituro "em profundidode" dos fotos do historia o historiodor Q ossistido pelo 'kenso sogrodo" 
qua tam Iugor no corogbo do hornem. Grops no senso sogrodo d possivel um conhacirnento 
rnois oprofundodo do mundo terreno, que permite descobrir o ospecto morol do un~verso que, 
como um ho, obre corninho atrovQs do mundo dos coisas visiveis e revelo sua ordern interior, o 
sentido escondido. Revelor o sentido escondido dos evcmtos Q o que Novol~s for nasse ensolo. 

R Cristandade ou a Europa percorre ern grondes possos o historio do Idode MQdio otQ o 
fim do sQculo XVlll s corocteriza os per(odos h~storicos com base no presence ou no ous&ncio do 
senso sogrodo. 0 ensoio obre-sa corn um olhor poro os tempos rniticos do Idode Mtdio, trans- 
forrnado quose em urn0 "ero de ouro", cujo senso sagrodo sro florescente de rnodo aspont6neo 
e inconsciente, poro possor depois para o per(odo do Reforrno protestonte, ern qua Q forte o 
controste antre senso sogrodo e rocionolidode, antre fQ e saber. Corn o Contro-reforma porece 
voltor um periodo de renosclmento do senso sogrodo, mos no Qpoca clos luzes e do Ravolu~6o 
franceso el@ serd ofuscodo em favor das foculdodes rocionols. Novolis copto, pordrn, no fino1 
do sdculo XVIII, os sinois de umo Cpoco nova que estd paro noscer e que 580 porticulorrnante 
evidentes justornente no Rlernonho. Rs ciltirnos pdginos do ensaio, extroordindrios por couso 
do sugestdo visiondrio que o onirno, trogorn o perfil de urn0 nova ero de ouro em que o senso 
sogrodo otlngird pleno e consciente reolizogdo. 

0 s  trechos propostos apresentom o int~rpr~to@o que Novolis oferece do lluminismo e do 
Qpoco nova que ele v& chegar. 

Oprimeiro trecho refoz os origens do lluminisrno (a oposi~6o entre o senso sagrado e a razdo). 
0 segundo ilustro suos corocterist~cos, limites e controdi@es jo Ilurnin~smo). 
Novalls obandona depois o lluminismo e possa o trotor dos trogos de urno Qpoco novo que 

estd poro noscer (terceiro trecho: 0 renascimento do senso sagrado na Rlemanha: as sinais 
de uma &poco nova). 

No perspectivo desso nova dpoco, Novalis volto f~nolrnente o olhor poro trds, o Firn da pro- 
curor cornpresnder, para oltrn dos limites e dos defe~tos do Ilumin~srno, suo funp50 hlstorico, 
oferecendo urn exernplo do leituro profundo dos fotos historicos de que se folou ocirno (quorto 
trecho: R necess~dade do llurninisrno para o progresso da h~storia). 

1. R oposigtio entre o senso sagrado 
e a razBo 

R Reforma hav~a sido um slnal do tempo. 
Foi importante para toda a Europa, embora 
tando explodldo publicamante apenos na 
Rlemanho verdadeiramente livre. 0 s  melhores 
g&n~os de todas as nogdes haviam se tornado 
secretamente maiores de idade e, enganan- 
do-se no sentimento de sua vocaQ30, se su- 

blevaram cam arrogbncia tanto malor contra a 
antiga constitui<bo. Inst~ntivamente o erudito & 
mimigo do clero segundo a antlga constitu~<bo;' 
o grupo dos eruditos e o do clero n60 podem 
delxar de entravor guerras destrut~vas, quan- 
do est6o separados: eles de fato lutarn pel0 

'Troto-se dn const~tu~@o em clnssas ontes do Revo- 
lu@o francesa. 
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propria posigdo. Esta ~ ~ p a r a @ ~  se acentuou 
sempre mais e os eruditos conqulstaram tanto 
mas terreno quanto mais o clero da humani- 
dade europbia aproximava-se do period0 da 
erudi~do triunfante, e o saber e a f& entravam 
em uma opos~gdo mais saliente. Na f& se 
procurou o motlvo da estagnagdo geral e se 
esperou elimin6-la por meio de um saber que 
abrisse uma brecha naquela estagnagdo. Em 
todo lugar o senso sagrado sofreu numerosas 
persegu~gbes nas formas por ale assumidas at& 
ent6o e na sua configura@o atual. 0 resultado 
do modo de pensar moderno foi chamado de 
filosoha e Ihe foi atribuido tudo aquilo que se 
opunha ao antlgo e, portanto, sobretudo toda 
idha contra a relrgido. Rquilo que inicialmente 
era urn od~o pessoal em rela@o b f& catolica se 
transformou, pouco a pouco, em odio em rela- 
q3o b Oiblia, b fi: cristd e, por fim, at6 6 religido. 
Mas ndo basta: o odio em rela$do b religido 
se estendeu, de modo perfeitamente natural e 
consequente, a qualquer coisa que fosse objeto 
de entusiasmo; declarou heresia a fantas~a e o 
sentimento, a rnoralidade e o amor pela arte, 
pelo futuro e pelo passado; colocou com difi- 
culdade o homem no cimo do s&rie dos seres 
noturais e transformou a infinita mljsica criadora 
do universo no rangido monotono de um enorme 
moinho acionado pela corrente do acaso e a 
ela entregue, um mo~nho em si, sem construtor 
e sem moleiro, um verdadeiro e proprio perpe- 
tuum mobile, um moinho que moi a si mesmo. 

2. 0 llurninisrno 

Rpenas um entusiasmo foi generosamente 
deixado ao pobre ser humano e tornado lndis- 
pens6vel como pedra de cornparagdo da mais 
aka cultura para todo acion~sta desta ljltima. 0 
entuslasmo por esta espl&ndida e grandloso 
filosofia, e de modo marcante para seus so- 
cerdotes e mistagogos." franga, portanto, 
ficou contents de se tornar o ljtero e a sede 
desta nova f& que era uma mlstura de puro 
saber. Embora nessa nova lgreja a poesla fosse 
desvalonzada, ainda assim existiam entre eles 
alguns de seus poetas que, para ~mpressionar, 
recorriam aos antigos ornamentos e 6s velhas 
luzes, arriscando, pori:m, deste modo, ilum~nar 
o novo sistema do mundo com fogo velho. 
Todavia, membros mais intellgentes sabiam 
derramar logo 6gua fria sobre ouvintes que j6 
haviam sido aquecidos. 0 s  membros estavam 
empenhados sem descanso a lrmpar a nature- 
za, o solo terrestre, as almas dos homens e as 
ci&nc~as do poesia, a elim~nar qualquer trqo do 
sagrado, a arruinar a lernbran~a de todos os 
eventos e dos homens edificantes, servrndo-se 
do sarcasmo, e a despojar o mundo de todo 

ornamento colorido. R luz, por sua docilidade 
matem6tica e por seu atrevimento, tornou-ss o 
predileta deles. Rlegravam-se pelo fato de que 
ela se deixasse decompor mais do que pelo 
fato de que tivesse brincado com as cores e 
asslm, da luz, chamaram sua grande empresa 
Iluminismo. No Rlemanha essa empresa foi con- 
duz~da de modo mas aprofundado, reformou-se 
a instrugdo, procurou-se dar b velha religido um 
sentido moderno, rocional, mais comum, lavan- 
do-a meticulosamente de todo trqo de milagre 
e de mistbrio; mobilrzou-se toda a erudigdo 
para barrar qualquer escapatoria para a histo- 
ria, empenhando-se em enobrecer a h~storia, 
transformando-a em um quadrinho de g&nero, 
familiar e moral, dom6stico e burgu&s. 

Deus foi transformado em pregui~oso 
expectador do grande e comovente espet6cu- 
lo encsnado pelos eruditos, que no fim devia 
oferecer urn0 suntuoso recepgdo a cumprrmentar 
solenemente os autores e os otores. R gente 
comum era iluminada com verdadeira pred~le- 
g60 e educada naquele entusiasmo erud~to; 
nasceu assim uma nova corporagdo europdla: 
a dos filantropos e dos iluministas. Pena que a 
natureza, apesar dos esforgos real~zados para 
moderniz6-la, permanecesse tdo maravilhoso 
e ~ncompreensivel, tdo pohtlca e ~nfinita. Se, 
de algum lugar, surgia uma velho supersti@o 
a respelto de um mundo superlor ou de outro, 
logo, de toda parte, levantava-se um grande 
rumor e, se possivel, a perigosa centelha era su- 
focada pela filosofia e pela argucia: todavia, a 
palavra de ordem dos eruditos era tolerbcia e, 
particularmente na Franc;a, s1n6nimo de filosofia. 

Essa h~storia da irrel~giosidade moderna 
& s~ngularissima e & a chave de todos os fen6- 
menos gigantescos da &poco moderna. €10 tem 
inicio apenas nesse sBculo e particularmente na 
segunda metade, e em breve tempo assume 
dimens60 e var~edade que n6o podem ser 
descuradas; uma segunda Reforma, que fos- 
se mols ampla e mais peculiar, era inevitdvel 
e devia necessariamente ating~r em primeiro 
luqar aquele pais que estava mars de acordo 
com os tempos e que mais tempo permaneceu 
em estado de astenla pela falta de liberdade. 
H6 tempo o fog0 ultratarreno teria avangado e 
tornado vtios os planos agudos do Iluminismo, 
caso n6o tivessem estado a seu favor a pressdo 
a a ~nflu&nc~a do mundo. Porhm, no momento 
em que surgiu um conflito entre os erud~tos e os 
governos, entre os rnimqos do relrgi6o e toda 
a sua companhia, eis que o rellg~do teve de 

20s mlstogogos 160 os guios esplrltuais na i  atopas 
do oscasa 



Primeira parte - 0 moviment~ rom6ntico e a formaGdo do idealism0 

lntervir como terceiro elemento, determinante e 
mediador; e todo amigo dela deve agora reco- 
nhec&-la e anunciar sua chegada, embora esta 
ainda n6o fosse suficientemente evidente. Que 
tenha chegado o tempo da ressurrei@o, e que 
justamente os eventos que pareciam imped~r 
sua v~v~flca@o e ameaqwam seu ocaso def~ni- 
tivo tenham se tornado os sinais mais propicios 
de sua regenerq60, tudo isso n6o pode de fato 
ser posto em dljvida por um espirito dotado de 
senso da h~storia. R verdadeira anarquia & o 
elsmento gerador do religi60. Da destrui~do de 
tudo aqu~lo que 6 posltlvo ela levanta sua ca- 
b e p  glor~osa como nova fundadora do mundo. 
0 homem se eleva sozinho para o chu se nada 
mas o prende, e em primeiro lugar os orgdos 
superiores se levantam sozinhos do uniforme 
confusdo geral e da dissolu@o completa de 
todas as disposiq3es naturais e das for~as do 
homem como o nljcleo originbrio do configura- 
<6o terrena. 0 espirito de Deus revoa sobre as 
6guas e apenas agora se percebe, no refluxo 
das ondas, uma ilha celeste, a moradia dos 
homens novos, a bacia fluv~al da v~da eterna. 

3. 0 renascimento do senso sagrado 
na Rlemanha: os sinais de uma nova ipoca 

Dos outros Estados europeus al6m da Rle- 
manha pode-se apenas profetizar que com a paz 
come~ard a pulsar neles uma nova e mais alta 
v~da religiosa, e logo consumird qualquer outro 
interesse mundano. Na Rlemanha, ao contrdrio, 
podemos lndicar j6, com absoluta certeza, os 
s~nais de um mundo novo. R Rlemanha procede 
com passo lento mas seguro, distanc~ando-se 
dos outros Estados europeus. Enquanto estes 
se encontrom ocupados com guerras, especula- 
~des, espir~to partid6r10, o alemdo se apressa 
a tornar-se, com grande d~l~g&ncia, membro de 
uma &poco mais elevada do cultura, e esse 
progresso Ihe dar6 for<osamente, com o passar 
do tempo, um grande predominio sobre os ou- 
tros. Nas artes e nos ci&nc~as se tem um grande 
fermento. Desenvolve-se muitissimo espirito. Ex- 
trai-se de mlnas novas, alnda n6o exploradas. 

Jamais as ci&ncias estiveram em m6os 
melhores e abr~ram ao menos maiores ex- 
pectativas; vai-se em busca de aspectos mais 
diversos das colsas, n60 h6 nada que n6o 
seja passado no crivo, ovallado, pesqu~sado. 
Tudo & elaborado: os escritores tornam-se 
mais pessoals e mals eficazes, todo velho 
monumento da h~storia, toda arte, toda c~&ncia 
encontra cultores e & abraqxh com amor novo 
e tornado fecunda. Rqu~ e ali encontram-se, com 
freqij&ncia agudamente unidas, uma versatill- 
dade sem igual, profundidade extraord~ndria, 

pol~dez espl&nd~da, conhec~mentos amplos e 
uma fontasla r~ca e robusta Parece despertar- 
se em todo lugar um pressentlmento poderoso 
do arb~tr~o crlatlvo, da aus&ncia de barrelras, 
da lnf~n~ta var~edade, da sagrada pecullarldade 
e da on~potente capac~dade do human~dade 
Interlor Surg~da do sonho matutlno da 1nf6nc1a 
desajeltada, uma parte da humanldade pde d 
prova suas jovens for~as com as serpentes que 
c~rcundam seu ber~o e que querem ~mped~r-lhe 
o uso de seus membros Rlnda n6o 860 mas 
que acenos, desconexos e rudes, mas que ao 
olho h~stor~ador revelam uma ~ndrvldual~dade 
un~versal, uma nova h~storra, uma nova humam- 
dade, o abrqo mals terno de uma lgreja jovem 
e surpresa e de um Deus qua ama, e a int~ma 
concep~do de um novo Messlas em seus mll 
membros ao mesmo tempo Quem n60 percebe 
o doce pudor de um alegre evento? 

4. R necessidade do lluminismo 
para o progresso da historia 

Rgora estamos suhc~entemente elevados 
para dirigir um sorriso gent11 tambhm dqueles 
tempos passados de que aclma falamos, e para 
reconhecer tamb&m naquelas surpreendentes 
idiotices cristaliza~des notdveis do material da 
historla. Queremos apertar, gratos, a m6o dos 
eruditos e filosofos; essa loucura de fato devia 
se real~zar para o bem dos posteros e devia se 
fazer valer a ~ 1 8 6 0  cientif~ca das coisas. Mais 
fasc~nante e diversificada, a poesia, como uma 
lndra cheia de ornamentos, contrapde-se ao fr~o 
e morto Spitzberg3 daquele lntelecto de pouco 
antes. Para que a h d ~ a  seja ass~m quente e 
espl$ndida, no centro do globo terrestre, um 
mar frio e ~movel, recifes mortos, nhvoa em vez 
de c&u estrelado e urna longa noits devem 
tornar seus dois extremos inospitos. 0 s~gnifi- 
cado profundo da mec6n1ca pesava sobre estes 
anacoretas dos desertos do intelecto; o fascin~o 
da primelra intulC6o os subjugou, o antigo se 
vlngou deles; corn uma negaC6o extraordln6ria 
sacrificaram ao prime~ro conhecimento de si 
aqu~lo que de mais sagrado e belo existe no 
mundo, e foram os pr~mairos a reconhecer de 
novo, corn a 0~60,  a santidcrde da natureza, 
a inhnitude da arte, a necess~dade do saber, 
o respeito de tudo aquilo que Q do mundo, a 
onipresen~a daquilo que & verdade~ramente his- 
tor~co, o anunclaram e puseram f~m a um domin~o 
dos fantasmas mas elevado, mais geral e mas 
terrivel do que ales proprios acreditavam. 

Noval~s, 
R Cristondod~ ou o Europo. 



Capitulo segundo - 8 s  fundadores da &cola romAntica 

Friedrich Schle~ermocher conseguiu trons- 
formor o pensornento hermen&utico do mo- 
dernidode ds simples "orte clo interpretoqdo" 
poro umo verdodeiro e proprio matodologia 
em grou de compreender um discurso ou 
um escrito. Dessa modo, o objeto do corn- 
preens60 ndo 8 um objeto determinodo, 
mas o complexo procedimento por meio do 
quo1 a interioridode do pensomento de um 
individuo chego o monifestor-se na lingua. 
Poro to1 fim Schlaiermacher entreviu no teorio 
hermen&utico o proprio centro de seu sistemo 
do sober, em que linguo s pensamento se 
compenetrom um no outro em um movimento 
circulor de ~mplicoqdo reciproco, em umo obro 
continuo da medio@o. R herman&ut~co cobe, 
porbm, a torefo de manifestor o sober: umo 
torefo ~nfinito em que todo individuo, procu- 
rondo cornpreendm o sentido do reolidode, 
decide seu proprio destino. Schleiermocher 
pode, portonto, ser considerodo o fundodor 
do hermen&ut~co moderna. 

Muitas, talvez at& a rnaior parte, das 
at~v~dades que constituern a vida hurnana com- 
portam triplice groduo@o, conforrne o modo em 
que sdo exercidas: um pr~meiro rnodo quase 
privado de espirito e totalmente mecdnico, urn 
segundo que se baseia sobre urna abunddncia 
de experi6ncias e de observaq3es, e por fim 
urn terceiro que 6 ,  no sentido proprlo do termo, 
adequado b arte. Ora, parece-me que a este 
ultimo mod0 se devo inscrever tambbm a inter- 
pretqdo, b rnedida que com esta express60 
entendo justarnente tudo aquilo que se refere 
h cornpreens60 de urn discurso de outrern. 

0 prirneiro rnodo e o mais baixo nos o en- 
contrarnos quotidianamente, ndo so no mercado 
e pelas ruas, mas tarnbhm em certos circulos 
mundanos onde nos nos trocamos froses feitas 
sobre assuntos cornuns, de rnodo qua de vez em 
quando j6 sabemos quase com certeza aquilo 
que replicarernos oo interlocutor, e o discurso & 
regularrnente pego e novamente atirado corno 
uma bola. 

0 segundo rnodo 6 o ponto Frn que pa- 
recamos nos encontrar em g e d .  E assim que 

a interpreta~60 6 exercida em nossas escolas 
e universidades, e os coment6rios explicativos 
dos filologos e dos te6logos - de fato foram 
eles que cultivaram este campo de modo exce- 
lente - cont6rn um tesouro de observa~bes e de 
testemunhos instrutivos, que atestam suficisnte- 
mente quantos deles s6o verdadeiros mestres 
na arte do interpreta~bo, enquanto certamente, 
bern ao lado deles e no mesmo carnpo, de 
uma parte surge o arbitrio rnais desenfreado 
na presenp de passagens dificeis, e de outra 
uma pedants obtusidade descura com indife- 
reqa ou ultrapassa de rnodo tolo aquilo qua 
h6 de mais belo. Mas, ao lado de todos estes 
tesouros, quarn deve exercer pessoalrnente a 
tarefa da intarpreta@o, sem todavia poder sar 
contado entre os artlstas mais ins~gnes, e ainda 
mais quando ao mesmo tempo deve preceder 
na interpreta~do a juventude 6v1da de saber 
e a esta gui6-la, aspiro a dispor de urna guia 
tal que, enquanto metodologia verdadeira e 
propria, n6o so seja o fruto rnais ambicionado 
das obras-primas dos artistas desta disciplina, 
mas tarnbbm exponha em forma cientifica digna 
o porte complexivo e os principios do processo 
hermenhutico. Quando tive a oportunidade pela 
prirne~ra vez de dar aulas referentes 6 interpre- 
ta@o, tarnbhm eu fui induzido a procurar para 
mim rnesmo, assirn corno para rneus ouvintas, 
um guia sernelhante. Mas, em v6o. N6o so a 
n60 irrelevante quantidade de cornp6ndios 
teologicos - embora alguns deles, corno o livro 
de Ernesti,' se irnpusessem corno testernunhos 
de uma valente escola filologica -, mas tarn- 
b6rn os poucos ensaios purarnente filologicos 
deste g6nero pareciarn apenas coleq3es de 
regras porticulores tirados das observa@es 
dos rnestres, em certos casos definidas rnais 
claramente e ern certos outros rnais oscilantes 
no Incerteza, ordenadas ora de modo desa- 
jeitado ora de rnodo rnais conveniente. Eu 
esperava 0190 de rnelhor a partir da publicaq30 
da Enciclopdd~o filologico que Fijlleborn%ha~a 
extroido das oulas de UJolfr3 mas o pouco de 
herrnen6utico n6o tinha sequer a aspira<6o de 
querer delinear, ainda qua corn poucos traces, 
urn desenho cornpleto; e, corno aquilo que era 

'J R Ernesti (1 707-1 781)fol filologo e ta61ogo de 
fomo reconhec~do, autor tambQm da uma /nsbtuho Inter- 
p r e t ~ ~  Novi Testament1 (Leipzig, 1761 ) a qua1 aqul foz-se 
refer&ncta. 

% G. Fulleborn f o ~  f~losofo e escr~tor nasc~do em 
1769, a f o ~  outor prec~samente de umo Encyclopoedio 
ph~/olog~co, sive primae lineoe lsogoges in onbquorum 
stud~a. 1798. 

3Fr~edrich August Wolf (1 759-1 824) enslnou em Halles 
e em Rerllm; 6 considerado o par do f~lologia moderna. 
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oferecido tamb&m aqui era aplicado, como & 
natural, especialmente 6s obras da antiguidade 
cl6ssica assim como na maior parte dos manuals 
no dmbito peculiar das Sagradas Escrituras, n6o 
fiquel rnais satisfeito do que antes. 

R partir dai os ensaios mencionados no 
titulo constituem o quanto de mais sign~f~cativo 
apareceu at& hoje sobre este assunto. Ora, 
quanto mais UJolf representa entre nos o espi- 
rito mais refinado, a gen~alidade mais livre da 
filologia, e quanto mas o senhor Rst4arnbiciona 
proceder em todo caso como urn filologo que 
opera filosoficamente, tanto mais instrutiva e fe- 
cunda deve sera associa~60 dos dois autores. 
E, assim, para o momento parece-me que a COI- 

so mais conveniente, segulndo estes guias, seja 
a de ligar meus pensamentos sobre o assunto 
da interpreta@o a seus principios. [. . .] 

Todavia, examinando as coisas mais cla- 
ramente, em todo momsnto ds ndo compreen- 
s6o nos encontramos ainda em urna situq6o 
an61og0, rnesrno que de rnenor porte. Mesmo 
se nos encontramos no mundo que nos & fami- 
liar, & todavia algo de estranho que nos vem 
ao encontro na lingua quando uma 11gaq3o da 
palavras recusa tornar-se clam, algo de estra- 
nho que encontramos em nossa produ<do do 
pensamento e, embora seja an6logo b nossa 
produs60, n6o conseguimos fixar o nexo entre 
os membros particulares de urna s&rie ou entdo 
sua extens60, e por consegulnte oscilamos 
inseguros; portanto, podemos miciar sempre 
apenas com a mesma aud6cia divinatoria. 
Rssirn n6o podernos simplesmente contrapor 
nosso estado presente bqueles ~nicios gigan- 
tescos da infdncia. Mas essa tarefa de com- 
preender e de interpretar & um todo continuo 
qua se desenvolve gradualmente, e em seu 
continuo proceder nos sustentamos sempre 
mais mutuarnente enquanto coda urn oferece 
aos outros termos de confronto e analogias, 
mas ele comqa sempre em coda p'onto na 
mama maneira presencial. Trata-se do lento 
reencontrar-se do espir~to pensante. Rpenas 
qua, como lsntamente diminui tanto a circulaq30 
do sangue como a renova~6o da respirq60, 
tarnbhm a alma quanto mais j6 possui tanto 

mas se torna indolente em seus rnovimentos de 
modo mversamente proportional b sua recepti- 
vidade, e tambbm nos mais vivazes, justamente 
porque coda um em seu ser singular & o n6o 
ser dos outros, a ndo cornpreens60 jarnais se 
resolver6 inteiramente. Mas se agora se tira dos 
prirne~ros inicios a rap~dez dos aconteclmentos, 
a reflex60 & favorec~da pela maior lent~ddo dos 
movimentos e pelo mais longo atraso sobre a 
opera560 singular, e assirn corne5a finalrnente 
aquele period0 em que s6o coletadas expe- 
ri&ncias hermen&uticas e ad~antadas propostas: 
eu com efeito preferiria defini-las assim ao inv&s 
de falar de regras. Mas uma metodologia - e 
isso parece derivar quase por si do que foi dito 
at& agora - pode-se ter apenas quando tanto a 
lingua em sua objetividade quanto o process0 
da produq3o dos pensamentos enquanto funs60 
da vida espiritual do individuo s60 pesquisa- 
dos t6o a fundo, em sua rela~6o com o ser do 
proprio pensamento, que do modo em que se 
procede em reunir e cornunicar os pensarnentos 
pode-se extrair urn rnodelo para expor em uma 
concatena@o completa o modo em que se deve 
proceder na cornpreens60. 

Todavia, para esclarecer perfe~tamente 
este ponto dsvernos antes - e isso seria uma 
segunda tarefa em relag30 b primeira qua aca- 
bamos de expor - ter feito plena justisa a uma 
idbia que o senhor Rst parece ter tido antes de 
UJolF, urna 1d6io que, antes que se determine 
de modo decisivo por rneio dela a configura@o 
da herrnen&utica, parece ser mais um achado 
do que uma descoberta: refiro-me b idha se- 
gundo a qua1 coda elemento part~cular pode 
ser cornpreendido apenas por rneio do todo e, 
portanto, toda explica<do do elernento particular 
pressup6e j6 a cornpreens60 do todo. 

F. Schleiermacher, 
0 s  d~scursos acod6micos d~ 1829, 

Em Hmmsn&utica. 

40 f1161090 e f1l6sof0 Friedr~ch Rst (1 778-1 841 ) enslnou 
em Jano, iandshut e Munique Schla~ermocher foz oqu~ umo 
refarhnc~o o suo obro Grundiinien der Grommotik Herme- 
nautik und Kritik (landshut, 1808) 



Outros pensadores q M e  contri buiram 

para a supera~2io e a dissoluc2io 

a revolta reIigiosa contra a raz2;o iluminista 

Johann Ceorg Hamann (1730-1788) foi talvez o mais aspero e genial critic0 
do Iluminismo, e o mais ardoroso defensor da religiosidade crista que o lluminismo 
havia minado nas rakes. 

A razao iluminista, abstrata e despudoradamente divini- Crjtica 
zada, Hamann contrapde a vida, a experi@ncia concreta, os fatos do ,/uminismo 
reais e a historia; contra o dualismo kantiano de "sensibilidade" e e defesa 
"raz3o", ele acrescenta a linguagem, que e a razao que se torna da dimensiio 
sensivel, assim como o Logos divino e o tornar-se came de Deus. religiosa 
Nesse horizonte assume por isso papel importante o conceit0 de + 9 7 
Revelaqao e se torna central a fe, principalmente a crista. 

0 s  limites da razz0 
dos ilumi~istas 

Johann Georg Hamann nasceu em Ko- 
nigsberg (cidade que jii fora b e r ~ o  de Kant) 
em 1730. Niio concluiu estudos universitii- 
rios em virtude de seus miiltiplos interesses 
e de suas leituras caoticas. Transferiu-se 
para Londres, ocupando-se de comCrcio e 
de cihcia das finanqas, mas faliu novamente 
devido a variadas e obscuras vicissitudes. 
Mas em Londres, em 1757, seu destino 
foi marcado pel0 encontro com a Biblia e 
pela emergencia de forte vocaqiio religiosa. 
Voltando a Konigsberg, passou a sobreviver 
como empregado alfandegario. Morreu em 
1788. 

Em sua maioria curtos, seus escritos 
siio elaborados em estilo muito original, 
produzindo complexo jogo de citaldes e, 
sobretudo, de alusdes sempre extremamente 
determinadas, mas muito dificeis de decifrar, 
at6 para seus leitores contemporineos. 0 

intricadissimo jogo de citaqdes de frases e 
palavras, muitas vezes extraidas da Biblia, 
ou entiio dos clissicos, tem sabor quase ca- 
balistic~ para o leitor moderno. Isso, porim, 
deve-se sobretudo ao fato de que, por uma 
sCrie complexa de razdes, Hamann escolheu 
o caminho indireto da ironia socriitica para 
criticar o Iluminismo. 

0 s  Stiirmer e os rominticos se interes- 
saram por ele, mas provavelmente mais por 
motivos paralelos do que por converghcias. 
Moser o batizou de "o mago do Norte"; 
Goethe o chamou de "o fauno socriitico"; 
Schlegel encontrou nos escritos elipticos 
do pensador uma 16gica de "abreviador 
do universo". Na historia do pensamento 
posterior, porCm, nunca se imp& como um 
cliissico. Entretanto, hii algum tempo ocorre 
lento renascimento do interesse por ele. 

Com sua clareza e universalidade, a 
"raziio" t50 exaltada pel0 Iluminismo cons- 
titui, na realidade, um idolo. E os atributos 
divinos com os quais C incensada siio fruto 
de despudorada superstiqiio. Hamann con- 
trapde A raziio abstrata a vida, a exper ik ia  
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concreta, os fatos reais e a historia. E tam- 
bCm faz valer energicamente contra a abs- 
trag5o do conceito a concretude da imagem: 
"Todo o tesouro do conhecimento humano 
e da felicidade C feito de imagens". Contra 
o dualism0 kantiano de "sensibilidade" e 
"raz5oV, ele apresenta a linguagem como 
o desmentido mais belo dessa concepgio: 
com efeito, a linguagem C a raziio que se faz 
sensiuel, como o Logos ou "Verbo" divino 
C Deus que se faz carne. 

Conseqiientemente, em Hamann as- 
sume papel muito importante o conceito 
de Revelagio: "0 livro da criagio contCm 
exemplos de conceitos universais que Deus 
quis revelar A criatura atravCs da criatura. 
" 0 s  livros da alianga condm exemplos de 
artigos secretos que Deus quis revelar ao 
homem por meio dos hornens". 

Sbcrates, pai do racionalismo para 
os iluministas, torna-se para Hamann, ao 
contririo, uma espCcie de gdnio profe'tico 
inspirado por Deus. Eis algumas afirma~6es 
importantes dos hamannianos Memoriais 
socraticos: "0 que substitui em Homero 

a ignoriincia daquelas regras de arte que 
Aristoteles descobriu refletindo sobre ele, 
e a ignoriincia ou a violag5o daquelas leis 
criticas em Shakespeare? 0 gdnio. Essa C a 
resposta uniinime. Socrates, portanto, podia 
at6 ser ignorante, pois tinha u m  gdnio em 
cuja cihcia podia confiar, que ele amava e 
temia como o seu Deus, cuja paz lhe impor- 
tava mais do que toda a razio dos egipcios 
e dos gregos, em cuja voz ele acreditava e 
atravCs de cujo sopro [...I o vazio intelecto 
de urn Socrates podia tornar-se t5o fecund0 
quanto o ventre de uma virgem intacta". 

E evidente que, nesse horizonte de 
pensamento, a fC torna-se elemento central, 
apresentando-se como o fulcro em torno do 
qua1 tudo deve girar. 

Hamann foi talvez o mais ispero e ge- 
nial critic0 do Iluminismo e o mais denoda- 
do defensor daquela religiosidade e daquele 
cristianismo, que o Iluminismo minara pelas 
raizes. Sem duvida, ele foi profeta e corifeu 
de uma nova Cpoca, ainda que o espirito da 
nova Cpoca se tenha desviado para diregbes 
opostas 2s apontadas pel0 "mago do Norte". 
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As Cartas sobre a doutrina de Spinoza (1 785) de Friedrich Contra 
Heinrich Jacobi (1 743-181 9) constituiram um evento cultural es- , racionalismo 
trondoso, de onde originam-se urna "Spinoza-Renaissance" que d, spinoza 
produziu seus frutos mais vistosos em Schelling. As teses funda- + y 7 
mentais de Jacobi sao as seguintes: 

a) toda forma de racionalismo, coerentemente desenvolvido, acaba por ser 
urna forma de spinozismo; 

b) o spinozismo 4 urna forma de ateismo, porque identifica Deus e natureza, 
e de fataiismo, porque nao deixa espaso para a liberdade. 

Ao intelecto A cihcia puramente intelectualista de tip0 spinoziano de,,e-se 
rebate-se contrapondo ao intelecto o caminho da fe, que e con,por 
sentimento e intuisao; para alcan~ar a Deus, com efeito, nao ha ,,inho 
nenhum caminho puramente especulativo, porque a especula@o da fe 
vem sempre e apenas depois da intuiqao, enquanto a fe, princi- + y 2-3 
palmente a crista, 4 captagao imediata do absoluto. 

A P ~ I i ? ~ i c a  

c o n t r a  S r i n o z a  

Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1 819) 
inicialmente esteve prciximo dos Stiirmer 
com os romances Allwill (1775-1776) e Wol- 
demur (1777), mas depois encontrou sua 
prcipria acomodaqiio espiritual na f C  em um 
Deus-pessoa transcendente, entendido em 
sentido cristiio. Suas obras mais conhecidas 
sso as Cartas sobre a doutrina de Spinoza 
(1785), David Hume e a fe' ou idealismo e 
realismo (1787), Cartas a Fichte ( 1  801) e As 
coisas divinas e sua revela@o (1 8 11). 

As Cartas sobre a doutrina de Spinoza 
constituiram acontecimento cultural de 
grande repercussiio.0~ antecedentes siio os 
seguintes: na dCcada de 1770, Lessing publi- 
cara urna obra de H. S. Reimarus, deista e 
anticristiio, mas sem esclarecer que intenqoes 
tinha com tal publicaqiio. Entiio, suscitando 
gande estupefaqiio, Jacobi revelou que, em 
1779, Lessing lhe confessara ser favorivel 
a Spinoza e, portanto, panteista. As teses 
bisicas de Jacobi sso muito simples: 

a) toda forma de racionalismo coeren- 
temente desenvolvido acaba por ser urna 
forma de spinozismo; 

b)  o spinozismo C urna forma de ateis- 
mo, enquanto identifica Deus e natureza 
(Deus sive natura); 

c) o spinozismo C fatalismo, porque 
niio deixa espaqo para a liberdade; 

d)  o pr6prio Lessing (o tiio admirado 
Lessing, animador do circulo iluminista de 
Berlim) era spinoziano e, portanto, panteis- 
ta, ou seja, ateu e fatalists. 

Ora, isso constituiu um ataque em 
grande estilo contra os iluministas. E Jacobi 
recorreu tambCm a intervenqoes abalizadas, 
para torni-lo mais maciqo e eficaz. 

Entretanto, isso surtiu efeito contrhrio 
ao desejado. Hamann, naturalmente, ficou 
do seu lado. Mas Kant niio quis interferir, 
argumentando que niio havia aprofundado 
Spinoza o quanto era necess6rio. Goethe 
respondeu que, para ele, Spinoza era theis- 
simus et christianissimus. Herder escreveu 
um livro intitulado Deus, pronunciando-se 
em favor de um spinozismo oportunamente 
redimensionado, mas niio negado. E assim 
desencadeou-se um process0 que levaria 
a urna Spinoza-Renaissance, que acabou 
produzindo, com Schelling, seus frutos mais 
vistosos. 

Segundo Jacobi, a ci2ncia puramente 
intelectualista de tip0 spinoziano niio pode 
ser refutada por via especulativa, e sim por 
outro caminho: contrapondo ao intelecto o 
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caminho da fe', que e' sentimento e intui~6o. 
NHo ha nenhum caminho puramente espe- 
culativo para alcanqar Deus; a especulaq20 
vem sempre e somente depois da intui@o, 
podendo confirmar, mas n2o demonstrar. A 
fC C confianqa solida naquilo que n2o se vt, 
C captagzo do absoluto meta-intelectual (e, 
nesse sentido, pode ser considerada "raziio" 
superior, ou seja, a raz2o que Kant dissera 
ser mera exigbncia do absoluto e que, em 
Jacobi, C capta@o imediata do absoluto). 

Eis como Jacobi expressa sua concep- 
$20 antiintelectualista: "Tenho apontado 
repetidamente a necessidade de se sair da 
carreata do intelecto para uma filosofia que 
n2o quer perder Deus. Como, no homem, 
a razio s6 se apresenta depois, parece-lhe 
que ela simplesmente se desenvolve pouco a 
POUCO de uma natureza que, em si, seja cega 
e privada de conscihcia, contrariamente a 
uma providhcia e previdhcia sabia. En- 
tretanto, a deificaqso da natureza C contra- 
senso; quem procede a partir da natureza 
e comeGa com ela n2o encontra nenhum 
Deus, que C o primeiro ou nHo C nada. Ora, 
se minha filosofia falou disso, mostrou o 
melhor caminho e, por isso, no testemunho 
de muitos homens, produz impress20 duri- 
vel, e nisso consiste seu valor cientifico. Ela 
n2o podia querer promover uma citncia do 
entusiasmo 16gico". 0 intelecto C pag20, o 
coraqao C cristio: pobre de quem aprisionar 
o segundo no primeiro! 

Eis como ele caracteriza a fC: "A f C  
[...I, por isso, C luz original da razio, que o 
verdadeiro racionalismo admite como sua. 
Apague-se a f C  original, e toda citncia se tor- 
na vazia e sem sentido; pode at6 sibilar, mas 
nHo falar e responder. A f C  C a confianqa s61i- 
da naquilo que n2o se vt. N6s nunca vemos 
o absoluto, mas cremos nele. N6s vemos o 
nio-absoluto, o condicionado - e a esse ver 
chamamos saber. Nessa esfera, C a cihcia 
que domina. Mas a confianga naquilo que 
n2o vemos C maior e mais poderosa do que a 
confianga naquilo que vemos. Se isto contra- 
diz aquilo, n6s chamamos a certeza do saber 
de ilusio; ou seja, a fC submete os sentidos e 
a razHo, enquanto por esta se entende a fa- 
culdade da cihcia. A verdadeira cisncia C o 
espirito que da testemunho de si mesmo e de 

Deus. Como estou convict0 da objetividade 
de meus sentimentos do verdadeiro, do belo 
e do bom. bem como de uma liberdade aue 
domina a natureza, da mesma forma estou 
convencido da existsncia de Deus. E quando 
esses sentimentos enfraquecem, enfraquece 
a f C  em Deus". 

Nos dois extremos que se expressam 
nas exclamacoes de Cristo na cruz ("Meu 
Deus, meu D&, por que me abandonaste?") 
e de Cristo no momento de expirar ("Pai, em 
tuas m2os entrego o meu espirito!"), Jacobi 
vE a express20 da luta e vitdria supremas. E 
no final de As coisas divinas, assim escreve: 
"Assim falou o mais ~oderoso entre os DU- 
ros, O mais puro entre OS poderosos. E essa 
luta e essa vitdria tbm o nome de cristianis- 
mo. Cristianismo que o autor do presente 
escrito declara haver abragado, encerrando 
sua obra com esta profiss20 de ft". 

Com linguagem de sabor existencialista 
ante litteram. Tacobi indicou o ato com o , ., 
qua1 nos libertamos do intelecto e alcanqa- 
mos a f C  com a express20 "salto mortal". 
Hegel o ironizarh pesadamente, dizendo que 
esse salto C mortal para a filosofia, porque 
passa por cima da demonstraq20 e da me- 
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diaqiio, que, para ele, siio a filosofia. Mas ferozes advers4rios de Jacobi nas respectivas 
considera a posigiio de Jacobi att  paradig- fases finais do seu pensamento, seriam obri- 
miitica, dedicando-lhe amplo exame. Para gados, contra a vontade e sem reconhe&-la, 
Hegel, Jacobi representa a posiqiio do acesso a concordar com muito daquilo que ele dis- 
imediato ao absoluto, em relaqio qual a se. Tudo isso t suficiente para demonstrar 
posigiio hegeliana pretende ser a exata anti- que Jacobi foi uma das figuras-chave entre 
tese. 0 proprio Fichte, e tambCm Schelling, os corifeus do pensamento da era romintica. 

De Johann Gottfried Herder (1744-1803) sao originais e inovadoras as con- 
cepgdes da linguagem e da historia. 

Quanto ao primeiro tema, a lingua n lo  6 algo meramente A ,inguagem 
convencional, mas e expressao da natureza especifica do homem; exprime 
a linguagem brota da reflexao humana, que fixa o jog0 move1 a natureza 
das sensa~des e dos sentimentos em uma expressao linguistics: humana 
todo progresso humano ocorre com e por meio da lingua, tanto 4 9 I 
que, diz Herder, o homem 6 criatura da lingua. 

A visa0 herderianada historia e dominada pela ideia de que Deus (o Deus 
do cristianismo, compreendido como a religiao da humanidade) opera e se revela 
tanto na natureza como na historia: a historia e, portanto, neces- 
sariamente voltada A atua@o dos fins da ProvidCncia divina, e o A historia 
progresso, do qual cada fase (compreendendo a ldade Media) tem atua os fins 
um significado proprio peculiar, 6, portanto, a obra de Deus que providenciais 
conduz a plenitude da realizasao os povos, considerados como de 
unidades vivas, quase como organismos. -+§ 1 

0 c\omem 

kNcriatura da linguaN, 
a hist6ria k obra de Deus 

Johann Gottfried Herder (1 744-1 803) 
foi discipulo de Kant e, num primeiro 
momento, participou dos Stiirmer. Goethe 
constituiu desde o principio um ponto de 
refercncia para ele. A partir de 1776 viveu 
estavelmente em Weimar, isto t, na mesma 
cidade em que Goethe escolhera morar. Foi 
pregador, poeta, tradutor, erudito e pen- 
sador. Sua obra t muito vasta, mas pouco 
orginica; cheia de incertezas e contradigGes, 
mas tambCm de fortes iluminagoes. 

Quatro temas tratados por ele mere- 
cem menqiio particular em uma historia 
do pensamento: 1) a nova interpretaqiio da 
linguagem; 2) a nova concepqio da historia; 
3) a tentativa de mediar spinozismo e teismo; 
4) a idtia do cristianismo como religiiio da 
humanidade. 

1) A opiniio comum C a de que cabe a 
Humboldt o mtrito de ter fundado a lingiiis- 
tica moderna. Mas alguns pensam que o 
mtrito deveria ser atribuido a Herder (sobre- 
tudo pel0 escrito Tratado sobre a origem da 
lingua). 0 certo t que suas concepqoes a esse 
respeito sao muito originais e inovadoras. A 
lingua n io  C algo meramente convencional, 
puro meio de comunicagio, mas express20 
da natureza especifica do homem. 0 homem 
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distingue-se do animal pela "reflexio". E a 
reflexio cria a linguagem, fixando o jogo 
move1 das sensag6es e dos sentimentos na 
expresszo lingiiistica. A poesia t algo de 
profundamente natural, que se constitui 
ainda antes da prosa que, ao contrario, 
pressup6e a medias50 logica. A lingua fixa o 
marejar dos sentimentos, oferece ao homem 
os meios para expressii-10s e faz com que 
todo progresso humano ocorra com e pela 
lingua, a ponto de Herder afirmar que n6s 
somos "criaturas da lingua". 

2) A visio herderiana da hist6ria tam- 
btm t profundamente nova em relaqio 5 
visio iluminista. 

a) Como a natureza t organismo que 
se desenvolve e progride segundo esquema 
finalistico, da mesma forma a hist6ria t de- 
senvolvimento da humanidade que tambtm 
se desdobra conforme um esquema finalisti- 
co. Deus opera e se revela tanto na primeira 
como na segunda. 

b) Portanto, a hist6ria estii necessaria- 
mente voltada para a concretizasio dos fins 
da Providcncia de Deus; por conseguinte, o 
progresso nHo t simples obra do homem, 
mas obra de Deus que leva a humanidade B 
plenitude da realizasio. 

C) No decurso hist6ric0, toda fase (e 
n io  somente a fase terminal) tem significado 
pr6prio (Herder reavalia fortemente a Idade 
Mtdia na obra Ainda uma filosofia da hist6- 
ria, ao passo que na mais breve Ide'ias para 
uma filosofia da hist6ria da humanidade 
a valorizaqio que faz se revela bem mais 
contida). 

d) Por fim, B concepsio iluminista do 
Estado, Herder contrap6e a idtia de "povo" 
considerado como unidade viva, quase como 
organismo (idtia, aliis, que prosperaria 
muito). 

2) Essa concepgio da historia pressu- 
p6e um Deus criador, pessoal e transcenden- 
te, ou um Deus imanente? 

Nesse ponto, Herder se manttm osci- 
lante e ambiguo e, como j6 dissemos, chega 
att  a tomar posigio em favor de Lessing e 
de Spinoza. Ele tenta salvar Spinoza, conce- 
bendo Deus como substdncia que, embora 
passando pela natureza, n io  esti contida 

inteiramente nela. Todavia, seu livro sobre 
o assunto, Deus, j i  citado, esta cheio de 
aporias e incertezas. 

4) Por fim, destaca-se a idtia de cristia- 
nismo, entendido n io  tanto como uma das 
religi6es, mas como a religiao da humani- 
dade. Portm tambtm nesse ponto Herder 
se mostra ambiguo, porque n i o  parece 
disposto a conceder a divindade a Cristo, 
no sentido da teologia cristi. Entretanto, 
nHo o transforma em idtia ou simbolo, mas 
o considera como homem que viveu aquele 
tip0 de vida que leva de mod0 perfeito a 
Deus. E nesta chave ele interpreta tambtm 
a teologia paulina. 

Muitos dos conceitos que Herder ex- 
pressou em uma moldura teorica incerta, 
quando situados em novas perspectivas 
idealistas, conhecerio desenvolvimento 
essencial; sucesso particular terh a filosofia 
da histbria, que encontrarh em Hegel sua 
maxima expressio. 
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IV. HumboIdt 
e o ideal de humanidade 

Alem de ser o fundador da lingiiistica moderna, Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835) 4 conhecido pela sua concep@o do ideal de 0 ideal 
humanidade, compreendido como a "idbia" a qua1 todo individuo de humanidade 
tende, embora sem jamais conseguir realiza-la plenamente. Este se realiza 
ideal e o espirito da humanidade, do qua1 se aproxima sobretudo a na historia 
arte, mas que por meio dos individuos (por meio da a@o da Provi- + 9 1 
dencia dentro deles) se realiza nas na~6es e, portanto, na historia. 

Wilhelm von Humboldt (1767-1 835), 
amigo de Schiller e de Goethe, foi diplomata 
e estadista, finissimo esteta, literato e pensa- 
dor. Viveu por longo tempo em Roma, cida- 
de que Ihe propiciava os maiores prazeres do 
espirito. Dentre suas obras, podemos recor- 
dar: Teoria da forma@o do homem (1793), 
Sobre o espirito da humanidade (1797), 

Considera~6es sobre a historia universal 
(1814), Sobre a fun@o dos historiadores 
(1821), Ensaio sobre os limites da atividade 
do Estado (postumo) e, por fim, os estudos 
de lingiiistica: Sobre o estudo comparative 
das linguas (1820), Sobre a diversidade de 
constru@o da linguagem humana e sobre 
sua influzncia no desenvolvimento espiritual 
da humanidade (1 836). 

E conhecida principalmente sua con- 
cepgao do ideal de humanidade, entendido 
como a "idCian para a qual tende todo 
individuo, embora sem nunca conseguir rea- 
lizh-lo plenamente. Esse ideal para o qual 
todo individuo tende C precisamente aquilo a 
que Humboldt chama de "espirito da huma- 
nidade". E dele aproxima sobretudo a arte, 
como aconteceu no povo grego ou como 
ocorre nos "gCnios", dos quais, para ele, 
Goethe C a encarnag20 viva (dedicou amplo 
estudo ao Hermann und Dorothee de Goe- 
the, exaltando o elemento clhssico). Mas a 
idCia de humanidade, atravCs dos individuos, 
realiza-se nas nag6es e, portanto, na historia. 

E assim que Humboldt define o obje- 
tivo da historia: "0 fim da historia s6 pode 
ser a realizagso da idtia que representa a hu- 
manidade, em todas as direg6es e em todas 
as formas". TambCm Humboldt admite uma 
Providgncia na historia, que niio age a partir 
de fora, mas de dentro dos homens, ou seja, 
mediante seu espirito. E o Estado deve limi- 
tar-se a tutelar a seguranga interna e externa, 
sem interferir nos objetivos dos individuos, 
o que lhes limitaria a liberdade. 

Mas Humboldt, como jh observamos, 
C considerado e apreciado principalmente 
como fundador da lingiiistica moderna. Por 
esse seu perfil, voltaremos a tratar dele mais 
adiante, de forma mais ampla. 
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V. 8 s  debates sobre as aporias 

do kantismo 
e os pvel~dios do idealismo 

Tentativas 
de supera@o 
do kantismo 
4 9 1-4 

No clima mais amplo de renovaqilo cultural, surge um 
debate prolongado sobre os problemas de fundo postos e nao 
resolvidos pelo kantismo. Tais discussijes, que versam principal- 
mente sobre o problema da "coisa em si", s3o promovidas pelos 
kantianos K. L. Reinhold (1758-1823), 5. Maimon (1754-1800) e 
J. S. Beck (1761-1840), e pelo cetico G. E. Schulze (1761-1833), e 
representam uma passagem do criticismo ao idealismo. 

Paralelamente a esses fermentos mul- 
tiformes, desenvolveram-se vivas discuss8es 
sobre os problemas de fundo levantados e 
deixados abertos pelo kantismo, realizados 
em plano rigorosamente ticnico, e cujos re- 
sultados lanqam como que uma ponte entre 
o criticismo e o idealismo, constituindo uma 
transigiio gradual entre um e outro. 

0 primeiro que se moveu nessa di- 
reqiio foi Karl Leonhard Reinhold (1758- 
1823), sobretudo nos trts livros Ensaio de 
uma nova teoria da faculdade humana de 
representa@o (1789), Contribui~oes para 
a retifica~iio dos subentendidos que ainda 
perduram na filosofia (1790) e Fundamentos 
do saber filosdfico (1791), que conttm a 
chamada "filosofia elementar" (que significa 
"filosofia primeira" ). 

Ele encontrou em Kant aquele que o 
impediu de cair na "supersti@o" e na "in- 
credulidade" (dilema ao qua1 a poltmica 
sobre o spinozismo parecia levar). A Critica 
da raziio pura apresentava a estrutura au th -  
tica do saber e os limites da razzo, ao passo 
que a Critica da raziio pratica mostrava o 
primado da razio pratica e a possibilidade 
de fundamentar a religiso na moral. 

Mas a Critica da raziio pura C "pro- 
pedtutica", e Reinhold tenta reconstrui-la 
como "sistema". 

Para construir um sistema C preciso 
um principio, que, em sua opiniio, C dado 
pela doutrina da "representa~io" (Vors- 

tellung), assim definida: "A representaqio, 
na conscitncia, C distinta do representante e 
do representado, sendo referida a ambos". 
0 representante C o sujeito e, portanto, a 
forma; o representado C o objeto e, portanto, 
a matCria; a representa~iio C a unificaqiio 
deles. 

Assim, a consciincia emerge como o 
momento de compreensiio, que deveria su- 
perar o dualism0 kantiano; a forma faz-se 
coincidir com a atividade e espontaneidade 
da consciincia, e a mate'ria faz-se coincidir 
com a receptividade. 

Reinhold ensinou em Jena at6 1794, 
ano em que se transferiu para Kiel; em Jena, 
teve como sucessor Fichte, que se imp& com 
sua Doutrina da citncia. 

Trata-se de uma passagem que assume 
significado quase simbolico, porque, como 
veremos, Fichte prosseguiria nessa direqiio 
at6 as ultimas conseqiitncias. 0 proprio 
Reinhold se tornaria fichteano e, mais tarde, 
jacobiano. 

ao kantismo 

Gottlob Ernst Schulze (1761-1833) se 
imp& a atengao de seus contemporheos 
com um livro de 1792, intitulado Eneside- 
mo, ou acerca dos fundamentos da filosofia 
elementar defendida pel0 senhor professor 
Reinhold, com o acre'scimo de uma defesa 
do ceticismo contra as pretensoes da critica 
da raziio. 
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No livro, publicado anonimamente, 
Schulze vestia a roupagem do cCtico Enesi- 
demo, sustentando que o ceticismo eneside- 
miano e humeano n io  fora de mod0 algum 
superado pel0 criticismo, do qual Reinhold 
era defensor, precisamente porque fazia am- 
plo uso daquele "principio de causa" enten- 
dido em sentido ontologico, que o pr6prio 
criticismo (reduzindo-o a mera categoria do 
pensamento) pretendera eliminar. 

Com efeito, as cccondiqBes" do conhe- 
cimento siio "causas reais". "Causas reais" 
siio as causas formais internas (enquanto 
determinam o fenGmeno), e "causa real" C a 
"coisa em si", que produz a ccsensa~io" do 
sujeito (ou seja, a matiria do conhecimento). 
Assim, das duas, uma: a )  ou a coisa em si 
niio C causa da sensaqio, b) ou entiio, se C 
causa da sensaqiio, n io  C "incognoscivel". 
Essas conclusBes constituem um beco sem 
saida, no qual o criticismo se atola. 

De mod0 mais geral, Schulze objeta ao 
criticismo o fato de ser vitima do mesmo sal- 
to indevido do pensar ao ser, que ele censura 
como err0 de fundo das provas tradicionais 
da existincia de Deus, particularmente a 
ontologica. Com efeito, depois de ter esta- 
belecido que, para ser pensado, algo deve 
ser pensado de certo modo, conclui que, 
portanto, existe naquele modo, realizando 
dessa maneira a passagem do pensar ao ser 
que, ao contrhrio, ainda fica por demonstrar. 

A s  criticas de lV\aiwon 
* II 

hl'coisa em SI kantiana 

0 debate sobre a coisa em si foi apro- 
fundado por Salomon Maimon (1754-1 800) 
no Ensaio acerca da filosofia transcendental 
(1790) e em uma strie de obras posteriores. 

A "coisa em si" n5o pode ser consi- 
derada como estando fora da consciincia, 
porque dessa forma seria nio-coisa (Un- 
ding), que Maimon identifica com nfimero 
imaginirio do tip0 de 6, que expressa 
grandeza niio real. A "coisa em si" deve ser 
pensada muito mais corno, por exemplo, as 
grandezas irracionais do tip0 CT, que S ~ O  

grandezas reais que expressam um valor 
limite, pel0 qual nos aproximamos sempre 
mais do infinito. 

0 que significa o seguinte. 
Na consciincia existe a forma, da 

qual temos plena consciincia, e a mate'ria, 
da qual, ao contrhrio, n io  temos consciin- 
cia; nos niio podemos pensar nada fora da 
consciincia e, portanto, devemos conceber 
a matiria, leibnizianamente, como o grau 
minimo de consci8ncia. A "coisa em si", 
portanto, C o limite mais baixo dos graus 
infinitos da consciincia, assim como o exem- 
plo n i l u s t r a  de forma analogica. 

Trata-se, indubitavelmente, de enge- 
nhosissima interpretaqiio da "coisa em si" 
como conceito-limite, que, no entanto, com- 
promete o kantismo, imantizando a "coisa 
em si" na consciincia, precisamente como 
limite da consciincia. 

A s  criticas de Beck 

A obra de Jackob Sigismund Beck 
(1761-1840), autor de monumental Com- 
pzndio esclarecedor dos escritos criticos 
do senhor professor Kant, a conselho do 
prbprio, em tris volumes, publicados entre 
1793 e 1796, foi substancialmente uma obra 
de epigono. 

Ele sustenta que, para se compreender 
Kant, C precis0 identificar o "ponto de vista" 
central do qual brotam todos os problemas 
especificos conseqiientes. 

Entretanto, comeqando como fie1 ex- 
positor de Kant, Beck depois comeqa a 
se afastar, eliminando a "coisa em sin e 
interpretando o objeto como produto da 
representaqio. 

0 "verdadeiro ponto de vista" para 
compreender Kant C a unidade sinte'tica 
da apercep~iio como atividade diniimica. E 
dessa "atividade" da unidade sintCtica da 
apercepqiio que se pode derivar niio somente 
a "forma", mas tambCm a "matCrian do 
conhecimento. 

A obra de Beck foi concluida em 1796. 
Mas, em 1794, jh fora publicada a Dou- 
trina da ci8ncia, de Fichte, bem mais nova 
e ousada, que fazia frutificar as tentativas 
mencionadas de repensar Kant e, ao mesmo 
tempo, as superava claramente com a cria- 
$50 do idealismo, do qual devemos tratar 
amplamente agora. 





FUNDAGAO 
E ABSOLUTIZAGAO 
ESPECULATIVA 
DO IDEALISM0 

"AS perguntas que a filosofia niio responde, deve- 
se responder que elas nso devem ser postas da- 
quele modo". 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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e o idealismo ktico 

I. vida e as obras 

* Johann Gottlieb Fichte nasceu em Rammenau em 1762. Depois de ter fre- 
quentado o gin8si0, em 1780 se inscreveu na faculdade de teologia em Jena, da 
qual passou depois para Leipzig. De I788 a 1790 foi preceptor em Zurique. 

Em 1792, depois da "i1uminac;ao" provocada pela leitura da Critica da raza"o 
prdtica, publicou o Ensaio de uma critica de toda revela@o, que marcou seu sucesso. 
Em 1794, por indicac;%o de Goethe, foi chamado a Universidade 
de Jena, onde permaneceu at4 1799 e comp6s obras de grande Primeira fase 
ressonanria: Fundamentos da doutrina da ci&ncia (1 794), Discursos + 5 7 
sobre a missao do douto (1 794), Fundamentos do direito natural 
(1 796), Sistema da doutrina moral (1 798). Em 1799 explodiu a "pol@mica sobre o 
ateismo", em que Fichte, envolvido, foi obrigado a pedir demisdo. 

* Transferiu-se para Berlim, onde conheceu Schlegel, Schleiermacher e Tieck, e 
comp6s o Estado comercial fechado (1 8OO), A miss40 do homem (1 8OO), a Introdu- 
@o c3 vida beata (1 806). 0 s  Discursos ;i na@o alema de 1808, em 
que afirmava o primado espiritual do povo alem80, o levaram ao Segunda fase 
auge: em 1810 foi chamado a Universidade de Berlim, e tambem -+ 5 2 
foi eleito reitor. Morreu de cblera em 1814. 

Johann Gottlieb Fichte nasceu em 
Rammenau, em 1762, de pais muito pobres, 
de origem camponesa. Em sua juventude 
conheceu a verdadeira e propria mistria, 
tendo sido guardador de gansos para ajudar 
a familia. Mas a misiria constituiu para ele 
uma elevada escola moral. Nunca se enver- 
gonhou de suas origens humildes, declaran- 
do varias vezes ter orgulho delas. 

Foi graqas a um nobre e rico concida- 
d i o  (0 bar50 von Miltitz) que Fichte p6de 
iniciar seus estudos. 0 nobre ficou admirado 
ao ver o rapaz repetir perfeitamente um 
sermio (ao qual ele niio pudera assistir), 

compreendendo ent5o encontrar-se diante 
de um talento excepcional e, por isso, deci- 
diu ajuda-lo. 

Depois de ter freqiientado o ginasio 
em Pforta, em 1780, Fichte se matriculou 
na faculdade de teologia em Jena, de onde 
se transferiu para Leipzig. Foram anos du- 
rissimos, porque as contribuiq8es de von 
Miltitz eram escassas e, mais tarde, cessaram 
completamente. Fichte vivia de aulas parti- 
culares, exercendo a humilhante funqiio de 
preceptor. 

De 1788 a 1790, foi preceptor em 
Zurique, onde conheceu Joana Rahn, que 
mais tarde se tornou sua esposa. 0 ano de 
1790 foi decisivo para sua vida. At6 aquele 
momento, ele fora vagamente spinoziano 
e determinista. Mas, altm de Spinoza, tam- 
btm nutrira interesse por Montesquieu e 
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pelas idtias da Revolugio Francesa. Conhecia 
Kant apenas de nome. Mas um estudante 
pediu-lhe aulas exatamente sobre Kant. E, 
assim, Fichte foi obrigado a ler as obras do 
filosofo de Konigsberg, que constituiram 
para ele uma autintica revelag50. A Critica 
da razio pratica descerrou-lhe os insuspei- 
tados horizontes da liberdade, sugeriu-lhe 
novo sentido da vida e o fez sair do pessimis- 
mo fechado que o oprimia. Em Kant, Fichte 
descobriu a chave de sua pr6pria voca@o e 
de seu proprio destino. Apesar da carincia 
de meios materiais e de ganhar a duras penas 
o que necessitava para sobreviver, escreveu 
que aquela descoberta o tornou interiormen- 
te riquissimo, a ponto de sentir-se at6 "um 
dos homens mais felizes do mundo". 

Fichte compreendeu t i o  bem o pensa- 
mento de Kant que no ano seguinte, depois 
de uma estadia em Vars6via (para onde se 
dirigira na qualidade de preceptor), ji estava 
em condigoes de escrever a obra intitulada 
Ensaio de critica de toda revela@o, na qual 
aplicava de mod0 perfeito os principios 
do criticismo, apresentando-a ao  pr6prio 
Kant, em Konigsberg. Esse escrito marcou 
o destino de Fichte. 0 editor Hartung o pu- 
blicou em 1792, por intercessio de Kant, 
mas sem imprimir o nome do autor, de 
mod0 que foi confundido com trabalho do 
pr6prio Kant. Quando Kant interveio para 

revelar a verdade e o nome do autor, Fichte 
tornou-se repentinamente ctlebre. Jb em 
1794, por indicagao de Goethe, foi chamado 
A Universidade de Jena, onde permaneceu 
at6 1799. 

Esse period0 constitui seus anos doura- 
dos, os anos de sucesso e de popularidade, 
com as obras que tiveram maior ressonhcia, 
entre as quais recordamos: os Fundamentos 
da doutrina da ciBncia (1794), os Discursos 
sobre a missio do erudito (1794), os Funda- 
mentos do direito natural (1796) e o Sistema 
da doutrina moral (1798). 

Em 1799 explodiu acalorada poli- 
mica sobre o ateismo, na qual Fichte foi 
envolvido, sobretudo por causa de artigo 
de seu discipulo Forberg. Fichte sustentava 
que Deus coincide corn a ordem moral do 
mundo e que, portanto, nao se pode duvidar 
de Deus. Forberg, portm, ia alim, susten- 
tando que era possivel 1-60 crer em Deus e, 
n i o  obstante, ser religiose, porque, para 
ser religioso, basta crer na virtude (e, por- 
tanto, se podia ser religioso at6 sendo ateu 
ou agn6stico). A polimica degenerou, em 
virtude do comportamento imprudente de 
Fichte em relagao 2 autoridade politica e i 
sua atitude orgulhosa, tanto que, no fim das 
contas, o fil6sofo foi obrigado a apresentar 
sua demissao. 

Fichte entiio se transferiu para Ber- 
lim, onde estreitou amizade (alibs, n i o  
duradoura) com os romgnticos (Schlegel, 
Schleiermacher, Tieck), e passou a viver 
dando aulas particulares. Em 1805 foi cha- 
mado a Universidade de Erlangen, que teve 
de deixar depois da paz de Tilsit, porque a 
cidade foi perdida pela Prussia. Sua ativida- 
de cultural e politica prbtica e o programa 
por ele apresentado nos Discursos a nag20 
alem4 de 1808, em que defendia a tese de 
que a Alemanha se recuperaria da derrota 
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politico-militar mediante renascimento 
moral e cultural, e afirmava inclusive o pri- 
mado espiritual do povo alem50, levaram 
novamente Fichte ao auge. Em 1810, com 
a fundagiio da Universidade de Berlim, foi 
chamado pel0 rei como professor efetivo, e 
chegou a ser eleito reitor. Morreu em 1814 
de cblera, contagiado pela mulher, que con- 
traira a doenga cuidando dos soldados nos 
hospitais militares. 

As obras do periodo berlinense mar- 
cam, no pensamento de nosso filosofo, uma 
reviravolta notivel do ponto de vista te6rico. 
AlCm do Estado comercial fechado (1 goo), 
recordamos: A missio do homem (1800), a 
Introdu@o a vida bem-aventurada (1 806) 
e os T r a ~ o s  fundamentais da e'poca presente 
(1806). Mas devemos destacar sobretudo as 
inumeraveis reelaborag6es da Doutrina da 
cibncia. Fichte reescreveu essa obra durante 

toda a sua vida. 0 s  estudiosos chegaram a 
contar cerca de doze e att quinze escritos 
que constituem reelaboraq6es explicitas 
ou que podem ser considerados nessa 6tica 
(muitos deles publicados somente depois 
da morte do filosofo). S2o importantes as 
reelaborag6es de 1801, 1804, 1806, 1810, 
1812 e 18 13, nas quais, como veremos, Fi- 
chte vai decididamente altm dos horizontes 
da redag5o primitiva. 

Todavia, o sucesso de Fichte permane- 
ceu ligado A Doutrina da cibncia de 1794, 
na qual os romhticos encontraram resposta 
fundamental As suas insthcias, como vere- 
mos, e da qual F. Schlegel chegou att  a dizer 
que, juntamente com o Wilhelm Meister de 
Goethe e a Revolu@o Francesa, represen- 
tava uma das trbs diretrizes principais do 
se'culo. Vejamos, portanto, em que consiste 
essa grande "diretriz do stculo". 

11. 0 idealismo de Fichte 

.A preocupa@o principal de Fichte foi em primeiro lugar contribuir para 
a difusao do criticismo kantiano, e depois de descobrir o principio de base, nSo 
revelado por Kant, que unificava as trCs Criticas, a fim de construir o sistema do 
saber, transformando a filosofia em uma rigorosa "doutrina da ci@ncian (Wissens- 
chaftslehre). 

Partindo das reflexijes p6s-kantianas de Reinhold, Schulze Fichte 
e Maimon, o pensamento de Fichte chegou a transformar o Eu "fundamenton 
penso kantiano em Eu puro, entendido como intui@o pura que do criticism0 
livremente se autopije (se autocria) e, se autopondo, cria toda a kantiano 
realidade. Esta e a grande novidade de Fichte, com a qua1 ele ia + 5 7-2 
muito alem do criticismo e fundava o idealismo. 

Como vimos, o encontro com o pen- 
samento de Kant (n5o com o homem Kant, 
que n5o apresentava fascinio exterior) revo- 
lucionou o pensamento e a vida de Fichte 
a ponto de, no periodo imediatamente se- 
guinte, ele n5o ter outra preocupagiio sen50 
a de contribuir para difundir o criticismo e, 
posteriormente, a de investigar a fundo as 
tris Criticas, com o objetivo de descobrir 
o principio de base que as unificava e que 
Kant n i o  revelara. 

Mas vejamos alguns trechos de cartas 
de Fichte. Logo depois de ter descoberto 
Kant, Fichte escreve: "Vivo os dias mais 
felizes que me lembro de ter vivido [...I. 
Mergulhei na filosofia, isto 6, na filosofia 
de Kant. Nela encontrei o remtdio para a 
verdadeira raiz de meus males e, ainda mais, 
uma alegria interminavel [. . .I. A reviravolta 
que essa filosofia realizou em mim C enorme. 
Devo-lhe, de mod0 especial, o fato de que 
agora creio firmemente na liberdade do 
homem, e vejo claramente que so pressupon- 
do-a t que s50 possiveis o dever, a virtude, a 
moral em geral". E, por fim: "Depois que li a 
Critica da razio pratica, parece-me viver em 
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mundo novo. Ela demole afirmaq6es que eu 
pensava irrefutiveis e demonstra teses que 
cria indemonstriveis, como o conceit0 de 
liberdade absoluta, de dever etc." 

Mas Fichte tambCm estava convencido 
de que o discurso de Kant nao era conclusi- 
vo. Kant forneceu todos os dados para cons- 
truir o sistema, mas niio o construiu. 0 que 
Fichte pretendia era construir esse sistema, 
transformando a filosofia em citncia rigo- 
rosa, que brotasse de um principio primeiro 
supremo: trata-se da chamada "doutrina da 
ci2ncia3' ( Wissenschaftslehre). 

Nessa tentativa de construir uma 
"doutrina da citncia", um "sistema" que 
unificasse as trts Criticas de Kant, Fichte 
utilizou muito, de mod0 expressamente 
declarado, tudo o que escreveram Reinhold, 
Schulze e Maimon, tanto o positivo como 
o negativo. 

a )  A Reinhold Fichte reconhece o 
mCrito de ter chamado a atenq5o para a 
necessidade de reconduzir a filosofia a 
urn principio unico, que nao se encontra 
tematizado em Kant e que cada qua1 deve 
procurar por sua propria conta, tendo assim 
"preparado a fundagHo da filosofia como 
citncia". Entretanto, Reinhold n io  soube 
encontrar esse principio, porque o principio 
da "representag50n por ele indicado vale 
apenas para a filosofia teorica, mas n8o para 
toda a filosofia. 

b) A Schulze Fichte reconhece o mCrito 
de tt-lo feito refletir muito e, com suas cri- 
ticas ckticas, tt-lo feito compreender que a 
soluqZo de Reinhold era insuficiente, sendo 
necessirio, portanto, procurar o principio 
unico em plano mais elevado. 

C) A Maimon, julgado como "um dos 
maiores pensadores da kpoca moderna", 
Fichte reconhece o merit0 de ter mostrado a 
impossibilidade da "coisa em sin, extraindo 
disso algumas conseqiitncias frutiferas, mas 
sobretudo aplainando-lhe o caminho para 

chegar as ultimas conclus6es que lhe permi- 
tissem unificar o sensivel e o inteligivel. 

A grande novidade de Fichte, o golpe 
de gtnio que o levou a criaqgo da nova filo- 
Sofia, consistiu na transformag50 do Eu pen- 
so kantiano em Eu puro, entendido como 
intuiq5o pura, que se autop6e (se autocria) 
e, autopondo-se, cria toda a realidade, e na 
relativa identificagao da esstncia desse Eu 
com a liberdade. 

Fichte insistiu virias vezes em dizer 
que seu sistema nada mais era do que a fi- 
losofia kantiana, exposta com procedimento 
diferente do de Kant. Entretanto, Kant niio 
se reconheceu na "doutrina da citncia" de 
Fichte. E tinha razao: ao p6r o Eu como 
principio primeiro e dele deduzir a realida- 
de, Fichte criava o idealismo, cujos pontos 
principais devemos examinar agora. 

- 

Eu. 0 Eu de Fichte 6 o principio 
originario e absoluto de toda a rea- 
lidade, e se qualifica essencialmente 
como atividade que antes de tudo 
pije a si mesma el portanto, p6e 
todas as coisas; desse modo, o Eu e 
condi@o incondicionada de si mesmo 
e da realidade. 
Na metafisica anterior a Fichte, a ativi- 
dade, o agir, era sempre considerado 
consequhcia do ser (operarisequitur 
esse), o ser era condi@o do agir; o 
idealismo de Fichte inverte, ao con- 
trario, o antigo axioma e afirma que 
esse sequitur operari: a agao precede 
o ser, o ser e produto do agir. 
E, assim, o Eu penso kantiano, que 
era a estrutura transcendental funda- 
mental do sujeito, torna-se em Fichte 
atividade, auto-intuiqao (a intuigilo 
intelectual que o proprio Kant con- 
siderava impossivel para o homem), 
autoposi@o da qua1 s%o deduzidas 
todas as coisas. 0 Eu absoluto n%o e 
o eu do homem individual, ao qua1 
pertence um eu sempre e em todo 
caso limitado pelo n%o-eu. 
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Para Aristoteles, o principio de todo saber cientifico era o principio de nao- 
contradigao; na filosofia moderna wolffiana e para o proprio Kant era o principio 
de identidade (A =A), considerado ainda mais originario; para Fichte, ao contrario, 
o principio se autopde (Eu = Eu) e, desse modo, pbe a identidade A = A. 

0 primeiro principio do idealismo de Fichte, sua condisao 
incondicionada, e, portanto: o Eu pde absolutamente a si mesmo. A ,,Doutrina 
0 Eu, enquanto livre atividade originaria e infinita, e autocriac;%o da ci6ncia,, absoluta por meio da propria imaginagao produtiva. Este e o os tr6s 
momento da liberdade e da tese. principios 

0 autopor-se do Eu comporta necessariamente a posi@o do jdea/jsmo 
inconsciente de alguma outra coisa diversa do Eu e, portanto, de Fichte 
a posi@o de um nao-eu. 0 segundo principio e, portanto: o Eu -+ 5 1-3 
opde absolutamente a s i  mesmo, dentro de si, um nao-eu. Este e 
o momento da necessidade e da antitese. 

A produc;ao determinada do nao-eu surge como limite, como de-terminagao 
do Eu, motivo pelo qua1 o nao-eu de-terminado comporta necessariamente um eu 
de-terminado, ele proprio oposto ao Eu absoluto. 0 terceiro principio de Fichte e, 
portanto: no EU absoluto, o eu limitado e o nao-eu limitado se opSem e se limitam 
reciprocamente. E este e o momento da sintese. 

0 terceiro principio explica: tanto a atividade cognoscitiva, Exp/ j cac~o  
que se funda sobre o aspecto pelo qual o eu e determinado pelo jdea/jsta 
nao-eu, uma vez que o nao-eu constitui a materia do conhecer e da atividade 
e, portanto, o limite necessario da consci@ncia, como a atividade cognoscitiva 
pratica, que se funda ao contrario sobre o aspecto pelo qua1 o e da atividade 
eu determina o nao-eu, uma vez que o eu, para realizar-se como n - ~ ~ a l  
liberdade, devem sempre superar os limites que o nao-eu pouco +§4-5 
a pouco lhes opbe. lsso atesta a superioridade da razao pratica 
sobre a razao pura. 

0 pvimeiro ~ v i n c i ~ i o  ligaq3o de A com A, pde, alCm da liga@o 

do idealismo de Fichte: ldgica, tambCm o A. 0 principio supremo, 
portanto, n3o C o da identidade logica A = 

o &M roe a si mesmo A, porque ele se revela posto e, portanto, 
n io  originario. 0 principio originario so 
pode ser ent3o o proprio Eu. E o Eu n io  C 

Na filosofia aristotilica o principio 
incondicionado da ciincia era o principio 
de n3o-contradiqzo. Na filosofia moderna 
wolffiana e para o pr6prio Kant, era o 
principio de identidade A = A, considerado 
ainda mais originiirio (no sentido de que 
aquele derivava deste). Para Fichte, por seu 
turno, este principio deriva ainda de outro 
principio, de natureza inteiramente peculiar. 
Com efeito, o principio A = A C puramente 
formal, dizendo-nos apenas que, se existe 
A, entso A = A. Necessariamente, pois, ha 
apenas a ligaqio logica "se ... entio". Essa 
ligag3o logica n30 pode ser posta sen30 
pelo Eu que a pensa, o qual, pensando a 

post0 por algo dlferente, mas se autopde. 
Eu = Eu, portanto, n30 significa identidade 
abstrata e formal, e sim a identidade dinf- 
mica de principio autoposto. 0 principio 
primeiro, assim, 6 condiqio incondicionada. 
Se C condiq3o de si mesmo, entio "constroi- 
se a si mesmo", "C assim porque assim se 
faz", C "posiq3o de si mesmo", em suma, C 
autocriaq30. 

Na metafisica classica, dizia-se que 
operari sequitur esse, ou seja, a aqfo C conse- 
qiiente ao ser das coisas: para agir, uma coisa 
deve primeiro ser, pois o ser C a condiqio do 
agir. Ora, a nova posig3o idealista subverte 
precisamente o antigo axioma, afirmando 



52 Segunda parte - FuodaG60 e absolutizac60 especulotiva do idealism0 

que esse sequitur operari, o que significa 
que a a@o precede o ser, ou seja, que o ser 
deriva da aqio e n io  vice-versa. Fichte diz 
com todas as letras que o ser niio e' conceito 
originario, mas "derivado", "deduzido", ou 
seja, produto do agir. 

0 Eu fichteano, portanto, C a intui~iio 
intelectual que Kant considerava impossivel 
para o homem, porque coincidiria com a 
intuiqio de um intelecto criador. A atividade 
do Eu puro C exatamente auto-intuiqio, pre- 
cisamente no sentido de autoposicionamen- 
to. Fichte chega at6 a usar a express50 "Eu 
em si" para indicar precisamente o Eu como 
condiqio incondicionada, que n io  C um 
fato, e sim um ato, atividade originaria. 

Fica entio evidente que esse Eu e essa 
Inteligtncia n io  s io  o eu e a inteligkia 
do homem empirico individual, mas o Eu 
absoluto, a Egoidade (Ichheit = lidade). 0 
eu empirico, como veremos, nasce somente 
em um terceiro momento. 

0 segundo principio: 
o CM or& a si MM n60-e~  

Ao primeiro principio da "posiqio" 
(tese) ou autoposiqio do Eu se contrap6e 
um segundo principio de "oposiqio" (an- 
titese), que Fichte assim formula: o Eu 
op6e a si u m  niio-eu. Podemos agora nos 
valer de um principio da 16gica formal para 
com~reender o que Fichte diz. Tomemos a 
proposiqio "nio-A n io  C = A". Ela pressu- 
p6e a oposiqio de nio-A e a posiqio de A. 
Mas ambas nada mais s io  do que atos do 
Eu e, alCm disso, pressup6em a identidade 
do Eu. Portanto, C o Eu que, assim como se 
p6e a si mesmo, op6e algo a si. 

Mas a deduqio deste segundo principio 
mostra-se ainda mais clara e quase obvia, 
seguindo-se outra linha de pensamento. 
0 Eu coloca-se a si mesmo n io  como algo 
estatico, mas como algo diniimico (corno 
aqio): p6e-se como poente, e o p6r-se como 
poente comporta necessariamente a posiqio 
de alguma outra coisa, ou seja, a posi~iio 
de outro algo e, portanto, a posiqio de um 
nio-eu (o  outro algo alCm do eu s6 pode 
ser o nio-eu). 

E evidente que esse nio-eu n io  esti 
fora do Eu, e sim no seu interior, j i i  que nada 
C pensive1 fora do Eu. Portanto, o Eu ilimi- 
tad0 op6e a si um nio-eu ilimitado. Assim, 

se o primeiro momento C o da liberdade (a 
liberdade originaria), o segundo momento, 
que C o da oposiqio, C o momento da neces- 
sidade. Logo veremos que esse momento C 
indispensavel para explicar tanto a atividade 
te6rica (a conscitncia e o conhecimento), 
quanto a atividade pritica (a vida moral e 
a liberdade da conscitncia). 

3- 0 terceiro pvincipio: 
d d  *-- 

a oposiq60 no &A 

ao nho-eu limitado 

0 terceiro principio representa o mo- 
mento da "sintese". A oposiqio entre o Eu 
e o nio-eu ocorre no Eu, como ja vimos. 
Ora, essa oposiqio n io  C de tal monta que 
o Eu elimine o nio-eu e vice-versa, e sim um 
delimita o outro e vice-versa. Com efeito, C 
evidente que a produqio do nio-eu nio pode 
surgir senio como limite ou como deter- 
mina@o do Eu. Assim, necessariamente, o 
nio-eu determinado comporta urn Eu deter- 
minado. Fichte usa o termo "divisivel" para 
expressar esse conceito, de mod0 que a for- 
mula dai resultante torna-se clara: o Eu op6e 
no Eu u m  niio-eu divisivel ao Eu divisivel. 

Fichte identifica esse terceiro momento 
com a "sintese a priori" kantiana. E, nos 
dois primeiros momentos, indica as con- 
diq6es que a tornam possivel. Alkm disso, 
Fichte esta convict0 de estar em condi~6es de 
"deduzir" as categorias, que Kant pretendeu 
extrair de mod0 met6dico seguindo um fio 
condutor, mas que, na realidade, extraiu 
mecanicamente do quadro dos juizos. Dos 
tr&s principios examinados, por exemplo, 
podem-se "deduzir" as trts categorias da 
qualidade: 

1 )  afirma@o (primeiro principio); 
2) nega~iio (segundo principio); 
3 )  limita@o (terceiro principio). 
De mod0 analogo, Fichte procede para 

deduzir tambtm as outras. 
A antitese entre Eu e nio-eu e a limi- 

taqio reciproca explicam tanto a atividade 
cognoscitiva como a atividade moral: 

1) a atividade cognoscitiva funda-se no 
aspecto pel0 qual o Eu C determinado pelo 
nio-eu; 

2) a atividade pritica funda-se, por sua 
vez, no aspecto pel0 qual o Eu determina o 
nio-eu. 
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Visto que tanto um quanto outro mo- 
mento se verificam no smbito do Eu infinito, 
conseqiientemente se dh uma dinsmica que, 
nos dois 2mbitos, de mod0 diferente, se des- 
dobra em progressiva superaq50 e dominio 
do limite, como veremos. 

&xplica+o idealista 
da atividade cognoscitiva 

Na experiincia e no conhecimento nos 
consideramos comumente que nos encon- 
tramos diante de obietos diferentes de nos e 
que agem sobre nos. Como se explica o fato 
de o sujeito considerar o objeto diferente 
de si, a ponto de sentir-se "afetado" pela 
agio dele? 

Fichte procura resolver o problema re- 
tomando de Kant a figura teorica da "ima- 
ginaq5o produtiva" e transformando-a de 
mod0 muito engenhoso. Em Kant a imagina- 
q5o produtiva determinava a priori a forma 
pura do tempo, fornecendo os "esquemas" 
As categorias. Em Fichte a imaginal50 pro- 
dutiva torna-se criadora "inconsciente" dos 
objetos. A imaginal50 produtiva, portanto, 
C a atividade infinita do Eu que, delimitan- 
do-se continuamente, produz aquilo que 
constitui a materia de nosso conhecimento. 
Precisamente por se tratar de produ@o 
inconsciente, o produto nos aparece como 
"diferente" de nos. 

Mas a imaginagiio produtiva forne- 
ce, por assim dizer, um material bruto, do 
qual, em etapas sucessivas, a consciincia se 
reapropria atravks da sensa~50, da intui@o 
sensivel, do intelecto e do juizo. 

Ora, se nos nos colocarmos no ponto 
de vista da reflex50 comum, pelas raz6es 
explicadas, formamos "a s6lida convig50 
de que as coisas t im realidade fora de n6s" 
e que, portanto, elas existem sem nossa 
intervengio. Todavia, quando, com a raz5o 
filosofica, refletimos sobre as etapas do pro- 
cesso cognoscitivo e suas condig6es, ent5o 
adquirimos consciincia do fato de que tudo 
deriua do Eu e, em nossa autoconsciincia, 
nos aproximamos 3empre mais da "auto- 
consciincia pura". E evidente que, em todo 
esse percurso, o nio-eu se revelou como 
condig50 necesshria para que nascesse a 
consciincia, que C sempre conscihcia deal- 
guma coisa diferente de si, e que, entretanto, 
pressup6e sempre uma alteridade. E tambCm 

C evidente que a autoconsci&ncia pura per- 
manece como limite do qual podemos nos 
aproximar, mas que nunca podemos atingir, 
exatamente por raz6es estruturais (derrubar 
todo limite significaria derrubar a propria 
consciincia). 

CxplicacAo idealista 
' da atividade woral 

Se, na atividade teorico-cognoscitiva, 
C o objeto que determina o sujeito, na ati- 
vidade pr5tico-moral, ao contrario, como 
dissemos, C o sujeito que determina e mo- 
difica o objeto. 

No primeiro caso, o n5o-eu age sobre 
o Eu como objeto de conhecimento; no 
segundo caso, ao contrario, o n5o-eu age 
sobre o Eu como uma espCcie de "impac- 
to" ou "esforqo" (Anstoss), que suscita um 
"contra-impacto" ou "contra-esforlo". No 
agir pratico, o objeto se apresenta ao homem 
como obsticulo a superar. Assim, o n5o-eu 
torna-se o instrumento atravCs do qual o 
Eu se realiza moralmente. Sendo assim, o 
n5o-eu torna-se momento necessario para 
a realizag50 da liberdade do Eu. 

Ser livre significa tornar-se livre. E 
tornar-se livre significa afastar incessante- 
mente os limites opostos pel0 n5o-eu ao Eu 
empirico. 

Na explicag50 da atividade cognos- 
citiva, vimos que o Eu p6e o n5o-eu. No 
context0 da explicag5o da atividade pratica, 

Nlo-eu. 6 a natureza em geral, 
compreendida como "reino dos limi- 
tes". 0 nao-eu 4 posto (produzido, 
criado) inconscientemente pelo Eu 
absoluto por meio da imaginaqdo 
produtiva, a qual, enquanto em 
Kant era apenas determinadora a 
priori da intuigBo pura do tempo, em 
Fichte torna-se justamente criadora 
"inconsciente" dos objetos. A imagi- 
naggo produtiva e assim a atividade 
infinita do Eu que, delimitando-se 
continuamente, produz aquilo que 
constitui a materia do conhecimento 
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tambCm estamos em condig6es de compreen- 
der, alCm do "que", tambtm o "por que", 
ou seja, a raz5o pela qua1 o Eu p6e o n5o-eu. 
0 Eu p6e o n5o-eu para poder se realizar 
como liberdade. 

Essa C uma liberdade destinada a 
permanecer estruturalmente no plano da 
fung5o ilimitada (o  dever absoluto ou im- 
perativo categ6rico de que falava Kant). 
A infinitude do Eu C um infinito p6r um 
n5o-eu para supera-lo ao infinito. Como C 
evidente, a eliminagio completa do nao-eu 
s6 pode ser um conceito-limite; por isso, a 
liberdade permanece estruturalmente como 
funs50 infinita. A verdadeira perfeigso C 

um infinito tender A perfeigzo como su- 
perag5o progressiva da limitag50. E nisso 
revela-se a pr6pria essEncia do principio 
absoluto. 

Desse modo, Fichte considera ter de- 
monstrado definitivamente a superioridade 
da raz5o pratica sobre a raz5o pura, que 
Kant ja intuira. Deus n5o C substsncia ou 
realidade em si mesma, e sim essa "ordem 
moral" do mundo; C o "dever ser" e, portan- 
to, a idCia. A verdadeira religiio consiste na 
ag5o moral. 0 finito (o homem) C momento 
necessario e estrutural de Deus (do absolu- 
to como idCia-que-se-realiza-ao-infinito). 
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IV. P v o b l e m a s  movais 

Fichte resolve o problema da rela@o entre mundo fenomi?nico e mundo 
num$nico, sustentando que: 

a) a lei moral e o nosso ser-no-mundo-inteligivel; 
b) a a@o real constitui o nosso ser-no-mundo-sensivel; 
c) a liberdade, enquanto poder absoluto de determinar o sensivel segundo o 

inteligivel, e a jung%o dos dois mundos: o verdadeiro principio de tudo el portanto, 
a liberdade do Eu. 

0 homem realiza sua tarefa moral de mod0 pleno quando entra em relagao 
com outros homens; a muitiplicidade de homens implica o surgimento de muitos 
ideais e, portanto, de um conflito entre ideais diferentes; nesse 
conflito, uma vez que a ordem moral do mundo e o prdprio 0 fwdamento 
Deus, nao pode deixar de prevalecer aquele que e moralmente da lein-~oral 
melhor. + §  1 

Avida associada implica o surgimento do "direito", porque em comunidade 
o homem deve limitar a propria liberdade com o reconhecimento da liberdade 
do outro; o direito fundamental do homem 4, portanto, o direito a liberdade; o 
segundo e o direito a propriedade. 0 Estado nasce de um contrato 
social e, portanto, de um consenso das vontades dos individuos, A origem 
e deve garantir o trabalho a todos, impedindo que haja pobres; do direito 
para atingir este objetivo, o Estado pode, se necessario, fechar o e do Estado. 
comercio exterior e tornar-se Estado comercial fechado. A missdo 

Tais posi~6es socialistas, inspiradas pelos ideais da RevolugZio dopovoalemdo 

Francesa, mudaram sob o evoluir dos acontecimentos historicos, + 3 2-3 
convencendo Fichte que apenas do povo alemao, militarmente 
derrotado e politicamente oprimido e dividido, podia vir o impulso para o pro- 
gresso da humanidade: apenas o povo alemao reunificado teria podido realizar 
tal missao. 

0 s  conceitos expressos por iiltimo 
encontram aplicagio nas obras de Fichte 
expressamente dedicadas a tematicas Cticas, 
juridicas e politicas. 

Dentre as muitas coisas interessantes 
ditas por Fichte a esse respeito, devemos nos 
limitar aqui a destacar as mais essenciais. 

Em primeiro lugar, devemos notar que 
Fichte resolve brilhantemente (pelo menos 
do seu ponto de vista) o grande problema 
que tanto atormentara Kant sobre a relagio 
entre o mundo sensivel ou fenominico e o 
mundo numinico com o qual se relaciona 
nosso agir moral. Fichte sustenta que a lei 
moral constitui nosso ser-no-mundo-inteligi- 
vel (o  elo estrutural com o inteligivel), a a@o 
real constitui nosso ser-no-mundo-sensivel, 

e a liberdade C o elo entre os dois mundos, 
enquanto C poder absoluto de determinar o 
mundo sensivel segundo o inteligivel. 

0 nio-eu age sobre o Eu somente como 
"resistincia", que niio apenas estimula o Eu 
a agir, mas pressup6e o seu ser posto por 
parte do Eu. 

0 Eu C o verdadeiro principio de tudo. 
0 s  problemas dos quais Fichte partira 

S ~ O ,  assim, plenamente resolvidos, e o prin- 
cipio ao qual visava para -poder reduzir o 
kantismo a uma unidade C alcangado. 

E claro que nesse contexto, em que 
tudo fica entregue B atividade moral, o pior 
dos males (o vicio supremo) C a inatividade 
ou a ine'rcia, da qual derivam os outros 
vicios piores, como a vilania e a falsidade. 
A inatividade (a acidia), com efeito, faz o 
homem permanecer no nivel de coisa, de 
natureza, de niio-eu e, portanto, em certo 
sentido, C a negagio da essincia e do destino 
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do pr6prio homem. 0 homem realiza sua 
funqiio moral de mod0 pleno entrando em 
relaqiio com os outros homens. Exatamente 
para tornar-se plenamente homem, cada 
homem tem necessidade dos outros homens. 
A necessidade de existirem muitos homens 
(a  "deduqiio" da multiplicidade de eus 
empiricos) C, portanto, fundamentada por 
Fichte na consideraqio de que o homem tem 
o dever de ser plenamente homem, o que se 
realiza apenas se existem mais homens. 

A multiplicidade de homens implica 
o surgimento de multiplicidade de ideais e, 
portanto, conflito entre os defensores dos di- 
versos ideais. Nesse conflito, segundo Fichte, 
C sempre o melhor que vence, at6 quando 
C aparentemente derrotado. Esse conceito, 
muito belo, C condicionado, porCm, pela 
visio de conjunto da qual brota, a qual im- 
plica que, sendo a ordem moral do mundo 
o proprio Deus, aquele que 6 moralmente 
melhor n io  pode deixar de prevalecer. 

0 "douto" tem missiio particular entre 
os homens. Ele deve se empenhar niio so- 
mente em fazer progredir o saber, mas em 
ser moralmente melhor e, nesse sentido, com 
sua atividade e seu exemplo, deve promover 
o progresso da humanidade. 

4 Significado 
I I 

e funC~o do direito 

A multiplicidade de homens implica 
tambCm o surgimento do "direito" e do 
"Estado". Visto que o homem n io  esta so, 
mas C parte de uma "comunidade", C ser 
livre ao lado de outros seres tambCm livres, 
e deve, portanto, limitar sua liberdade pelo 
reconhecimento da liberdade alheia. Mais 
precisamente, todo homem deve limitar sua 
propria liberdade, de mod0 que todos e cada 
um possam igualmente exercer a sua. Assim, 
nasce o "direito". 

0 direito fundamental C aquele que 
cada homem tem B liberdade (aquela li- 
berdade que C concretamente co-possivel 
no contexto de sociedade feita de homens 
livres). 

0 segundo direito muito importante C 
o da propriedade. Mas, a proposito desse 
direito. Fichte manifesta idCias modernas 
e intekssantes. Cada qual tem direito a 
poder viver mediante seu proprio trabalho. 

Nascido de um contrato social e, portanto, 
do consenso das vontades dos individuos, 
o Estado deve garantir a quem C incapaz 
a possibilidade de sobrevivtncia, a quem C 
capaz a possibilidade de trabalhar e, por fim, 
tambtm deve impedir que alguCm viva sem 
trabalhar. Como concebido pel0 filosofo, 
portanto, o Estado garante trabalho para to- 
dos e impede que existam pobres e parasitas. 
Na obra 0 Estado comercial fechado, Fichte 
sustenta que o Estado, a fim de alcanqar os 
objetivos apontados, pode, se necesshrio, 
fechar o comircio com o exterior ou regula- 
lo a fim de assumir seu monopolio. 

ws ~ 0 papel histbrico 
- *I1111 

da naqZio alemZi 

A essas posig6es socialistas esta ligado 
o ideal cosmopolita que Fichte defendeu por 
certo periodo, inspirando-se nos ideais des- 
pertados pela Revoluqiio Francesa. Mas os 
acontecimentos historicos aos quais assistiu 
na 6ltima fase da vida o convenceram de que 
o impulso para o progresso da humanidade 
niio viria do povo franc&, sob a guia de Na- 
poleiio, que agia como dispota e pisoteava 
a liberdade, e sim do povo alemiio, militar- 
mente derrotado e politicamente oprimido 
e dividido. 0 povo alemiio reunificado - e 
so o povo alemiio - teria podido cumprir 
essa missio. 0 s  Discursos a na@o alemi 
terminam assim: "Conhecemos nos algum 
povo que se assemelhe a este nosso, que foi 
o progenitor da civilizaqiio moderna e que 
nos suscite a mesma confian~a? Creio que 
todo aquele que niio se entregue as fantasias, 
mas pense, refletindo e discernindo, deve 
responder com um 'nio' a tal pergunta. Por- 
tanto, niio h i  outro caminho: se perecerdes, 
toda a humanidade perecerh, e nunca mais 
ressurgirh". 

Nem C precis0 recordar as funestas ins- 
trumentalizaq6es politicas as quais essas 
palavras deram origem. Em seu contexto 
original, porCm, elas tinham significado 
diverso, isto 6, aquele significado que toda 
na@o que ressurge 6 levada a atribuir a si 
mesma. Foi nesse sentido, por exemplo, que 
ressoou o significado do Primado moral 
e civil dos italianos, de Vicente Gioberti. 
Todavia, permanece o fato de que o escrito 
de Fichte ofereceu amplos elementos 2i ideo- 
logia do pangermanismo. 
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do p e n s a m e n t o  de  Fichte (I 800-1 8 I  4) 

A filosofia de Fichte, apos a "pol6mica sobre o ateismo", idea,ismo 6 
revela evidentes mudanqas, de notavel relevo e porte, que se aprofundado 
desenvolvem segundo um aprofundamento progressivo do idea- em sentido 
lismo em sentido metafisico e acentuadamente mistico-religioso. metafisico 
Na exposi@o da Doutrina da ciencia de 1801, na base de tudo + § 1-2 
existe o absoluto, que se manifesta formalmente em si como ra- 
zao, como identidade que infinitamente se diferencia de saber e de ser; o absoluto 
e assim cindido do saber absoluto, o qual, para ser superado, deve ser posto na 
"evid@ncia" da luz da unidade divina. 

~Quan to  a instiincia religiosa, ja notavel na Missa'o do 
homem, encontra sua express80 mais tipica na Introdu@o d A instsncia 
vida beata, onde se afirma que na vida e nas aq6es do homem religiosa 
devoto a Deus nao e o homem que age, mas o proprio Deus; + § 3 
a propria ciencia torna-se uma especie de uniao mistica com o 
absoluto. 

Rela+es e d i f e ~ e n ~ a s  
entre as d ~ a s  fases 

d a  filosofia d e  Fichte 

A produqiio filosofica de Fichte pos- 
terior ii "pol~mica sobre o ateismo", ou 
seja, posterior ao momento em que se 
estabeleceu em Berlim (1800), apresenta 
evidentes mudanqas de pensamento, de 
nothvel importiincia e alcance, a ponto de 
alguns estudiosos falarem de duas filosofias 
de Fichte. 

0 filosofo, entretanto, defendeu a uni- 
dade de seu pensamento. 

A verdade talvez esteja no seguinte: 
Fichte sempre sustentou (e, provavelmente, 
com perfeita boa-fC) ter exposto em seus 
livros as mesmas coisas que Kant dissera, 
so que expressando-as de mod0 diferente; 
entretanto, aconteceu que, expressas de 
mod0 diferente, as coisas ditas por Kant 
tornaram-se diferentes; o mesmo pode-se 
dizer da segunda filosofia de Fichte em re- 
laqiio i primeira. Procurando dizer de mod0 
novo as coisas ditas entre 1793 e 1799, os 
escritos que viio de 1800 em diante acabam 
por dizer coisas novas. 

As novidades se desenvolvem segun- 
do duas direqbes fundamentais, precisa- 
mente: 

1) segundo aprofundamento progres- 
sivo do idealism0 em sentido metafisico; 

2) em sentido acentuadamente mistico- 
religioso. 

e m  sentido metafisico 

Em 1798, no Sistema da moral, Fichte 
j6 escrevia: "0 saber e o ser niio se cindem 
fora da conscihcia e independentemente 
dela, mas cindem-se somente na conscihcia, 
porque essa cis20 6 a condiqiio da possibi- 
lidade de todo conhecimento, e somente 
mediante essa cis50 C que surgem um e 
outro. Niio h6 nenhum ser seniio atravCs 
da conscitncia, e fora dela niio h i  tambCm 
nenhum saber que seja termo meramente 
subjetivo e em movimento em direqiio ao 
seu ser. Pelo simples fato de poder dizer-me 
'eu', sou obrigado a cindir: por outro lado, 
s6 porque digo 'eu', enquanto o digo, ocorre 
a cisiio. Portanto, estando a unidade assim 
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cindida na base de todo conhecimento, e 
em conseqiiincia do qual o subjetivo e o 
objetivo siio inseridos imediatamente na 
conscitncia como unidade, 6 absolutamente 
= X, nHo podendo, em sua simplicidade, 
chegar de mod0 algum a consciincia". 

0 segundo Fichte, ao contririo, reve- 
la-se voltado para, a medida do possivel, 
captar essa incognita X e garantir-lhe 
estatura ontologica tal que ela acaba por 
tornar-se Deus acima do Eu, um absoluto 
que C bem mais do que a ordem moral do 
mundo. 

A exposiqio da Doutrina da cibncia de 
1801 ja mostra claramente essa tendincia. 
Em uma carta, Fichte assim a resume: "[ ...I 
Minha nova Exposip50 [.. .] mostrara que C 
precis0 inserir na base o absoluto (ao qual, 
precisamente por se tratar do absoluto, n io  
se pode acrescentar nenhum atributo, nem 
o do saber nem o do ser, e tampouco o da 
indiferenqa do saber e do ser), e que esse 
absoluto se manifesta em si como razio, se 
quantifica, se divide em saber e ser; somente 
sob essa forma C que chega a uma identida- 
de do saber e do ser, que se diversifica ao 
infinito". 

Retorna assim a sombra de Spinoza, 
d? qual Fichte procura fugir desta maneira: 
"E s6 assim que se pode manter o 'Uno e 
o Todo', mas niio como em Spinoza, onde 
ele perde o 'Uno' quando vem ao 'Todo' e o 
'Todo' quando tem o 'Uno'. Somente a razio 
possui o infinito, porque nunca pode aferrar 
o absoluto. E somente o absoluto, que nunca 
entra na raziio sen20 formaliter, C a unidade, 
unidade que permanece somente qualifica- 
tiva e nunca quantitativa". Desse modo, o 
absoluto C cindido do saber absoluto (da 
doutrina da citncia): "0 saber absoluto 
[...I n io  C o absoluto [...I. 0 absoluto nio 
C o saber nem o ser, nem a identidade nem a 
indiferenqa de ambos, mas C absolutamente 
o absoluto, pura e simplesmente". 

Na redaqio da Doutrina da cigncia, 
de 1804, o filosofo recorre att, alCm do 
conceito de unidade, tambCm ao conceito 
neoplatbnico de "luz", que, irradiando-se, 
cinde-se em ser e pensamento. Aqui, Fichte 
n io  apenas distingue o absoluto do saber 
conceitual, mas sustenta que este insere-se 
para ser superado na "evidincia" propria 
da luz da unidade divina. Nas ultimas ex- 
posiqdes, Deus C concebido como ser uno 
e imutivel, ao passo que o saber torna-se 
a imagem ou esquema de Deus, "o ser de 
Deus fora do proprio ser", o divino que se 

espelha na consciincia, sobretudo no dever 
ser e na vontade moral. 

- 
no  s e g u ~ d o  Fichte 

Uma linha de pensamento aniloga ma- 
nifesta-se nas exposiqdes exotiricas, ou 
seja, populares, que sairam paralelamente 
nesse periodo. 

Na Miss20 do homem, Fichte da a fC 
extraordinario relevo, tanto que, em algu- 
mas piginas, parece-nos quase estar lendo 
Jacobi. 

No que se refere aos fundamentos, 
Fichte j i  fala, ao invCs de Eu, de Vida, Von- 
tade eterna e Razio eterna: "Toda a nossa 
vida e' a sua vida. Nos estamos em sua miio 
e ai permanecemos - e ninguCm poderi dai 
nos arrancar. Nos somos eternos porque ela 
C eterna". 

Ainda nessa obra, Fichte chega a afir- 
mar que "somente o olhar religioso penetra 
no sinal da verdadeira beleza". 

A instiincia religiosa da dtima fase do " 
Densamento de Fichte encontra sua mais 
tipica expressiio na Introdu@o a vida bem- 
aventurada, de 1806, na qual o idealismo se 
colore com as tintas proprias do panteismo 
metafisico: "NHo ha absolutamente nenhum 
ser e nenhuma vida fora da vida divina ime- 
diata. Esse ser C encerrado e obscurecido de 
virios modos na consciincia, com base em 
leis proprias, indestrutiveis e fundadas na 
essincia da propria consciincia; mas, liberto 
desses inv6lucros e modificado somente pela 
forma do infinito, reaparece na vida e nas 
acdes do homem dedicado a Deus. Nessas 
aqdes, niio C o homem que age, e sim o pro- 
prio Deus, no seu ser intimo e originirio e 
em sua essincia, que age no homem e realiza 
sua obra por meio dele". 

Esta, segundo Fichte, seria a doutrina 
do Evangelho de Jo20, que corrigiria aque- 
le "erro essencial e fundamental de toda 
falsa metafisica e doutrina da religiio", 
que C a teoria da criaqHo a partir do nada, 
"principio originario do hebraismo e do 
paganismo". E mais: "A suposiqiio de uma 
criaqHo, especialmente em relaq3o a uma 
doutrina religiosa, C o primeiro passo em 
direqHo ao erro: a negaqio de tal criaqHo, se 
suposta por doutrina religiosa anterior, C o 
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primeiro critirio da verdade de tal doutrina E assim, Fichte reinterpreta segundo 
religiosa. 0 cristianismo, especialmente seus proprios esquemas os conceitos do 
Jo50, o profundo conhecedor das coisas Verbo divino e do amor. A pr6pria cifncia 
de que falamos, encontrou-se neste ultimo torna-se uma espCcie de uni5o mistica com 
caso". o absoluto. 

A ultima especula@o de Fichte teve pouco eco. Na Doutrina da ciencia, de 
1794, os rom&-tticos, ao inves, haviam lido muitas de suas aspiragies, como o con- 
ceito de infinito e do incessante tender para o infinito, a redus80 
do nao-eu a uma projeqao do Eu, a proclama@o da liberdade A marca etica 
como significado ultimo das coisas. e a constante 

A constante do pensamento de Fichte foi em todo caso a do pensamento 
marca etica. 0 idealismo de Fichte e idealismo "etico" principal- de Fichte 
mente porque a lei moral e a liberdade s%o a chave que explica 45 ' 
a escolha que todo homem particular faz das coisas e da propria 
filosofia: escolhe o idealismo quem e livre, escolhe o dogmatismo objetivista (a 
filosofia que da proeminhcia 8s coisas em rela@o ao sujeito) quem na"o e espiri- 
tualmente livre. ' 

l i d 1 4  
0 idealism0 de Fichte 
k idealismo "ktico" 

As ultimas especulag6es de Fichte ti- 
veram pouco eco. 0 sucesso da Doutrina 
da ciBncia de 1794 nao podia se renovar, 
porque naquela obra os romiinticos viram 
tambim muitas de suas aspiras6es, que ali 
eram mais sugeridas do que expressamente 
formuladas e proclamadas. Alim do que 
era dito, leram tambCm, nas entrelinhas, o 
que n5o era dito, de mod0 que a obra foi 
carregada de significados diversos. 

Eis o que os romiinticos leram nela: o 
conceit0 de infinito e do incessante tender ao 
infinito; a redus50 do n5o-eu a uma projeg5o 
(ou criagiio) do Eu e, portanto, o predominio 
do sujeito; a proclamas50 da liberdade como 
significado ultimo do homem e das coisas; 
a concepgiio do divino como algo que se 
concretiza no agir humano. 0 proprio con- 
ceito romiintico de "ironia" como continua 

autoprodug50 e auto-superas50 provim da 
dialitica de Fichte, pel0 menos no que se 
refere a formulag50 e i definig50 te6rica. 

Se, para compreender o homem Fi- 
chte, C preciso seguir toda a sua paribola 
evolutiva, para compreender o desenvol- 
vimento das idiias desse period0 6 preciso 
concentrar-se sobretudo na Doutrina da 
ciBncia de 1794 e nas idCias que est5o em 
sua base. Ademais, a marca e'tica expressa 
nessa obra e nas obras estreitamente ligadas 
a ela permaneceu a constante do pensamento 
de Fichte, o minimo denominador comum 
de toda a sua obra. 0 idealismo de Fichte C 
idealism0 "Ptico" ou "moral", n50 apenas 
porque a lei moral e a liberdade siio a chave 
do sistema, mas tambPm porque s5o a chave 
que explica a escolha que cada homem em 
particular faz das coisas e da propria filoso- 
fia: escolhe o idealismo quem C liure, escolhe 
o dogmatismo objetivista (a filosofia que d i  
proeminfncia i s  coisas em relasao ao sujei- 
to) quem niio e' espiritualmente livre. 
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0 fundamento do sistema do saber, 
em grau de 

transformar a filosofia em "doutrina da cihcia", i 

o Eu puro, 
I 

atividade auto-intuitiva pura 
que, por meio da imaginagiio produtiva, 

livremente se autop6e 
e, autopondo-se, cria toda a realidade 

1. 0 Eu pde absolutamente a si mesmo (TESE) 

2. 0 Eu opde absolutamente a si, dentro de si, um ndo-eu (ANT~TESE) 

- r 

ir'l: 3. No Eu absoluto, o eu lrmrtado e o ndo-eu lrmitado limitam-se reciprocamente (S~NTESE) 

Atividade cognoscitiva: Atividade pritica: 
0 eu k de-terminado pelo ndo-eu 0 eu de-termina o ndo-eu 

a acdo real, - - - - - - 
I aue constitui nosso 
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Primeira introdu@io d doutrina do ci6ncia (1 797) 
Um manifesto do idealismo: o que 6 o idealismo e por que um homem o escolhe 

Para responder as criticas suscitaclos pelo suo Doutrina da ci$ncia de 1 794, Fichte empreen- 
de a publicagdo em portes no revisto 'Yornal filosofico", a portir de 1797, do pensamento ex- 
presso noquslo obro, expondo-o em umo forma nova s respondendo a problemas qua hovio 
levantado. 

Na primeira parte da obra, projetado por Fichte corn o titulo Ensaio ds urna nova exposic;do 
da doutrina da ci&ncn, estava contida a 1ntroduc;do qua opresantamos oqui integralmsnte, e 
qua o filho de Fichte, oo publicar os escritos do pa;, intitulou de Primeira introdu~60 b doutrina 
da cihncia, titulo qua parmoneceu con6nico. 

Esta Introduc;do constitui o "manifesto" do idealismo e Q opresentada corn orgljcia e notdvel 
cloreza . 

0 objetivo que Fichte se propde Q o de opresentar a id& de fundo do idealismo, o qua 
deveria sa impor como o cjnico sistemo filosofico coerente. 0 idealismo, sagundo Fichte, ndo ssria 
refutdvel; quem procuro refutd-lo, demonstra ndo entend&-lo. 0 motivo de fundo que impele a 
escolher o idealismo ndo C de corbter intelectuol, mas moral: com efeito, escolhe o idea/ismo 
quem oma a liberdode, porque C apsnas o idealismo que verclodeiramante a justifico. 

Para alcanpr este objetivo, Fichte procede como segue. 
Temos representagdes de dois tipos: olgumos sdo livras, outras se apresentam sampre 

acompanhadas de urn sentimento de necessidade. 
0 conjunto das repressntagdes acomponhadas palo sentimento do nacassidade Q o que 

chomamos de experi&ncia. R tarefa da filosofia Q justomante a de fornecer explicagdo da ex- 
pari&nc~o a, portonto, do sisterno das representogdes acornpanhodas do necessidade. 

Ora, aquilo qua dd razdo do expari&ncio estd fora do exper~&ncia, pelo motivo de qua o 
funclornsnto, enquanto tal, estd fora daquilo que Q fundomantado. 

0 s  sisternas filosoficos qua procuraram prestar contas do expari&ncia sdo openas dois: o 
ideolismo e o dogmatismo. 0 primefro, para explicor a experi&ncia, prescinde do coisa em si s 
ss dirige 6 intelig&ncio; o segundo, ao contrdrio, se dirige sobre a coisa em si. 

Mas aquilo sobre o que sa fundomenta o dogmotismo, a coisa em si, ndo tern realidode 
a pode ser considerada mera "inven@o", ao passo que o objeto do idealismo faz refer&ncio 
a dados precisos e incontroversos de consci&ncia. 

Dogmatismo e idealismo ndo t&m entre si pontos em comum, e, portonto, ndo podern ser 
refutados corn armas logicas. Seus princ@os ndo sdo ulteriormante dedutiveis, e por isso suos 
aceitoq6es ndo podem ser discutidas logicamente. 0 idealisto ndo pod@ refutar o dogmbtico, 
porqua este parte do coisa em si e dela faz derivar tudo, inclusive a consci&ncio e a liberdade. 
0 dogmdtico ndo pod@ refutar o ideolista, porque este ndo odmite a exist&ncio do coisa em 
si, sobre o quo1 o dogmdtico fundomento todos os seus raciocinios. 

Coloco-se, entdo, o problema de fundo: do que depende a escolha que algu6m faz? 
Fundamentalmente, o interesse supremo que o homem tern C aquala que se refere a si 

mesmo. Mas hd dois modos opostos de interessor-se por si mesmo, dois tipos diversos de 
homens qua otuam estes dois interessas. Da um lado, hd aquales qua ndo sstando oinda 
elevados oo sentimanto do liberdode e do autonomio em sentido odequodo, t&n apanas umo 
consci&ncio dispsrsa e apsgoda as coisas e, portonto, ss dirigsm 6s coisas e t&m fQ nelos por 
omor a si. Do outro lodo, oo contrdrio, hd aquelss qua ss dirigem ndo as coisas, mas a SI, ou 
seja, 6, propria liberdade e autonomio. 

Rs conclusdes de Fichte, portonto, sdo as seguintes: o tipo de filosofia que alguhm 
escolhe, depends do tipo de hornem que ele 6; se tem fQ nos coisas mais do que na libar- 
dode, ssrd um dogmdtico; se tern, ao contrbrio, umo out&ntico fQ em si e no liberdade, ssrd 
um ideolista. 
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Todovio, o ideolismo tern umo superioridode sobre o dogmotismo n6o so de cardter moral, 
mos tombBm de cordter teorico. 
0 dogmdtico, portindo do coiso em si, 1760 consegue explicor odequodomente a experi&ncio. 

Com efeito, movendo-se no ordem dos coisos em si, openos corn um gronde solto, totolmente 
indevido, pode-sa possor do coiso em si poro o consci&ncio s o intelig&ncia, porque esta ndo 
6 uma das coisas em si. 0 idsolisto, portindo oo invhs do intelig$ncio como primeiro obsoluto, 
resolve todos os problemas que o dogmdtico n6o pode resolver. Neste sentido, o ideolismo 
se impbe como ljn~ca f~losofia possivel. 
0 fundomento do ideolismo Q, portonto, a intelig&ncia, compreendida como ativ~dade que 

d6 a si mesma as proprias leis no decorrsr do proprio ogir, em v~rtude de sua propr~o ess&nc~a. 
Rs leis do intelig&ncio se deduzem, portonto, do ess&ncio do proprio intelig&ncio, s o objeto 
B o produto sinthtico dessos leis. 

Poro o idaolismo o experi&ncio torno-se produq6o de livre-pansomento qua oge segundo 
os leis de sua proprio ess&ncio: "a priori" e "o posteriori" coincidem, no sentido de qua 560 o 
mama reoliclode, visto de dois lados diferentes. 

1 R polavro ciltimo do ideolismo, poro Fichte 6, portonto, esto: n6o exlste outra reolidade a ' nbo ser a intelighcia, e da at~vidade da mesma intelig&ncia derivam todas as outras coisas, 
sem nenhuma exce@o. 

Em torno o esto tese girord todo o historia do ideolismo. 

I. A tarefa J a  filosofia consists 
em Jar a raziio de toJa experi6ncia 

1. Entre as representag8es que temos, 
algumas s6o necessarias, 
outras sdo livres 

Fica atento a ti mesmo: afasta teu olhar de 
tudo o que est6 ao redor de ti e dirige-o para 
teu intimo: esta & a primelra exig&ncia que a 
f~losofia faz a seu discipulo. N6o se trata de 
algo que se encontro fora de ti, e sim apenas 
de t~ mesmo. 

Mesmo observando a 51 propr~o de relan- 
ce, coda um perceber6 uma diferen~a importan- 
te entre as diversas determinqaes ~mediatas 
da propria consc~&ncia, que podemos tambQm 
chamar de representa@es. 

Rlgumas, com efeito, nos aparecem com- 
pletamente dependentes de nossa liberdade, 
mas nos Q lmpossivel crer que a elas correspon- 
do algo de externo a nos, sem que ai haja de 
nossa parte urna contribui~6o neste sentido. 

Nossa fantasia e nossa vontade nos apa- 
recem como livres. Outras representa$W s6o 
referldas por nos a uma verdade que deve ser 
posta independentemente de nos, como a um 
seu modslo; e b condi@o de que elas coincidam 
com esta verdade, ao determinar estas repre- 
senta@es nos sentimos vinculados. 

No conhecimento nos nbo nos conside- 
ramos l~vres quanto 6quilo qua ss refere ao 
seu conteudo. Resumindo: algumas de nossas 

representa@es s6o ocompanhadas pelo sen- 
timento da liberdade; outras, ao contr6ri0, sdo 
acompanhadas pelo do necessidade. 

2. As representag8es 
que dependem da liberdade 
s6o motivadas pela propria liberdade 
e nBo por outra coisa 

De um ponto de vlsta rac~onal n6o pode 
surglr a pergunta por que as representa@es 
que dependem da I~berdade s60 determ~nadas 
justamente deste modo e n60 de outro? 

Com sfelto, estabelecendo que estas de- 
pendam do I~berdade, f~ca excluido todo empre- 
go do concelto de rnotlva~do ulterior; elas s6o 
asslm pelo fato de que eu as determlne~ asslm, 
e se as tlvesse determ~nado de modo d~verso, 
elas consequentemente serlam d~versas 

3. R explicagBo do principio do qua1 dependem 
as representag8es necessbrias 
(que em seu conjunto 
constituem a experi8ncia) . 
i a tarefa da filosofia 

R seguinte, ao contrbrio, & sem dirv~da 
uma pergunta que merece reflexdo: qua1 Q o 
fundamento do sistema de representa<6es 
acompanhadas pelo sentimento do necess~da- 
de e deste proprio sentlmento da necessidade? 
Fornecer uma resposta a esta pergunta cons- 
titui a tarefa do filosofia; e, segundo penso, a 
filosofia nbo & mas que a c16ncia que assume 
esta tarefa. 0 sistema das representa@es que 
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sdo acompanhadas pelo sentimento da neces- 
sidade chama-se tambdm experi&ncio, tanto 
interna quanto externa. Portanto, a filosofla 
- para diz&-lo em outras palavras - deve lndlcar 
o fundamento de toda experihcia. 

4. TrOs objq8es e respostas bs mesmas 

Contra o que acabamos de afirmar po- 
dem ser levantados apenas tr&s t~pos de ob- 
je$deS. 

Rlgudm poderia, de um lado, negar que 
existam na consc~&ncia representa@es que 
sejam acompanhadas pelo sent~mento da 
necessidade e que se refiram a uma verdade 
determinodo sem nenhuma contribui~do neste 
sentido de nossa parte. Quem levanta essa 
objeq50, ou nega, indo contra a boa-fd, ou 
entdo d preciso supor que ele seja feito de 
modo diverso em rela~do aos outros homens: 
mas se assim fossem as coisas, entdo para ele 
ndo existiria sequer aquilo que ele nega, e n60 
existir~a nenhuma nagaGdo, e por isso podemos 
corn raz6o descurar sua objegdo. 

Ou ant60 algudm poderia dizer que a 
questdo levantada d completamsnte insolirvel, 
que, a respeito, nos encontramos em um esta- 
do intransponivel de ignor6nc1a no qua1 somos 
for<ados a permanecer. De~xar-se envolver por 
algu&m qus Ievante questdes deste tipo, e adu- 
zir mot1va~6es e contramotiva~des d totalmente 
~nirt~l. 0 melhor modo de refutd-lo d fornecer 
uma resposta efetiva 6 pergunta; n6o Ihe resto- 
r6, entdo, nada mais a ndo ser examinar nossa 
tentativa e indicar os pontos e as razdes pelas 
quois isso ndo Ihe parega sufic~ente. 

Por f~m, algudm poder~a p6r em discus- 
sdo a denomina<do, e aftrmar que a f~losofia 
d algo totalmente d~ferente, ou entdo que ela 
compreende tambdm outras colsas aldm daque- 
las que foram por nos ~nd~cadas. R este seria 
f6cil provar que desde sempre, e por parte de 
todas as pessoas que se ocuparam dela com 
compet&nc~a, justamente aqu~lo que ind~camos 
foi considerado hlosofia; que tudo aquilo que 
ele gostaria de passar como filosofia tem j6 
outros nomes; que, se sste tsrmo deve des~gnar 
0190 de preciso, ele deve des~gnar justamante 
a ci&nc~a que ~ndicarnos. 

5. A doutrina da ci8ncia responde 
a estes problemas 

R partir do momento, pordm, que ndo pre- 
tendemos de fato de~xar-nos envolver em uma 
infrutuosa d~sputa centrada sobre um termo, 
ds nossa parte temos j6 renunc~ado h6 tempo 
a este nome e chamamos doutrino do ci&ncio 

a ci&nc~a qua se preocupa de realizar a tarefa 
que indicamos. 

II. 0 fundamento que 36 a raz6o 
de toda experiencia 
est6 for0 da experi3ncia 

1. 0 fundamento que explica aquilo 
que esta fundamentado 
n6o entra no dmbito deste Cltimo 

€ possivel indagar-se a respeito do fun- 
damento apenas para aquilo que se julgou 
como contlngente, ~sto 6 ,  como algo do qua1 
se pressupde a possibilidade de ser tambhm 
diferents de como 6, e que, todav~a. ndo deva 
ser determ~nado pel0 liberdade; e justamente 
pelo fato de que nos interrogamos sobre seu 
fundamento, ele se torna contingente para 
aquele que se p6e esta pergunta. R tareFa de 
buscar o fundamento de uma colsa contlngente 
s~gnifica mostrar alguma outra coisa de cuja 
determ~na~do se possa compreender por que 
o pr~nc~plado' assumiu, entre as mult~plas de- 
termlnaq5es possive~s, justamente aqueia que 
tem. Conseqijentemente ao concelto de funda- 
mento, este ultimo cai fora do Fundamentado; 
ambos, fundamentado e fundamento, 6 med~da 
que sdo tais, s6o opostos um ao outro e sdo 
postos lado a lado, de modo que o prime~ro 6 
expl~cado graps ao segundo. 

2. 0 conceito de fundamento 
n60 pode ser entendido 
a n60 ser deste modo 

Ora, a filosofia deve ind~car o fundamento 
de toda exper~&ncia e, portanto, seu objeto 
necessariamente est6 fora de toda exper16ncia. 
Este pr~ncip~o vale para toda hlosofia, e teve 
~gualmente valor universal at6 a dpoca dos 
kantianos e de seus dodos da consci&ncia, ou 
seja, da exper16ncia ~nterna. 

Ndo h6 nenhuma objeq3o contra o prln- 
cip~o aqui enunciado: com efeito, a premlssa 
de nosso rac~ocinio consiste .sirnplesmente na 
an6l1se do concelto de f~losof~a que enuncia- 
mos, e o resto d aquilo que sq segue de tal 
premlssa. E se algu&m quisesse lembrar que 
o conceito de fundamento deve ser expl~cado 
de modo d~verso, ndo podemos certamente 
impedir que, ao usar esta expressdo, ele pense 
aquilo que quiser: somos, pordm, autor~zados a 

€ tudo oqu~lo que derivn do Pr~ncip~o [N do T ] 
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declarar que nos, na defini@o de filosofia que 
propusemos mais acima, ndo queremos enten- 
der nada rnais que aquilo que ~ndicamos. Se 
ndo se devesse atribuir b filosofia o significado 
que indicamos, isso cornportaria a negaq5o do 
possibilidade da filosofia em gem assim corno 
nos a entendamos: mas, em rela@o a isso, j6 
tomarnos posiq3o mais acirna. 

Ill. 0 s  dois sistemas filos6ficos 
qua procuram dar razBo 
de toda experi6ncia possivel 

1. Para explicar a experi8ncia 
pode-se prescindir da coisa em si, 
dirigindo-se a intelighcia 
(corno o idealismo), 
ou ant60 prescindir da intelig8ncia 
dirigindo-se a coisa em si 
(corno o dogmatismo) 

0 ser racional finito ndo possui nada fora 
da experi&ncia: & ela que contGm toda a mot&ria 
de seu pensamento. 0 filosofo se encontra ne- 
cessariamente nos mesmas cond1<6es: parece, 
portanto, inconcebivel que ele possa elevar-se 
acirna da experi&ncia. 

Ele, porbm, pode abstrair; pode separar 
por meio da liberdade do pensamento aquilo 
que na sxperi&ncia perrnanece preso. Na ex- 
perigncia, o coisa, ou seja, aquilo que aparece 
corno determinado de modo independente de 
nossa liberdade e sobre o qua1 nossa experi&n- 
cla deve se regular, e o intslig&ncio, que deve 
conhecer, sstSlo unidas de mod0 1nsepar6vel. 0 
filosofo pode abstrair de urna das duas, e, des- 
se modo, ele abstra~ do experi&ncia e se eleva 
aclma dela. Se ele abstrair da coisa, resta-lhe 
uma intelig&nc~a em si, isto 6, separada da ex- 
peri&ncia; se abstrair da ~ntel~g&ncia, entdo Ihe 
resta urna coisa em si, isto 6, separada do fato 
de que a coisa em SI aparece no experi&nc~a, 
corno fundamento explicative desta bltima. 0 
primeiro procedimento chama-se idsolismo, o 
segundo charna-se dogmotlsmo. 

2. Idealismo e dogmatismo 
s60 os Cnicos dois sistemas 
filosoficos possiveis 

0 que acabomos de dizer deveria ter 
persuadido de que sao possive~s apenas estes 
dois sistemos filosoficos. Conforme o idealis- 
mo, as rapresenta@es acompanhadas pelo 
sentimento do necassidade sdo o produto do 
~ntelighncia que B seu pressuposto; conforme o 

dogrnatismo, elas sdo o produto de urna colsa 
em si que & seu pressuposto. 

Se algu&m quisesse negar este principio, 
deveria dernonstrar ou que existe tarnb&m um 
outro modo, diverso da abstraq50, para ele- 
var-se acima da experi&ncia, ou entdo que na 
consc~&ncia do experi&ncia existe 0190 a mais 
que as duos partes que mencionamos. 

Ora, quanto ao que se refere oo primeiro 
ponto, ernergir6 mais claramente mais 6 frente 
que aquilo que indicamos como ~ntelig&ncia 
aparece, com efeto, no consci&ncia sob outro 
predicado, e que ndo 6, portanto, 0190 que & 
produzido unicarnente por melo da abstra@o; 
mas tambhm se darnonstrar6 que a consci&n- 
cia da intelig&ncia se fundaments sobre urna 
abstra<do que 6 perfeitamente natural para o 
homern. 

Ndo se nega absolutamente que sejo 
perfeitamente possivel fundir em urn conjunto 
fragmentos destes dois diferentes slstemas, 
e que este trabolho inconsequente tenha sido 
feito com muita frequhncia; queremos negar, 
por&rn, que, seguindo urn procedimento con- 
sequent~, seja possivel urn numero maior de 
sistemas albm destes dois. 

IV. 0 fundamento que o idealismo 
e o dogmatismo apresentam 
para explicar a experi6ncia 

1 . 0  objeto de umcl filosofia 

Definimos objsto de umo filosofia o funda- 
mento que expl~ca a experi&ncia proposto por 
uma filosofia, pois ele parece exlstir apenas 
graps a esta ljltirna e para esta Ijltima. Entre o 
objeto do idealisrno e o do dogmatismo existe 
urna diferenp importante a proposito da sua 
rela$io com a consci&ncia. Tudo aquilo de que 
estou consciente chama-se objeto do consci&n- 
cia. Existem tr&s tipos de relaq5o possive~s entre 
este objeto e o sujeito das representaq3es: 

1 ) ou o objeto aparece corno produto da 
representa<do da intalig&ncia; 

2) ou aparece como existente sem nenhu- 
ma contribu~@o por parte do propria intelig&ncia; 

3) ou entdo aparece, por fim, ou corno 
deterrninado tarnbBrn no qua se refere b propria 
natureza, ou como existente unicarnente pelo 
fato de qua existe, mas deterrnln6vel pela livre 
intelig&ncicr no que se refere 6 sua natureza. 

R primelra relaq3o dlz respeito a 0190 
puramente inventado, com ou sem um fim; o 
segundo diz respeito a urn objeto da experihn- 
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cia; o terceiro diz rsspeito apenas a um hnico 
objeto que queremos logo mostrar. 

2. 0 objeto do idealismo 6 o "Eu em si" 

Sem duvida posso ~nduzir-me livremente 
a pensar isto ou aquilo: por exemplo, a pensar 
a coisa em si do dogmdtico. Se agora abstraio 
daquilo que C pensado, 5 dirijo o olhar unica- 
mente sobre mim, eis que eu me torno para 
mim mesmo, nsste objeto, o objeto de uma 
representagio determinada. 0 fato de que eu 
apare~a para mim mesmo determ~nado justa- 
mente deste modo 5 n60 de outro, exatamente 
como pensante, 5 pensante, entre todos os 
pensamentos possiveis, justamente na coisa 
em si, deve depender, a meu ver, ds minha 
determina<do que eu f q o  de mim mesmo: eu 
me tornei livremente a mlm mesmo o tal objeto. 
Eu, porCm, ndo me tornei o mim mesmo em si, 
mas, ao contrdrio, sou Ievado necessariamente 
a pressupor a rnim mesmo como aquilo que 
deve ser determinado pela autodetermina~do. 
Mas eu propr~o sou, para mim, um objeto cuja 
natureza, em determinadas condiq%s, depende 
unlcomente da intelig&nc~a, cup exist&ncia deve 
ssmpre ser pressuposta. 

Ora, justamente este Eu em s12 constitui o 
objeto do idealismo. 0 objeto deste slstema, 
portanto, se apresenta verdadeiramente na 
consci&nc~a como algo de real; n60 como uma 
coisa em si, o que comportaria que o idealismo 
deixasse de ser aquilo que 6, e o transforma- 
ria em dogmatismo, e slm como Eu em si: n60 
compreendido como objeto da experi&ncia, pois 
o Eu em si n60 6 determinado, mas torna-se 
determinado apenas por mim mesmo, e, sem 
esta determ~na<do, ndo seria nada e de fato 
n60 ex~stiria; mas C entendido como algo que 
se eleva acima de toda exper~&ncia. 

3. 0 objeto do dogmatismo 6 a "coisa em si" 

0 objeto do dogmatismo, ao contrdrio, 
pertsnce aos objetos da primeira classe, os 
quais sdo produz~dos somente pelo pansa- 
mento livre; a coisa em si 6 pura inven~do, 
e ndo possui nenhuma consist&ncia. €la ndo 
aparece na exper~&ncia: com sfeito, o sistema 
da experi&ncia 6 tdo-somente o pensar que 
B acompanhado pelo sentimento da nscessi- 
dade; e nem mesmo o dogmdtico, que deve, 
como todo R1osof0, indicar seu fundamento, 
pode substitui-lo por alguma outra colsa. 0 
dogmdtico quer, na verdade, garantir 2.1 coisa 
em si a consist&ncia, ou sejo, a necessidade 
de ser pensada como o fundamento de toda 
exper~&ncia; e poderd fa&-lo, caso prove que 

a exper16ncia pode ser efetivamente explicada 
recorrendo d colsa em si, e que, sem ela, ndo 6 
absolutamente explicdvel: mas a questdo estd 
justamente nisto, 5 ndo & licito pressupor aquilo 
que ao contrdr~o deve ser demonstrado. 

4. R vantagem que o objeto do idealismo 
tem sobre o do dogmatismo 

0 objeto do idealismo tam, portanto, em 
rela(do ao do dogrnatismo, a vantagem de que 
ele deve ser demonstrado ndo como fundamen- 
to explicative da exper16ncia - o que resultar~a 
contraditorio 5 transformaria este sistema em 
uma parte da experi&ncia - mas, em geral, 
na consc16nc1a; o objeto do dogmatismo, ao 
contrdrio, ndo pode ser mais que pura 1nvenq50 
que deve sua realizqdo apenas pelo &xito do 
sistema. 

Estas observa@es foram faitas apanas 
para permitir uma compreensdo mais clara das 
diferenps entre os dois slstemas 5, portanto, 
ndo para delas deduzir consequ&ncias logicas 
contra o dogmatismo. longe de querer que 
isso se transforms em desvantagem para um 
sistema, 6 a propria natureza da f~losofia que 
exige que o objeto de toda filosofia, como 
fundamento expl~cativo do experi&ncia, deve 
encontrar-se fora da propria experi6ncia. Por 
qua1 razdo o objeto deva depo~s se encontrar no 
consci&ncia de modo particular, a ISSO ainda ndo 
estamos em grau de fornecer explicaq%s. 

5. Respostas a algumas objegbs 
contra o idealismo 

Caso algu6m ndo conseguisse estar 
convencido do que acabamos de afirmar, lsso 
ndo prejudicaria ainda a possibil~dade de se 
convencer do conjunto, a part~r do momento de 
que tudo o que dissemos constitui apenas uma 
observa@o de passagem. Rl6m disso, como me 
propus, levorel em considera<do as possiveis 
0bj5<deS tamb6m a este ponto. 

Rlgu6m poderia negar a exist&ncia, que 
nos sustentamos, da autoconsci&ncia ~med~ata 
em uma atividade livre do espirito. R quem o 
fizesse, deveremos apenas Iembrar, mais uma 
vez, as condi~6es indicadas a proposito. R 
autoconsci&ncia ndo se impde, e ndo vem por 
si; 6 precis0 de fato agir de modo livre, depois 
abstrair do objeto e d~rigir o olhar apenas sobre 

 fit^ ogoro avlte~ esto exprassdo pora nBo dor ocasldo 
poro urn0 reprasentojdo do Eu como coiso em SI. M~nho 
cautalo f o ~  ~nut~l: por esta rnotlvo ogom me sarvlrel dalo 
pols ndo vajo corn quam au devmo tornor cu~dado [Noto 
da F~chte] 
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si mesmos. N~ngu&m pode ser obrigado a faz&- 
lo, e mesmo que desse a entender que o seria, 
jama~s se poderia d~zer se nlsso ele procede 
corretamente e como Ihe & pedido fazer. Em 
suma: esta consci&nc~a ndo pode ser demons- 
trada a n~ngu&m; coda um deve produzi-la em 
si mesmo por meio da hberdade. 

Contra a segunda afirma~60, ou seja, que 
a coisa em SI & pura 1nvenq30, poder-se-ia le- 
vantar obje@es apenas se ela fosse mal-enten- 
dido. Nos o remeteremos, entho, 6 descri@o, 
feita mais acima, da origem deste conceito. 

V. ldealismo e dogmatismo 
n60 t8m pontos em comum 
e s6o incompativeis entre si 

1. 0 s  dois sistemas 
n60 podem ser refutados um pelo outro 
porque seus principios 
1160 podem ser deduzidos 

Nenhum dastes dois sistemas pode re- 
futar diretamente o oposto: com efeito, sua 
controv&rs~a refere-se ao prlnciplo primeiro, ndo 
ulteriormente dedutivel. Cada um deles refuta o 
principio primeiro do outro apenas se 6 aceito 
somente o proprio. Cada um nega lntelramente 
o somente, e n60 t&m sequer um ponto em co- 
mum sobre o qua1 se apoiar para se compreen- 
derem e se conciliarem reciprocamente. Mesmo 
que eles possam parecer de acordo sobre as 
palavras de uma proposi~do, coda um, todavia, 
as entende em sentido diferente.' 

B. Por que o idealismo 
n6o pode refutar o dogmatismo 

Em primeiro lugar, o idealismo ndo pode 
rehtar o dogmatismo. 0 ~dealismo, como vimos, 
tem de fato a vantagem sobre o dogmatismo 
de estar em grau de mostrar na consci&ncia seu 
fundamento explicative do exper~&ncia, isto 6, 
a intelig&ncia que age livremente. Tamb&m o 
dogm6tico deve admitir este fato como tal: caso 
contrbrio, com efeito, ele severia impossibil~ta- 
do da manter qualquer conversa posterior com o 
idealista: mas o dogmbtico transforma este fato 
em apar6ncia e ilusdo, partindo de seu pr~ncipio 
a deduzindo corretamente suas consequ&ncias: 
assim fazendo, ele o torna inadequado para se 
tornar fundamento explicat~vo de outras coisas, 
a partlr do momento que, em sua filosofia, isso 
ndo & sustentbvel. 

Conforme o dogm6tic0, tudo aquilo que 
est6 presente em nossa consci&ncia & o produto 

de uma coisa em si e, portanto, assim aparecem 
tambbm nossas supostas determina~des por 
melo da I~berdade, juntamente com a opinido se- 
gcrndo o qua1 nos sejamos livres. Esta opinldo se 
produz em nos por efeito do coisa em si; de igual 
modo sdo produzidas as determina<des que nos 
deduz~mos de nossa liberdade, por&m nos ndo 
o sabemos, e 6 por isso que ndo as atribuimos 
a nenhuma causa, e podemos, portanto, atribui- 
las 6 liberdade. Todo dogm6tico que seja con- 
seqijente & necessariamente fatalists: ele n60 
nega o fato do consci&ncia pela qua1 nos nos 
cons~deramos livres, porque isso seria contrbr~o 
d razho; todavia, ele demonstra, deduzindo-a 
de seu principio, a falsidade desta afirma<do. 

Ele contesta completamente a outonomla 
do Eu, sobre a qua1 se fundaments, ao contr6rio. 
o idealista, e o reduz apenas a um produto das 
colsas, a um acidente do mundo; o dogmbtico 
consequente 6 tamb&m necessariamente mate- 
rial~sta. Ele poderia ser refutado apenas partin- 
do do postulado da liberdade e da autonomia 
do Eu: mas & justamente lsso que ele nega. 

3. Por que o dogmatismo 
nBo pode refutar o idealismo 

Do mesmo modo, nem o dogm6t1co pode 
refutar o idealista. 

0 principio do dogmotico, a coisa em 
si, n6o 6 nada e, como deve reconhecer seu 
proprio defensor, ela n6o possu~ nenhuma rea- 
l~dode exceto a que Ihe derivaria do fato de 
que apenas part~ndo do coisa em SI 6 possivel 
explicar a exper16ncia. 

0 ldealista aniquila esta demonstra@o 
expl~cando a experi&ncia de modo diverso e, 
portanto, contesta justamente o fundamento 

% este o motivo palo quo1 Kontndo f o ~  compraend~do a 
a doutr~no do c16nc1a ndo encontrou nenhuma via de ocesso, 
nem 6 provavel que o encontra logo. 0 slstema kontiono e o 
do doutrinn da c16ncc 560 ombos idealistas, ndo sagundo 
o costumelro s~gn~ficado Impreclso, mas conforme o pracl- 
so qua ocaba de ser ~nd~cado; os f~losofos modarnos, ao 
contror~o, sdo no conjunto dogm6ticos, a estdo f~rmemente 
decid~dos o permonecar to~s. Kont 6 suportado apenos 
palo fato de qua f o ~  possival dele f~zar  um dogm6tic0, a 
doutr~no do c16nc10, que ndo permite uma transformo@o 
desse tipo, rasulta necessarlomenta mtoleravel para estas 
expertos dos colsns do mundo. R r6p1da d~fusBo do hlosof~a 
kantiono, depo~s que f o ~  compreend~do como o fo~, ndo Q 
urna prow do profund~dade, a slm da superfic~alidade da 
nosso tempo Nesto magam elo 6,  am parta, o pnrto mas 
bizorromente monstruoso qua a fontaslo humono jomols 
tenha produzido, e pouco honra o ~ntelecto de saus defen- 
sores o fato de que eles ndo percabsram isso, em porte, Q 
fac~l demonstrar que ala deu boo impressdo openas porque 
se acradtou ofostor toda espaculo<do sQm a poss~b~litou 
um rQg~o "da~xe possoY para dad~car-sa poster~ormente ao 
quer~do e superhc~al emplrismo. [Noto da F~chte] 
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sobre o qua1 o dogmatism~ constroi seu siste- 
ma. R colsa em si se torna qu~mera total; ndo 
se v& mais o motivo pelo qua1 ela deveria ser 
hipotet~zada e, desk modo, todo o edific~o do 
dogmatismo desmorona. 

4. Impossibilidade de fundir 
em um unico sistema 
idealismo e dogmatismo 

De tudo o que foi dito temos, ao mesmo 
tempo, a inconc~liabil~dade absoluta dos dois 
sistemas, uma vez que aquilo que se deduz de 
urn anula aquilo que se deduz do outro: segue- 
se dai, portanto, a 1nevit6vel inconseqU&ncia de 
sua mistura em um h ico sistema. Em toda ten- 
tativa nesse sentido, suas partes ndo sdo pos- 
siveis de serem superpostas e em algum ponto 
origina-se uma enorme lacuna. Quem quisesse 
p6r em discussdo tudo o que acabamos de 
afirmar deveria demonstrar a poss~bilidade de 
tal composi@o, que pressupde uma passagem 
continua do materia para o espirito, ou vice- 
versa, ou entdo, o que & de fato equ~valente, 
da necessidade para a I~berdade. 

5. Se o idealismo n6o pode refutar 
o dogmatismo, e vice-versa, 
o que pode levar a escolher um ou outro? 

R partir do momento que, pelo que at& 
agora consideramos, os dois sistemas, do 
ponto de vista especulativo, parecem ter o 
mesmo valor; e a partir do momento que eles 
ndo podem estar juntos, e sequer estdo em 
grau um de organizar um ataque contra o outro, 
6 interessante perguntarrno-nos o que pode 
movsr quem perceba isso - e & f6cil perceber 
- a preferir urn sistema em rela{do ao outro, 
e como pode ocorrer que ndo se generalize o 
ceticismo, corno completa renunc~a 6 soluq5o do 
problema levantado. 

R controv&rsia entre o ~deal~sta e o dog- 
m6tico est6 na questdo se a autonomic do coisa 
que deve ser sacrificada d do Eu, ou se, ao con- 
tr6ri0, & a do Eu que deve ser sacrificada 2.1 do 
coisa. 0 que leva, entdo, um homem razo6vel 
a declarar-se a favor de um de preferencia ao 
outro slstema? 

6. As raz6es das quais depmde a escolha 
do idealismo ou do dogmatismo 
est6o estrdtammte ligadas ao interesse 
de fundo de quem escolhe 

Se o filosofo se coloca do ponto de v~sta 
que ind~carnos - segundo o qua1 se deve neces- 
sariarnente n6r se auiser se tornar um filosofo. 

e que o hornem antes ou depois consegue al- 
canpr, com o progresso do pensamento memo 
sem uma contr~bu~c$o consciente de sua parte 
- ndo encontra nada mais o n8o ser o foto ds 
que e/e d w s  necessoriomente repressntor-se 
estos duos coisos: 1 ) ser I~vre e 2) que existam, 
fora dele, coisas determinadas. 

€ impossivel para o homem permanecer 
neste pensamento: o pensamento da pura re- 
present~@~ & apenas um pensamento deixado 
pela metade, um fragment0 de pensamento: 
ele deve figurar para si tambbm 0190 que 
corresponds 6 reprssenta<do de modo inde- 
pendent~ do representar. Em outras palavras: 
a repressnta@o n60 pode existir por si. Em si 
ela ndo & nada, e & algo apenas se estiver 
ligada a alguma outra coisa. E justamente esta 
necessidade do pensamento que, partindo do 
ponto de vista que foi dito, impele a se per- 
guntar: qua1 & o pr~ncipio das representa@es, 
ou entdo, o que Q aquivalente, o que & aquilo 
que corresponde 6s reprssenta@es? 

Ora, podem certamente estar juntas a re- 
presentagio da autonomia do Eu e a represen- 
ta~do da autonomia da coisa, mas ndo podem 
estar juntas a autonomia do Eu e a autonomla 
do coisa. Rpenas um, o Eu ou a coisa, pode ser 
o primeiro, o origin6ri0, o independente: o que & 
segundo, justamente pelo fato de ser segundo, 
aparece necessarlamente corno dependente do 
prime~ro ao qua1 deve estar unido. 

Todavia, qua1 dos dois deve ser posto 
como primeiro? 0 Eu ou a coisa? Para resolver 
a questdo, a razdo ndo pode fornecar nenhum 
crithrio decisivo; ndo se trata, com efeito, de 
ligar um elemento em uma s&rie, para o que 
seriam suf~cientes os principios da razdo, mas 
trata-se do inicio de toda a s&rie que, enquanto 
ato primeiro absolute, depende unicamente 
da liberdade do pensamento. Este ato 6 ,  por- 
tanto, determinado pelo arbitrio e, o partir do 
momento que a decisdo do arbitrio deve ter 
um motlvo, ole d determinado pelo 1nclinog80 
e pelo interesse. 

0 motivo ljltimo da diferen~a entre o ~de- 
al~sta e o dogm6tico 6, portanto, a diversidads 
do interesse deles. 

7. 0 intrresse de fundo do dogmatico 
esta na f i  que muitos homens 
t8m nas coisas por amor de si mesmos 

0 interesse mais alto, e o fundamento de 
todo outro interesse, & o que alimentamos por 
nos mesmos. lsto verif~ca-se tambhm para o 
filosofo. E o lnteresse que, ~nvisivel, guia todo 
o seu  ensa amen to, & este: ndo perder o proprio 

- -  - 
I eu no rac~ocin~o, ao contr6r10, monte-lo e ahrm6- 
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lo. Ora, existem dois niveis de humanidads, e, 
antes que com o progress0 do g6nero humano 
todos tenham alcanpdo o segundo nivel, 
existern dois g6neros principals de hornens. 
Rlguns homens, que ainda ndo se elevaram 
a urn sentimento pleno de sua hberdade e b 
autonornia absoluta, encontram a si mesmos 
apenas na representa~do das colsas: ales 
possuem apenas a autoconsci&nc~a d~spersa, 
apegada aos objetos, e que deve ser reunida 
partindo da rnultiplicidade destes ultimos. Sua 
irnagem vern a eles refletida pslas coisas como 
por um espelho, e se estas lhes sdo arrancadas, 
eis que, ao mesmo tempo, tamb&m seu eu val 
embora corn elas. Eles ndo podem renunciar b 
fi: na autonomia das coisas por causa do amor 
que tern por si mesmos: com efeito, eles sub- 
sistem apenas junto com as coisas. Tudo aquilo 
que sdo, assim sa tornaram efetivamente por 
meio do mundo exterior. Rquele que, de fato, 6 
apenas um produto das coisas ndo poder6 ver 
a si proprio a ndo ser como produto das coisas, 
e terb razdo enquanto fala de si memo e de 
seus semelhantes. 0 principio do dogmbt~co 
& a f& nas colsas por amor de si rnesmo: ela 
6 ,  portanto, uma f& ~ntelramente mediada no 
proprio eu disperso e sustentado apenas pelos 
objetos. 

8. 0 interesse de fundo do idealista 
esta no arnor pela liberdade 

Quern, ao contr6ri0, toma consci6ncia da 
propria autonomla e independhcia de tudo 
aquilo que existe fora dele - e esta tomada 
de consci&ncia & possivel apenas se, indepen- 
dentemente de tudo, o propno eu se torna 0190 
- ndo tem necessidade das coisas para apoiar 
a si mesmo, e pode prescindir delas, porque 
elas anulam a autonomla e a transformam em 
vd apar&ncia. 0 eu que ele possui, e que 6 
objeto de seu interesse, anula a fB nas coisas: 
ele tem f& em sua autonomia por inclinqdo, ele 
a prende afetivamente. Sua f& em si mesmo & 
imediata. 

9. Rs consequ6ncias 
que derivarn da f6 no eu 
e da H nos coisas 

Partindo dasse interesse & possivel expli- 
car tarnb6rn os afetos que normalmente intervhm 
quando se defendem os slstemas filosoficos. 
0 dogmbtico, com o ataque a seu sisterna, 
corre verdadsirclrnente o perlgo de perder a si 
rnesrno: todavia, ele ndo possui armas que o 
defendern desse ataque, porque justamente 
em seu intimo exists algo que o prende bquele 

que ataca; ele, por ISSO, se defende com color 
e furia. 0 idealista, ao contrbrio, ndo pode 
facilrnente evitar olhar do alto para baixo, com 
certa ~rrever&ncia, o dogm6tico que n6o sabe 
d~zer-lhe nada que ele n6o saiba jd h6 tempo 
e que n6o tenha j6 rejeitado como falso; com 
efeito, ao idealisrno se chega, mesrno que ndo 
mediante o dogrnatismo, ao menos por meio 
de uma disposi(60 de espirito que dele se 
aproxirna. 0 dogmbt~co inflama-se, entrev6 as 
coisas e, caso tivesse a forp dele, tornar-se-ia 
persecutorio; o idealista & fr~o, e arrisca-se de 
ridicularlzar o dogmdtico. 

10. A escolha de urn sisterna filosofico 
depende da natureza 
e do carater do hornern que escolhe 

0 tipo de filosofla que se escolhe de- 
pende, portanto, do tipo de homem que se 
&: com efeito, um sistema f~losofico ndo & urn 

F~chte em urn desenho a caru2o da epoca, 
conservado nu Btblioteca de Munlque da Bavzeva. 
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enfeite inerte, que se pode p6r 2.1 parte e utilizar 
conforme nosso humor, mas 0190 de animado 
pela alma do homem que o possui. Um car6ter 
d&bil por natureza ou enfraquecido e encurvado 
pela serviddo espiritual, pelo luxo refinado e 
pelas fr~volidades jamais poder6 elevar-sa at& 
o idealismo. 

1 1. Filosofo se i por natureza 
e n6o existe arte humana 
que nos torne tal 

Pode-se mostrar ao dogm6tico a insub 
ci&ncia e a inconsaqu&ncia de seu sisterna, 
coisa de que falaremos em breve; pods-se 
confundl-lo e amedront6-lo de todo lado; mas 
ndo & possivel convenc6-lo, pelo fato de que 
el@ ndo est6 em grau de ouvir e de p6r d pro- 
va com calma e frieza uma doutrina que ndo 
pode suportar. Para ser filosofo - dado que o 
idealismo devesse ser demonstrado como a 
ljnica filosofia verdadeira - deve-se ter nascido 
filosofo, C preciso ser educado para s&-lo, e 
educar a SI mesmo para assim se tornar: mas 
ndo existe nenhuma arte humana qua f q a  se 
tornar hlosofo. € por ISSO, portanto, que esta 
ci&ncia espera poucos pros&litos entre os ho- 
mens j6 feitos; e se Ihe for perm~t~do esperar, 
entdo ela espera mas dos jovens, cuja fore0 
inata ainda n60 est6 destruida pela debilidade 
de nosso tempo. 

VI. A supariori J a  J e  do idealismo 
sobra o dogmatismo 

1. Impossibilidade de explicar 
a experi9ncia partindo da "coisa em si" 
como faz o dogmatismo 

Mas o dogmat~smo & inteiramente incapaz 
de explicar aqu~lo que deve explicar, a lsto 6 
decisivo para mostrar sua inadequa<do. 

€Is deve expl~car a representqdo e as- 
sume o empenho de torn6-la compreensivel, 
reduzindo-a a um efeito produzido pela coisa 
em si. Todavia, ele n60 deve negar aquilo que 
a consc~&nc~a imediata afirma a proposito da 
representa@o. 

Mas o que afirma a proposito? Ndo & mi- 
nha ~nten~do captar com conceltos aquilo que 
C possivel ver apenas no intimo; nem pretend0 
esgotar o assunto, 2.1 cuja discussdo dedica-se 
uma grande parte da doutr~na da ci&ncia. Quaro 
apenas trazer 2.1 Iembran~a aquilo que cada um 
que tenha fixado, embora por pouco, o olhar 
dentro de si deve ter j6 encontrado h6 tempo. 

2. CoincidOncia do real 
e do ideal na intelig8ncia 

R intelig&ncia, enquanto tal, dlrigs o 
olhar para si mesma, e este ver a SI mesma se 
estende imediatamente a tudo o qua ela 0, e 
nessa un~do imed~ota de ser e de ver consiste 
a natureza da intelig&ncia. Rquilo que nela 
existe e aquilo que ela & em geral, ela o 0 por 
si masma; e apenas d medida que ela 6 aquilo 
por si mesrna, ela & aquilo como intel~g&nc~a. 
Penso neste ou naquele objeto: o que quer 
d i m  isso, e como aparqo entdo a mim mesmo 
neste pensamento? De nenhum outro modo a 
ndo ser asslm: eu produzo certas determinae6es 
em mim quando o objeto & pura lnvencdo; ou 
entdo as determinaq5es existem sem nenhuma 
intervencdo de minha parts, caso se trots cle 
algo de verdadeiro; s eu olho oquele produzir 
s ssts ser. Eles se encontram dentro de mim 
apenas 6 medida que eu olho para eles: olhar 
e ser estdo unidos de modo indissolljvel. 

Ro contrario, urna colsa ser6 tambCm 
vClrias coisas: logo que surge a pergunta para 
quem alguma coisa existe?, ningu&m que 
compreenda a palavra responder6: para si 
mesma; dever-se-6, ao contr6ri0, acrescentar 
mentalmente tamb0m uma intelighcia, para 
a qua1 ela & 0190; a intelig&ncia, ao contr6rio. 
0 necessarlamente para si mesma aquilo que 
ela 6 ,  e ndo C preciso acrescentar nada mais. 
Por meio de seu ser dado, como intelig&ncia, 8 
dado tambhm, ao mesmo tempo, aquilo para 
o que ela &. Portanto, no intelig&ncia - para 
me expressar com uma Imagem - exists dupla 
s&rie, a do ser e a do olhar, a do real e a do 
ideal; e sua natureza (que 6 s1nt6tlca) consiste 
na indissolubdidade desta dupl~c~dade; para 
a coisa, por&m, cabe apenas uma ljnica shrie, 
a do real (do puro "ser dado"). R intelig&ncia 
e a coisa sdo, por isso, exatamente opostas; 
encontram-se em dois mundos diferentese ndo 
existe nenhuma ponte que os ligua. 

3. A inteligOncia pode ser verdadeiramente 
alcanpda apenas pmsando-a 
como um primeiro absoluto, 
e n6o partindo da "coisa em si" 

0 dogmatismo qua explicar esta natureza 
da intelig&ncia em gem e de suas determina- 
<6es especificas por meio do principio de cau- 
solidads: ela dever~a ser um efeito produzido, 
deveria ser o segundo membro da s&ria. 

Todav~a, o pr~ncipio de causal~dade fala 
de ljmca sCrie real, e ndo de dupla. R forca 
do causador Investe outro que se encontra 
fora dela, oposto a ela, e nele gera um ser, e 
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nada mais depois: um sar para uma possivel 
intelighncia fora dele e. n6o para si mesmo. Se 
atrlbuirmos ao objeto do efe~to apenas uma 
forp mecdnica, o objeto transmitir6 a impress60 
recebida bqullo que Ihe est6 mais proximo, e o 
movimento que tomou o impulso do primeiro se 
transmitir6 por toda umo s&rie, longa o quanto 
se queira; mas em nenhuma parte se encontrar6 
um membro da s&rie que aja voltando sobre si 
mesmo. Ou entao, caso se atribua ao objeto 
produzido pela a@o o car6ter mais elevdo que 
se puder atribuir a uma co~sa, a excitabilidade, 
de modo que ele se regule segundo a propria 
forsa e em base 6s leis que a causa Ihe confere, 
como na s6rie do puro mecanlsmo, ent6o ele 
reagir6 certamente ao estimulo, e na causa n60 
se encontrar6 o fundamanto da determina~do 
de seu ser nessa as60, mas encontrar-se-6 
apenas a condisc30 para ser em gsral alguma 
coisa; mas ole 6 ,  e permanece, um puro e sim- 
ples ser, ou seja, um ser para uma intelig&ncia 
possivel que est6 fora dele. R intelig&ncia se 
pode ganhar caso n6o a concebamos como um 
primeiro absoluto, e sua uni6o com um ser dela 
independente seria bem dific~l de obter. 

Em base a esta explicas60, a shrie 6 e 
permanece unica, e de nenhum modo se ex- 
plicou aquilo qua deveria ter sido explicado. 
Deveriamos tar demonstrado a passagem do 
ser para o representar; mas isto os dogm6t1cos 
n6o o fazem nem poder6o faz&-lo. Corn efe~to, 
em seu principio encontra-se unicamenta o fun- 
damento de um ser e n6o do representar, que 
& totalmente antithtico ao ser. Eles fazem um 
enorme salto de modo completamente estranho 
a seu pr~ncipo. 

4. 0 rnormr salto qur os dogmaticos 
s60 obrigados a fazer para passar 
das "coisas em si" para a intrlig6ncia 

0 s  dogm6t1cos procurarn esconder este 
salto de v6rios modos. Em sentido estrito - e 
& este o rnodo de proceder do dogmatlsmo 
consequente, que se torna, ao masmo tempo, 
materialismo - a  alma n60 deveria sar alguma 
colsa, ou me1 hor, 1160 deveria ser absolutamente 
nada, mas apanas um produto, apenas o resul- 
todo da interaq3o das coisas entre si. 

Todavia, deste modo se gera apenas 
0190 no dmbito das coisas, nunca, por&m, 0190 
de separado das coisas, se n60 se acrescenta 
mentalmente tambhm uma intelighncia que 
observe as coisas. Rs semelhansas que os 
dogm6ticos oferecem para tornar compreensi- 
vel seu sistema, por exemplo, o da harmonia 
que nasce ao soar juntos v6rios instrumentos, 
tornam rnelhor compreensivel exatamente sua 

contraditor~edade. 0 som simultdneo, e a har- 
monla, ndo se encontrom nos Instrumentos; eles 
se encontram apenas na alma do ouvinte que, 
dentro de si, reune em un~dade a multiplicidade; 
e, se n6o se acrescentasse mentalmente tam- 
b&m um ouvlnte, som simultdneo e harmonia de 
fato n60 existlriam. 

5. A intrlig6ncia nBo pods srr concrbida 
como uma das "coisas em si" 

Mas quem poderia imped~r que o dogma- 
tismo admitisse qua uma alma seja como uma 
das coisas em si? Esta & urna das coisas que o 
dogmatismo postula para a solus60 da quest60 
Ievantada. € este o unico modo para ut~lizar o 
principio de um efeto produzido pelas coisas 
sobre a alma, pois no materiallsmo encontra-se 
apenas uma interasdo das coisas entre 51 pela 
qua1 o pensamento seria produzido. Para tornar 
pens6vel aquilo que ndo & pens6val, desejou- 
se postular a coisa que causa, ou a alma, ou am- 
bas, de modo que mediante o efe~to produzido 
pela causa fossem geradas as representasdes. 
R coiso causadoro devia ser feita de tal modo 
que seus efeitos se tornassem representaqdes, 
como por exemplo Deus no slstema de Berkeley 
(que & um sistema dogmdtico e de fato n6o 
um sistema idealista). Com lsso em nada se 
melhoram as colsas: desse modo entende-se 
apenas um efeito produzido pela as60 mec8n1ca 
e & sirnplesmente impossivel pensar outra. 0 
pressuposto dos dogm6ticos, portanto, conthm 
puras palavras, privadas de sentido. Ou ent6o 
a alma deve ser de tal car6ter que todo efeito 
sobre ela se transforme em representasdo. 
Todav~a, tambbm aqui nos encontramos no5 
mesmas dificuldades que no caso precedents: 
torna-se simplesmente incompreensivel. 

6 . 0  dogmatismo 6 incapaz 
de deduzir aquilo qur drvr justificar 
partindo dr sru principio 

Rssim procede, portanto, o dogmatismo 
sempre e em toda forma que ele assume. Na 
enorme lacuna que permanece entre as coisas 
e as representasdes, em vez de urna explicasdo 
ele pde palavras vazias, que podem de fato ser 
aprendidas de memoria e repetidas, mas que 
n6o estiveram em grau, nem jamals estarc30, 
de suscitar pensamentos no hornem. Se, com 
efeito, se quiser verdacleiramente pensar no 
modo em que acontece aquilo que B pressu- 
posto, eis que todo o conceito desvanece como 
bolho de sabdo. 

0 dogmatismo, portanto, pode apenas 
repetir seu princip~o sob formas diversas e 
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pode diz&-lo e rediz&-lo, mas, tomando-o 
corno ponto de partida, jamais poder6 alcanpr 
aqu~lo que deve ser explicado e deduzi-lo. E, 
ao invbs, justamente ssta dedu@o constitui a 
filosofia. 0 dogrnatismo, portanto, tamb&rn em 
otica especulativa, n60 & de fato uma hlosofia, 
mas apenas urna afirma$5o e uma garantia 
impotente. Como unica filosofia possivel resta 
apenas o ~deal~srno. 

7. 0 idealismo 1160 pode ser refutado 
pelos adversaries, 
mas C apenas n6o cornpreendido por eles 

Tudo o que at& agora snunciamos ndo 
ter6 nada a ver com as obje@es do leitor; com 
efeito, ndo h6 sirnplesmente nada a objetar, 
mas se achar6 ao inv& a ter o qua fazer com 
a absoluta incapacidade da parte de muitos 
de compreend&-lo. Nenhurn homem que com- 
preenda as palavras poder6 negar que todo 
efeito produzido por uma causa C rnecdn~co, e 
que por rneio de urn mecanlsrno n60 se origina 
nenhuma representa,@o. Mas justarnente aqui 
est6 a d~ficuldade. € precis0 um born nivel de 
autonom~a e de liberdade do espirito para 
saber compreender a natureza da ~ntelig&nc~a 
que descrevemos e sobre a qua1 se fundamento 
inteirarnente nossa refuta~do do dogmatisrno. 
Muitos, com seu pensamento, n60 forarn al&rn 
da compreensdo do mera sBrie do rnecanls- 
rno natural; e para estas pessoas tambhm a 
representa@o, se a quiserem pensar, entra 
naturalmente nesta s&rle, que & a irnica que se 
encontra tra<ada em seu espirito. 

Para ales a representa<do torna-se uma 
espbcie de coisa, urna extraord~nbr~a 1lus6o 
do qua1 encontramos trqos nos rnals farnosos 
autores de f~losofia. Para estes o dogrnat~srno 
6 suf~ciente: eles n60 notam nenhuma lacuna 
porque, para eles, ndo existe nenhum rnundo 
contraposto. 

R demonstrqdo adotada, portanto, n60 
pode rsfutar o dogrn6tic0, por mais clara que 
ela seja: com efato, ndo & possivel convenc&-lo 
corn esta prova, pols ele ndo tem a capacidade 
de cornpreender a premissa. 

8. R mentalidade leviana difundida 
entre os dogmaticos 

Tambbm o modo com que aqui se trata 
o dogmatismo ofende a mentalidade Isviana 
de nosso tempo, que certamente muito se di- 
fundiu em toda &poco, mas que apenas agora 
se elevou aos niveis de m6xima formulada 
com palavras: ndo se deve ser tdo rigorosos 
ao deduzir, no filosofia ndo & o caso de ser 

tdo preclsos com as damonstra@es como, por 
exernplo, ocorre com a matem6t1ca. Se essa 
mentalidade apreende ainda que apenas 
urn par de elementos da sdr~e, e entrev& a 
regra que gula a dedu<do, logo ela comple- 
ta globalmente a parts que falta recorrendo 
6 imagina~do e sern proceder 6 ~ndagagdo 
daquilo de que 6 composta. Se, por exernplo, 
urn Rlexander von Joch4 diz a eles: todas as 
colsas s60 determinadas pela necessidade da 
natureza e, portanto, nossas representa@es 
dependern das caracteristicas das colsas, e 
nossa vontade depende das representa<des 
e, portanto, toda a nossa vontade & determl- 
nada pela necessidade da natureza, e nossa 
lddla da hberdads da vontade & tho-somente 
ilus60, tudo isso parece para eles incrivelmente 
compreensivel e ev~dente, sem reparar o fato 
de que carece de bom senso, e ales tornam-se, 
portanto, convictos e cheios de adrnira~do pela 
precisdo de tal demonstra<do. Devo lembrar 
que a doutrina da ci&ncia ndo toma ~mpulso 
da ta  mentalidade Ieviana, e sequer Ihe d6 
alguma ~mportdncia. Se um irnico elernento do 
longa cadeia que ela dever6 percorrer n6o se 
liga estreitamente 6quele que segue, entdo 
ela ndo pretender6 ter dernonstrado alguma 
coisa. 

VII. 0 idealistno perhito, 
seu hndamento 
e seu modo de proceder 

1. A intelig9ncia como pura atividade 
que age ssgundo leis necessarias 

0 ideal~smo, como j6 foi visto, explica as 
determina<des da consci&nc~a, partindo do asdo 
da intelig&ncia. Para o ~dealisrno, a intelig&ncia 
& puramente ativa e absoluta, e nd0 sohe pas- 
sivaments. lsto porqbe, em consequ&nc~a de ssu 
postulado, ela & aquilo que 6 primeiro e supre- 
mo, ao qua1 nada se antepde de que se possa 
extrair um sofrer passivo. Pelo mesmo motivo, 
ela n6o possul um ser em seotido proprio, um 
subsfstir, porque este & o hvto de uma intera@o, 
e ndo existe nada, nem & pressuposto, com o 
qua1 a intelig&ncla possa interagir. €la para o 
ideal~smo & um fozer, nem se pode cham6-la de 
alguma coisa de ohvo, porque, assim dzendo, a 

'Fichte refare-se oqu~ no livro de C F Hommel, Rlexon- 
der von Joch, prhrn~o e castigo segundo as leis turcas, de 
1770. Hommal ensmou na Un~vars~dode de Le~pziq, e talvez 
F~chte antes de 1787 f o ~  ouvlnte da seus cursos. [N. do T.] 
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expressdo se referria a alga que subsiste e que 
possu~ a atividada. Pois bern, o ldealisrno ndo 
tem nenhurn motivo de supor uma colsa deste 
tipo, porque em seu principio ndo h6 noda de 
sernelhante, e todo o resto deve ser deduzido 
disso. Ora, da a<do desta intelig&ncia devem 
ser deduzidas representaQ%s deterrninados; 
as de um mundo que exists sem nenhuma inter- 
vensdo de nossa parte, urn mundo material que 
se encontra no espaso, e assirn por diante, as 
quals 5.60 representa@zs que, corno & sab~do, 
existem no consci&ncia. Mas por algurna coisa 
de indetarrninado ndo & possivel deduzir algurna 
coisa de determinado: a formula de toda dedu- 
$30, o principio do fundarnento neste caso ndo 
encontra aplica<bo. Por isso o agir da intellg&ncia 
que pusernos corno fundarnento deve ser um 
agir deterrninado, isto 6 ,  deve ser, a partir do 
rnornento que a ~ntelig&ncia & o supremo fun- 
darnento explicativo, urn agir determlnado por 
ela rnesma, por sua natureza, e nbo por algurna 
coisa de exterior a ela. Portanto, o pressuposto 
do idealisrno ser6 o segulnte: a intehg&ncia 
age, mas, por causa de sua propria ess&n- 
cia, ela poder6 agir apenas de certo modo. 
Se pensarmos este modo de aglr necess6rio 
separadamente do agir, ele se pode chamar, 
corn terrno adequado, as leis do ogir: exlstem. 
portanto, le~s  necess6rias da intel~g&ncia. 

Por consegulnte, tarnbhrn o sentimento da 
necess~dade que acompanho as representa@es 
deterrn~nadas & explicado: a intelig&ncia, entdo, 
ndo prova, em tals casos, urna impressdo prove- 
niente do exterior, s sirn sents em todo seu aglr 
as dehmita@es ds sua propria ess&ncia. h rnedl- 
da que o idealisrno exprirne esta pressupos~<do 
da exist&nc~a de leis da lntelig&ncia que sbo 
necess6rias, pressuposi~do que & a unica de- 
term~nada razoavelmente e que possui um efe- 
t~vo poder explicativo, ele se charna idaalisrno 
cri'tico, ou tambhm transcandantol. Um ~dealisrno 
transcendente seria, ao contr6ri0, aquele tipo de 
sistema que deduzisse as representa@es deter- 
minadas partindo do ag1r do intslig&ncia livre e 
completamente desligado de leis: pressuposto 
completarnente contraditorio, urna vez qua, corno 
acabarnos de Isrnbrar, a urn agir deste tipo ndo 
se pode aplicar o princip~o do fundamento. 

2. A inteligQncia da a si mesma 
as proprias leis especificas 
em virtude da suprema lei 

Rs leis do aglr da intslig&nc~a, que devern 
ser admitidas, formam elas proprlas urn sistema, 
pelo fato de serem enraizadas no natureza 
ljnica da intelig&ncia; ~sto 6 ,  o fato de que a 
intelig&ncia, nesta cond~sdo determ~nada, aja 

sxatarnente deste rnodo, pode ser ulter~ormente 
expl~cado se cons~derarmos o mot~vo pelo qua1 
ela, em uma cond~@o, aja ern geral de modo 
determ~nado, e esta ljlt~ma colsa pods-se de 
novo expl~car part~ndo de hlca l e ~  fundamental 
no decorrer de seu aglr, a ~ntel~g&nc~a d6 a SI 

mesrna as propr~as lels, e esta leglsla@o, por 
sua vez, acontece por melo de um aglr superlor 
ou de urn representar superlor necess6r1os R 
l e~  da causaldade, por exernplo, nbo & uma 
Is1 pr~rne~ra e or1g1n6r10, mas apenas urn dos 
d~versos rnodos de 11gaq50 do rnultplo, e pode 
ser deduz~da da l e ~  fundamental desta 11ga(bo, 
e a l e ~  fundamental desta 11gaq3o do rnultlplo, 
por sua vez, corno tarnbhm o propr~o rnult~plo, 
pode-se deduz~r de le~s mas elevadas 

3. Dois m6todos que se podem seguir 
ao determinar as leis da intelig&ncia 

Consequents a esta observasdo, o Idea- 
llsrno crit~co pode p6r-se em opera@o de do~s 
rnodos Ou ele deduz o s~sterna dos rnodos 
necess6rlos de aglr, e ao mesmo tempo as re- 
presenta~aes objet~vas que asslrn se orlg~narn, 
efetlvamente das le~s fundamenta~s da lntell- 
g&nc~a, fazendo orlglnar progresslvarnente sob 
os olhos do letor ou do ouvlnte todo o comple- 
xo de nossas representa@es, ou, entdo, ele 
concebe estas le~s em certo sent~do asslm corno 
elas aparecem d~retarnente j6 apl~cadas aos 
objetos e, portanto, ern seu nivel rnals ba~xo 
(e nesse n~vel elas tmam o norne da catego- 
nos), e sustenta, portonto, qua por melo delas 
os objetos s60 deterrn~nados e ordenados 

4. Rs leis da intdighia 
so podem ser deduzidas dn ess8ncia 
da propria intelig6ncia 

0 crit~co que seguir o segundo rnhtodo, 
e qua ndo deduz~r as leis admitidas pela in- 
telighcia a partlr da ess&nc~a desta irltima, 
de onde tira seu conhecimento rnesmo que 
apenas objetivo, ou seja, o conhecirnento de 
que elas 860 justarnente tais, isto 6, a lei da 
substancialidode, a da causalidade? Porque 
ndo quero a~nda carreg6-lo corn a pergunto: 
de onde ele vem a saber que se trata de puras 
le~s imanentes do intelig&ncia? Sbo as leis que 
se aplicarn ~rnediatarnente aos objetos, e ele 
poderia t&-las obt~do por rnelo da abstra<bo 
destes objetos e, portanto, apenas em base 
d experi6ncia. De nada ajuda se ele as tirou 
da Iogica, fazendo um desvio: corn efeito, a 
propria Iogica, para ele, origina-se tdo-sornente 
por rneio do abstrag30 dos objetos, e el@ faz, 
portanto, apenas indiretamente aquilo que, 



Capitdo quarto - Rchte e o idealism0 Ctico 

se fosse felt0 diretamente, seria resultado 
demasiado evidente a nossos olhos. Ndo h6 
nada, portanto, qua Ihe permita reforpr a 
afirmagio de que as leis do pensamento, por 
el@ postuladas, sdo no realidads tais, ou seja, 
na realidade nada mais que leis imanentes do 
intelig&ncia: o dogm6tlco af~rmaria, opondo-se 
a el@, que existem nas coisas proprledades 
gerais, fundadas em sua proprla natureza, e ndo 
se compreenderia entdo por qua deveriamos 
dar maior f& 6 asser@o ndo demonstrada de 
um do que 6 ndo demonstrada do outro. 

Seguindo este segundo rnhtodo, ndo se 
obtBm nenhuma compreensdo do fato de que 
a intelig&ncia deva ag~rjustamente deste modo 
e do por qu& isso aconteGa. Para este fim seria 
preciso p6r nas premissas 0190 que se possa atri- 
buir apenas 6 intelig&ncia, e delas seriam dedu- 
zidas, sob nossos olhos, as leis do pensamento. 

5. Como o idealismo explica o objeto 
e sua g8nese 

Em particular, com este procedlmsnto 
ndo se compreende como se origine, depois, 
o proprio objeto. Com efeito, mesmo que se 
queira conceder ao critico seus postulados 
n60 demonstrados, com eles ndo se explicam 
nada mais que as propriedodes e as ~G/o@@S 
da coisa: o fato, por exemplo, que ela existe 
no espaGo, que se manifesto no tempo, que 
seus acidentes devam ser referidos a algo de 
substantial, e assim por diante. Mas qua1 & a 
origem daquilo que possui estas rela<bes e 
estas proprisdades; qua1 & a  origem do mathria 
que foi assumida nestas formas? Nesta mathria 
se refvgia o dogmatlsmo, e deste modo proce- 
de apenas de ma1 a pior. 

Sabemos bem: a coisa cartamante se 
. origina por meio de um agir segundo estas 

leis, a coisa ndo 6 mais que todos estos rela- 
@es reunidos pelo imogina@o, e todas estas 
rela<des juntas constituem a coisa: o objeto 
C sem duvida a sintese origln6ria de todos 
aqueles conceitos. forma e mat&ria ndo s60 
components8 particulares: as formas em sua 
globalldads sdo matbrio, e apenas com a 
an6lise obtemos as formas particulares. Mas, 
a respeito disso, o critico, seguindo o mQtodo 
~ndicado, pode apanas dar-nos sua garantla, e 
permanece sempre um misthrio como possa ter 
seu conhecimento, se & qua o tem. RtB que ndo 
se psrmita 6 coisa em sua inteireza originar-se 
sob os olhos do pensador, o dogmatismo n60 
foi seguido at8 seus mas rec6nditos esconde- 
rijos. Isso, porbm, torna-se possivel apenas se 
deixarmos a intelig6ncia agir em seu conjunto, 
e ndo apenas parcialmente. 

6. ObjqBes contra o dogmatismo 
e contra o criticismo 

Um idaal~smo deste tlpo, portanto, ndo 
C demonstrado e n60 & demonstr6vel. Ele 
ndo dispbe, contra o dogmatismo, de outras 
armas a ndo ser a afirma~do de que ele tem 
razdo. E contra o crit~cismo mais elevado e 
perfelto ndo tem nenhuma outra arma a ndo 
ser uma raiva impotente e a afirmqdo que n60 
& possivel ir aIQm, a asserq3o que para al&m 
disso ndo existe mais nenhum fundamento, 
que desse ponto para frente nos nos torna- 
riamos ~ncompreensiveis, e assim por dlante: 
mas todas estas coisas ndo t&m exatamente 
nenhum sentldo. 

Por ultlmo, em um sistema deste tipo, 
s60 indicadas apenas as leis que determinam 
so os objetos da experihncia exterior, grqas 
unicamente ao juizo subsuntivo. Esta, porbm, 
& de longe a parte mais reduzida do sistema 
do razdo. Este criticismo pela metade, por isso, 
procede 6s cegas no campo do razdo pr6tica e 
do juizo reflexive, a partir do momento que ele & 
carente do compreensdo de todo o process0 da 
razdo, e repete justamente como um papagaio, 
repetindo-as com desenvoltura, expressbes 
para ele totalmente incompreensiveis. 

7. 0 m6todo seguido 
pelo perfeito idealismo 

0 mbtodo do perfeito idealismo trans- 
cendental, que a doutrina da ci&ncia expde, j6 
foi dlscut~do por mim da modo muito claro em 
outro trabalho. Ndo sai explicar-me como tenha 
se tornado possivel ndo compreender aquela 
dlscussdo: mas & em todo caso suficientemente 
seguro que ela ndo foi compreendida. 

Vejo-me por isso forpdo a repstir coisas 
j6 ditas e lembro que de sua compreensdo 
depende toda coisa nesta cihcia. 

Este idealismo parte de uma unica Isi 
fundamental da razdo, que ale demonstra ime- 
diatamente na consci&ncia. 0 procedimento & o 
seguinte. Convide o leitor ou o ouvinte a pensar 
com liberdade determinodo conceito: ao fa&-  
lo, ele se achara obrigado a pi-oceder de certo 
modo. € preciso aqui distinguir duos coisas: da 
um lado o ato de pensamento requerido que 
& realizado Ilvramente, e quem ndo o realiza 
deste modo ndo v& nada daquilo que mostra a 
doutrina da cihncia; do outro, o mod0 necessario 
em que tal ato de pensamento deve ser rea- 
lizado: tal mod0 funda-se na propria natureza 
da intelig&ncia e ndo depende do arbitrio; ele 
6 a190 de necessdrio mas que aparece apenas 
em uma asdo livre e apenas co-m ela, e alhm 



74 
-- Segunda parte - FundaC&o e aLsolutiraF&o esperulativa do ~dealislno 

disso & algo de encontrodo, mas cujo encontro 
6 ,  por outro lado, condicionado pela hberdade. 

8. 0 idealismo tem apenas 
um pressuposto fundamental 
e o demonstra com a dedu@o efetiva 

fl este proposito o ideahsmo demonstra 
aqu~lo que af~rma na consci6ncia imed~ata. Mas 
& um puro pressuposto o fato de que aquele 
algo ds necess6rio sejo le~ fundamental de toda 
a razdo, e que part~ndo disso seja possivel de- 
duz~r todo o sistema de nossas representa@es 
necess6rias, ndo so das de um mundo, de como 
seus objetos sejam determ~nados med~ante o 
juizo de subsunq3o e de reflex60,~ mas tamb&m 
de nos mesmos, como sera livres e pr6t1cos sob 
le~s. 0 ldeal~smo deve demonstrar este pressu- 
posto por meio da deduq5o efetiva, e B exata- 
mente nlsso que consiste sua tarefa e~pecifico. 

No desenvolv~mento deste ultimo o ~deal~s- 
mo procede do ssguinte modo. Ele mostro que 
oquilo que foi ossurnido antes como princ@o e 
qua 6 provodo ~rnediatomente no consci&ncia, 
nBo sa torno possivel sem que contemporonea- 
mente acontego tombdm olgumo outro coiso, e 
qus ssto olguma outro coiso, por suo vez, n60 
d possivel sern que conternporonearnente ocon- 
teqo outro terceiro; e isso 0th que as condig6es 
doquilo que foi provodo em primeiro lugar nbo 
astejom completomente esgotodos, e ele pro- 
prio sejo parfeitornente compr~ensivel segundo 
o possibiliclode qua tem de s&-lo. Seu cammho 
& um progresso lnlnterrupto do condicionado 
para a condi~do; toda condi@o se torna, por 
sua vez, um condicionado e dever-se-6, entdo, 
procurar sua condi@o. 

9. Como devem ser entendidas as relg6es 
entre o procedimento do idealismo 
e a experiQncia 

Se o pressuposto do ldeal~smo est~ver 
correto, e se na deduq3o se t~ver proced~do 
de modo correto, entdo, como resultado flnal, 
como soma de todas as cond~@es daqullo que 
se enunclara no lnic~o, deve-se obter o slstema 
de toclas as representa@zs necessarlas, ou 
seja, toda a exper~&ncla, cujo confront0 ndo & 
absolutamente felt0 na propr~a f~losoha, mas 
apenas sucesslvamente 

0 ~deal~smo, com efelto, ndo tende a esta 
exper16nc1a como a meta que j6 Ihe B conhec~da 
de antemdo e b qua1 ele deve chegar Em ssu 
proced~mento, ele ndo sabe nada da exper16n 
cla e nem sequer a observa procede movendo- 
se do ponto de part~da, segundo suas regras, 
e n60 se preocupa corn aqu~lo que dai der1var6 

no f~m. Foi-lhe dado o dngulo reto do quai ele 
deve traGar sua reta: tsm entdo necessidade 
tamb&m de outro ponto para o qua1 d~rigir-se? 
Quero dizer: todos os pontos de sua hnha sdo 
dados contemporaneamente. D6-se tambdm 
um numero determinado. Suponhar?os que 
ele seja o produto de certos fatores. E precis0 
entdo apenas encontrar, ut~l~zando as regras , 
bem conhecidas, o produto destes fatores. Ser6 
apenas em um segundo tempo, apenas quando 
j6 se tem o produto, que se descobr1r6 se ele 
coincide com o numero dado. 0 numero dado 6 
a exper16ncia em seu complexo; os fatores sdo 
aqu~lo que & mostrado na consci&ncia e nos le~s 
do pensamento; a mult~pl~ca@o & o filosofar. 
Quem aconselha, enquanto se filosofa, a manter 
sempre um olho na experi$nc~a, aconselha a 
mod~ficar um pouco os fatores, e a multiplicor de 
modo um tanto srrado, de mane~ra que, todavia, 
se obtenham nljmeros que coincidam: & um pro- 
ced~msnto que & tanto desleal quanto superf~cial. 

10. Para um idealismo perfeito, 
"a priori" e "a posteriori" 
s6o uma mesma realidade 
vista de dois lados diferentes 

h med~da que os resultados ultimos do ide- 
allsmo se v6em como tals, como consequ6nc1as 
do raciocinio, eles sd0 o a prior; no espirito hu- 
mano; b med~da que ales se v&em, no caso que 
raciocinlo e sxper16ncia efetlvamsnte colncidom, 
como dados na experi&nc~a, eles sdo a posterio- 
ri. 0 o prior; e o a posteriori para um ~deal~smo 
perfelto ndo sdo de fato duos colsas d~ferentes, 
e slrn uma so colsa; so que esta &vista de do~s 
lados difermtes, e & d~stinta apenas do modo 
em qua a ela se chega. R fdosofia anteclpa toda 
e qualquer experihncia, penso-o apenas como 
necess6ria e, portanto, em relaq3o b experi6ncla 
efet~va ela & o prior;. R posteriori 6 o numero, b 
medida que & considerado como dado; o memo 
numero 6, ao contr6ri0, o prior;, b medida que 
o fazemos resultar dos fatores como produto. 
Quem possu~ uma opinldo divers0 o propos~to, 
ndo sabe ele propr~o aquilo que diz. 

11.0s resultados de uma filosofia devem 
coincidir com a experiihcia 

No caso em que os resultados do filosofia 
ndo coincidirem com os da expen&ncia, entdo 
essa f~losof~a ser6 seguramente falsa, porque 

"0 pi20 de su(7sung50 Q o oto qve leva vm objeto a 
ser ossumrdo am urn conceto, enquanto o juizo de reflex60 
tande o evidenc~nr as condi<bas sagundo os quas urn 
concalto sa form [N do T ] 
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ndo manteve a promessa de deduzlr toda a 
experi&ncia e de explic6-la com a atividade ne- 
cess6ria da intelig&ncla. Entdo, ou G totalmente 
errado o pressuposto do idealismo transcenden- 
tal: ou entdo ele fol utilizado de modo incorreto 
apenas naquela descrlgdo particular que ndo 
forneceu aquilo que devla. Como a tarefa de 
explicar a exper~&ncia partlndo da seu funda- 
mento 6 uma caracterist~ca da razdo humana, 
uma vez que nenhuma pessoa razo6vel far6 a 
hipotese de que nela possa encontrar-se uma 
tarefa cuja solu~do seja totalmente impossivel, 
e uma vez que existem apenas dois caminhos 
para resolv&-la, o do dogmatismo e o do idea- 
hsmo transcendental, e que se pode demonstrar 
fac~lmente que a prlmelra n60 est6 em grau 
de cumprir as promessas, entdo o pensador 
decldldo tomar6 sempre decisdo pelo segundo 
caminho, aquele segundo o qua1 houve erro na 
deduq5o mas o pressuposto, em si, 6 correto, 
e nd0 se deixar6 desencorajar por nenhum 
fracasso, e provard novamente 0th clue no fim 
o sucesso lhe seja propicio 

k 

mmtliohe Werhe. 

Abllreilaag. 
Bur taeoretiseher Philosophle~ 

Rntor Rnnk 

--- ---a 

BtrlB, 1845. 

V C I / J ~  vol t  V s i t  a n d  C o m p  

t.rontrspicro do  przmerro tonm da opera omn~a 
rlc J. G. Fzchte, organrzada pelo filho 
(13erlrin, 1845). 

12. A experiQncia como produto da atividade 
de um pensamento livre, 
mas conforms a Ids 

0 caminho deste ldealismo parte, como 
se v&, de algo presente na consci&ncla, mas 
so depois de um livre ato de pensamento, para 
chegar a toda a experi6ncia. 0 que se encontra 
entre um e outro & seu verdadeiro e propno 
terreno. Ndo 6 um fato do consci&ncia e n6o 
pertence 2.1 esfera da experihncia: como poderia 
chamar-se de filosofia urna coisa deste g&nero, 
a partlr do momento que ela deve demonstrar o 
fundamento da experi&ncia, mas o fundamento 
se encontra necessariamente fora daqullo que 
G fundamentado? Trata-se de um produto do 
pensamento Ilvre, mas conforme a leis. 

lsto se tornard logo muito claro, se exa- 
minarmos ainda um pouco mais de perto a 
afirma@o basilar do idealismo. 

Este demonstra que aquilo que & simples- 
mente postulado ndo & possivel sem a condi@o 
de um segundo elemento, e este ultimo ndo o 
G sem a condi~do de um terceiro, e assim por 
diante: entdo, de tudo aquilo que o idealismo 
enuncia nada & possivel isoladamente, mas 
cada elemento particular & possivel apenas em 
unido com todos os outros. Portanto, segundo 
o que el@ proprio afirma, apenas o todo apa- 
rece na conscihncia, e esse todo & justamente 
a experi&ncia. 0 idealismo quer conhecer este 
inteiro mais de perto, por isso deve analis6-lo, 
e ndo procedendo 2.1s cegas, mas segundo as 
regras determinadas da composi~do, de modo 
a poder ver o todo que se origina sob seus 
olhos. Ele est6 em grau de fazer isso porque 
est6 em grau de abstrair, pois no pensamento 
livre ele certamente est6 em grau de captar o 
particular isoladamente. Com efeito, na cons- 
ci&ncia ndo aparece apenas a necessidade das 
representac;des, mas igualmente sua liberdade; 
e, por sua vez, esta llberdade pode proceder 
ou de modo conforrne 6s leis ou arbitrariamen- 
te. Tudo isso Ihe & dado do ponto de vista da 
consci&ncia necess6ria: ele o encontra enquanto 
encontra a si mesmo. Mas a s&rie que resulta 
da composi(do deste inteiro & produzida pela 
liberdade. Quem realiza este'ato de liberdade 
torna-se consciente dela e, por assim dizer, 
predispde novo Bmbito na propria consci&ncia; 
para quem ndo o realiza ndo existe aquilo que 
deriva daquele ato. 

0 quimico comp6e urn corpo, por exernplo, 
um determinado metal, com seus elernentos. 
0 homem comum v& o metal que Ihe & bem 
conhecido; o quimico v& a composi@o destes 
determinados elernentos. 0 s  do~s v&em, talvez, 
0190 de diferente? Penso que ndo. Eles v&em 
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a mesma coisa, mas apenas a v&sm de modo 
d~verso. 0 que & visto pelo quimico & o o pnori, 
ele v& o particular; o que 6 visto pelo homem 
comum & o o posteriori, ele v& o todo. 

Ex~ste apenas esta diferen~a entre os do~s 
modos de ver: o quimico deve anal~sar o todo 
antes de pod&-lo compor, enquanto tem o que 
fazer com um objeto do qua1 ndo pode conhecer 
as regras de compos@o antes de proceder b 
an6lise; o hlosofo, ao inv&s, sabe proceder b 
composisdo sem ter antes efetuado a an6lise, 
porque ole j6 conhece a regra de seu objeto: 
a razdo. 

13. Para a filosofia idralista 
nSo ha outra realidadr 
a n60 ser a intrlig6ncia, 
dr cuja atividadr 
drrivam todas as coisas 

Portanto, ao conteudo da f~losofia ndo 
cabe nenhuma outra reahdade sendo a rea- 
lidade do pensamento necsss6ri0, com a 

condi@o de querer pensar 0190 a proposito 
do fundamento da experi6ncia. R intel~g&ncia 
& pens6vel apenas como atlva, e como ativa 
apenas neste determlnado modo: isto t: o que 
af~rma a filosofia. Tal realidade 6 inteiramente 
suficiente, pois der~va do filosofia que ndo 
existe nenhuma outra realidads. 

R doutrina do c~&ncia quer traqx o  deali is- 
mo critico perfeito ora descrito. 0 que dissemos 
por ultimo contbm o conceit0 do doutrina da 
ci&ncia a, a este proposito, ndo ouvirei objeq3es 
porque ningubm melhor do que eu sst6 em grau 
de saber o que quero fazer. Rs demonstra@es 
do impossibilidade de uma coisa que est6 em 
via de realizasdo, e q u ~ .  em parte j6 o estivera, 
sdo apenas ridiculas. E precis0 apenas segulr 
de perto o desenvolvimento e examinar se ela 
realiza aqu~lo que prometeu. 

J. G. Fichte, 
Prirn~ira introdu@o a doutrina da c~&ncia. 



o desenvolvimento do pensamento 

e as  obras deSchelling 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling nasceu em Leonberg, em Wurttemberg, 
em 1775. Em 1790 inscreveu-se no seminario teologico de Tubingen, onde estreitou 
rela~6es de amizade com Holderlin e com Hegel. De 1796 a 1798 estudou mate- 
matica e ci6ncias naturais em Leipzig e Dresden. Passou ent%o para Jena, onde 
em 1799 foi nomeado sucessor de Fichte. Em 1800 saiu o Sistema do idealismo 
transcendental, destinado a dar-lhe a maxima fama. Nesses anos 
teve relasties com o circulo dos romdnticos chefiado por Schlegel. A vida 
Em 1803 passou a ensinar na Universidade de Wijrzburg. Em 1841 e as obras 
foi chamado a Universidade de Berlim, mas em 1847 interrompeu + 9 1 
sew cursos, Morreu em 1854 na Suiga. 

Entre as obras mais si nificativas alem do Sistema, recordamos: ldeias para 
uma filosofia da natureza 9 1797), Filosofia e religiao (1 804), Pesquisas filosoficas 
sobre a ess4ncia da liberdade (1809), Filosofia da mitologia e Filosofia da Revela@o 
(publicadas postumamente). 

94 vida e as obvas 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
nasceu em Leonberg, em Wurttemberg, em 
1775, filho de pastor protestante, que o 
educou nos estudos cliissicos e biblicos. Em 
1790, com apenas quinze anos, matriculou- 
se no seminirio teol6gico de Tubinga, onde 
estreitou relaqBes de amizade com o poeta 
Holderlin e com Hegel que, mesmo sendo 
um lustro mais velho, dele sofreria influencia 
decisiva. 

De 1796 a 1798, Schelling estudou 
matemitica e cihcias naturais em Leipzig 
e em Dresden. Depois, transferiu-se para 
Jena (com apenas vinte e tres anos), onde 
se tornou assistente de Fichte no ensino 
universithrio. Em 1799 (corn vinte e quatro 
anos), foi nomeado sucessor de Fichte, que, 

como vimos, teve de se demitir devido as 
complica~6es provocadas pela "polfmica 
sobre o ateismo". 

"Um astro se p8e e outro surge", 
dissera Goethe por ocasiio da demissio 
de Fichte e da ascensHo de Schelling. Com 
efeito, logo no ano seguinte (1800) saia 
o Sistema do idealismo transcendental, 
destinado a dar ao fil6sofo grande fama 
e, embora jovem, a imp6-lo a todos os ro- 
mhticos como ponto de referencia. Nesse 
periodo, ele manteve relaq6es com o circulo 
dos romiinticos liderado por F. Schlegel 
e, sobretudo, com Caroline Schlegel, que 
depois desposou. 

Em 1803, Schelling passou a ensinar 
na Universidade de Wurzburg. Em 1806, 
foi chamado 6 Academia de CiEncias de 
Munique. Por fim, em 1841, foi chamado 
pel0 rei da Prussia, Frederico Guilherme IV, 
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A Universidade de Berlim, onde teve entre 
seus ouvintes personagens destinados a se 
tornarem ilustres, entre os quais Kierke- 
gaard. Mas o sucesso durou muito pouco. 
Em 1847 interrompeu o ensino e, em 1854, 
quase, esquecido, morreu na Suiqa. 

E bastante complexa a paribola da 
evoluqso do pensamento de Schelling. 0 s  
estudiosos realizaram grandes esforqos para 
procurar determinar as virias etapas desse 
itineririo, com resultados diferentes. A di- 
visso mais racional C aquela que distingue 
os seis periodos seguintes: 

1) o comeqo fichteano (1795-1796); 
2) o period0 da filosofia da natureza 

(1797-1799); 
3 )  0 momento do idealismo transcen- 

dental (1800); 
4)  a fase da filosofia da identidade 

(1801-1804); 
5 )  a fase teosofica e da filosofia da 

liberdade (1804-181 1); 
6) a fase da filosofia positiva e da filo- 

sofia da religiso (de 1815 em diante). 
Cabe lembrar que essa divisao nso de- 

ve ser entendida de mod0 rigido e que as 

determinaq6es cronologicas s3o predomi- 
nantemente indicativas. 

0 grande numero de escritos (muitos 
dos quais publicados postumamente) tam- 
bCm deu origem a uma sCrie de problemas 
complexos. 

Prescindindo dos primeiros dois tra- 
balhos, ligados 2 exegese biblica e a inter- 
pretaqso dos antigos mitos, de 1792 e 1793 
(escritos, portanto, quando tinha dezessete e 
dezoito anos), suas virias obras podem ser 
ordenadas segundo as virias fases acima 
relacionadas. Eis as mais significativas: 

1) Sobre a possibilidade de uma forma 
da filosofia em geral (1794); Sobre o Eu 
como principio da filosofia (1795); Cartas 
filosoficas sobre o dogmatism0 e o criticism0 
(1795). 

2)  Ide'ias para uma filosofia da natureza 
(1797); Sobre a alma do mundo (1798); 
Primeiro esbogo de sistema da filosofia da 
natureza (1799). 

3) Sistema do idealismo transcendental 
(1800). 

4) Exposigiio do meu sistema (1801); 
Bruno ou o principio mturale diuino das coisas 
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(1802); Filosofid daarte (1802-1803); Ligoes 6) Introdugbo a filosofia da mitologia, 
sobre o metodo do estudo acadEmico (1 803). Filosofia da mitologia e Filosofia da revela- 

5) Filosofia e religibo (1804); Pesqui- gbo, que s i o  substancialmente os cursos 
sas filosdficas sobre a essEncia da liberdade ministrados em Berlim e publicados postu- 
(1 809); Ligoes de Stuttgart (1810). mamente. 

II. Os inicios do p e n s a m e n t o  

d e  ScheII ing e m  Fichte (1 795-1 796) 
e a filo~ofia d a  n a t u v e z a  (1797-1799) 

Depois da primeira precocissima produ@o, que e uma tentativa de assimila- 
@o do idealismo de Fichte para repensar seus motivos de fundo, a partir de 1797 
Schelling dedica-se a revalorizar a natureza, que Fichte privara 
de qualquer identidade especifica. Segundo Schelling, e preciso os inicios 
aplicar a natureza o mesmo modelo de explicaqao que Fichte apli- corn Fichte 
cara com sucesso 8 vida do espirito, porque o sistema da natureza + § 1-2 

esta junto com o sistema do espirito. A natureza vem, portanto, a 
mostrar-se como a produqao de uma intelig6ncia inconsciente que opera a partir 
de dentro dela, desenvolvendo-se em sentido teleologico. 0 grande principio da 
filosofia natural de Schelling e, portanto: a natureza deve ser o espirito visivel, o 
espirito deve ser a natureza invisivel. 

Com isso, a toda forqa natural que se expande, contrapbe-se de tempos em 
tempos um limite, e a toda fase constituida pelo encontro da forqa expansiva e 
da limitante corresponde a produqio de um nivel natural, o qua1 pouco a pouco 
se apresenta como mais rico e hierarquicamente mais elevado: o 
mais alto nivel da natureza e o nivel "orgdnico", e o fim ultimo A filosofia 
da natureza e o homem, porque nele desperta justamente o es- da natureza 
pirito, que em todos os outros graus naturais permanece como 4 § 3-4 
que dormente. 

0 po~ to  de pavtida: 
o idealismo de Fichte 

0 pensamento inicial de Schelling 
ainda trata de problemas relacionados 
aos debates suscitados pelas dificuldades e 
aporias inerentes A "coisa em si" kantiana, 
que, alihs, ele considera substancialmente 
resolvidos e superados pela filosofia de 
Fichte. E compreensivel, portanto, que a 
primeira (e precoce) produgio do filosofo 
(entre os dezenove e os vinte e um anos) 
constitua essencialmente a tentativa de 
dominar o idealismo de Fichte e repensar 
seus motivos de fundo. Segundo Schelling, 

os autodenominados "kantianos" estavam 
desencaminhados, porque a doutrina de 
Fichte era verdadeiramente (corno susten- 
tava seu autor) a "verdadeira" doutrina 
kantiana, desenvolvida de mod0 coerente e 
consciente, e cujas conclusdes balizam uma 
etapa decisiva: era preciso buscar na esfera 
do sujeito aquilo que antes se buscara na 
esfera do mundo externo e do objeto. 

Entretanto, por mais que esses concei- 
tos se expressem com a terminologia e no 
tom do pensamento de Fichte, j5 se revelam 
novas exighcias, que permitem pressentir 
em que diregio Schelling se moverh. 

Em primeiro lugar, C evidente a marca 
fortemente metafisica com que Schelling 
trata a leitura da Doutrina da ciEncia (so- 
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mente mais tarde C que o proprio Fichte 
seguiria esse caminho, como vimos, em 
ampla medida precisamente por solicita- 
giio de Shelling). Conseqiientemente, o Eu 
puro C apresentado como o "absoluto", 
cuja unidade n5o 6 a unidade numirica 
dos individuos, mas sim a unidade propria 
do "Uno-Todo" imutavel. 0 Eu niio 6 
consciincia nem pensamento nem pessoa, 
porque consciCncia e pessoa siio momentos 
posteriores e "deduzidos". 

Analogamente, Schelling dii grande 
relevo A "intuig50 intelectual" (que Fichte 
j i  reivindicara para o Eu), bem como a 
"liberdade". Com efeito, ele delineia com 
maior clareza a "dedugiio do mundo" a 
partir do Eu. 

Cumpre tambCm observar que a pre- 
senga de Spinoza, assumido (em certo sen- 
tido) como o adversirio por excelencia, 
acentua ainda mais a marca metafisica do 
pensamento de Schelling. Spinoza apre- 
senta-se como o campeiio do dogmatismo, 
enquanto absolutizou o objeto (o  niio-eu) 
e procurou garantir a paz do espirito ao 
prego do abandon0 do sujeito (empirico) 
ao objeto absoluto. Fichte, ao contrario, 
niio considera o objeto como absoluto, e 
sim o sujeito como absoluto, altm de vin- 
cular o sujeito empirico ao sujeito absoluto 
mediante a intuigiio intelectual, que revela 
precisamente a tangincia do eu empirico 
com o Eu absoluto. 

Nesses escritos juvenis, em contra-luz, 
alCm das implicagdes metafisicas do Eu 
entendido como absoluto, de que falamos, 
tambCm j i i  siio visiveis as novas exigencias 
que caracterizario o interesse posterior de 
Schelling. Schelling procurara particular- 
mente: 

a) atender mais as instdncias afirmadas 
pel0 objetivismo spinoziano e reequilibrar 
o subjetivismo absoluto de Fichte, que 
arriscava cair na unilateralidade oposta 2 
spinoziana; 

b) preencher a flagrante lacuna do 
sistema de Fichte, que reduzira toda a na- 
tureza ao puro n5o-eu, fazendo-a perder 
toda identidade especifica e quase anulan- 
do-a. 

A partir de 1797, portanto, Schelling 
encaminhou-se para a revalorizagiio da 
natureza e para o preenchimento das la- 
cunas do sistema de Fichte. Mas, ao fazi- 
lo, punha em crise a Doutrina da ciincia e 
aplainava o caminho para uma diferente 
formulag50 e projegzo do idealismo. 

A unidade de espirito 

e natureza 

Se niio C um puro n5o-eu, o que C 
entiio a natureza? Schelling considera que 
o problema C solucionPve1 supondo-se a 
existCncia de unidade entre ideal e real, entre 
espirito e natureza. Escreve ele: "0 sistema 
da natureza 6, ao mesmo tempo, o sistema 
de nosso espirito". 

Isso implica que se deve aplicar ii na- 
tureza o mesmo modelo de explicagiio que 
Fichte aplicara com sucesso a vida do espi- 
rito. Em suma, para Schelling, os proprios 
principios que explicam o espirito podem e 
devem explicar tambCm a natureza. 

Sendo assim, entso, aquilo que expli- 
ca a natureza,C a mesma intelighcia que 
explica o Eu. E precis0 transferir para a na- 
tureza aquela "atividade pura" descoberta 
por Fichte como a "essencia" do Eu. Desse 
modo, Scheling chega 2 conclus50 de que a 
natureza C produzida por uma inteligzncia 
inconsciente, que opera em seu interior, que 
se desenvolve teleologicamente em graus, ou 
seja, em niveis sucessivos, que mostram uma 
finalidade intrinseca e estrutural. 

0 grande principio da filosofia da 
natureza de Schelling C o seguinte: "A na- 
tureza deve ser o espir$o uisiuel, o espirito 
a natureza inuisivel. E aqui, portanto, na 
absoluta unidade do espirito em nos e da 
natureza fora de nos, que se deve resolver 
o problema de como C possivel uma natu- 
reza fora de nos". A natureza nada mais 
6 do que "inteligencia enrijecida em um 
ser", "sensag6es apagadas em um n5o-ser", 
"arte formadora de idCias que transforma 
em corpos". 

A natureza como 

desdobramento 

da intelig&cia inconsciente 

Se espirito e natureza derivam do 
mesmo principio, entiio devemos encon- 
trar na natureza aquela mesma dindmica 
de forga que se expande e de limite que se 
Ihe contrapde, que j6 encontramos no Eu 
segundo Fichte. Mas a oposigiio do limite 
s6 dettm momentaneamente a forga ex- 
pansiva, que acaba retomando seu curso 



para depois se deter em outro limite, e 
assim por diante. 

Ora, a cada fase constituida por tal 
encontro da forga expansiva com a forga 
limitante corresponde a produgio de um 
grau e de um nivel da natureza, que pouco 
a pouco se apresenta em patamares mais 
ricos e, portanto, hierarquicamente mais 
elevados. 0 primeiro encontro entre a for- 
ga positiva de expansso e a forga negativa 
de limitaqio da lugar a "matiria" (que, 
portanto, C produto diniimico de forqas). 
A retomada da expansiio da forga infinita 
positiva e o novo encontro com a forga 
negativa e limitadora da lugar iiquilo que 
se apresenta como "mecanismo universal" 
e como "processo diniimico" geral. 

Nesse ponto, explorando habilmente as 
descobertas da ciencia de sua Cpoca (da qual 
era estudioso atento, como ja recordamos), 
Schelling procura mostrar a manifestagiio 
move1 das forqas, bem como sua golaridade 
e oposi@o no magnetismo, na eletricidade 
e no quimismo. 

0 esquema identico de raciocinio vale 
para explicar o mais alto nivel da natureza, 
que C o nivel "orgiinico". A esse proposito 
Schelling recorre aos principios da "sensi- 
bilidade", da "irritabilidade" e da "repro- 
duqiio", em auge entre os cientistas de sua 
Cpoca, que ele faz corresponder, de mod0 
analogico, respectivamente ao magnetismo, 

ii eletricidade e a quimica, em nivel mais 
elevado, mas segundo a mesma diniimica. 

Em conclusiio, a natureza C constituida 
pela mesma e identica forqa (inteligencia 
inconsciente), que se desdobra da maneira 
como verificamos e que, pouco a pouco, se 
manifesta em planos e graus sempre mais 
elevados, at6 alcangar o homem, no qual se 
acende a conscihcia, quando a inteligencia 
chega a sua autoconscihcia. I 

4 A a l m a  do mundo 
e a n a t ~ v e z a  do h o w e m  

Desse modo, agora ficam claras certas 
afirmag6es de Schelling que se tornaram 
muito cklebres: "0 mesmo principio une a 
natureza inorgiinica e a natureza orgiinica", 
pois as coisas singulares da natureza cons- 
tituem como que os elos "de uma cadeia de 
vida, que se volta sobre si mesma e na qual 
todo momento C necessario para o todo"; 
aquilo que na natureza aparece como niio- 
vivo i apenas "vida que dorme"; a vida i 
"a respiragao do universo", ao passo que "a 
mat6r.a C espirito enrijecido". 

E compreensivel, portanto, que Schelling 
tenha podido repor no auge o antigo con- 
ceito de "alma do mundo" como "hipotese 

Unza an tga  estampa, representando a Unwersrdade de [ e m .  
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para explicar o organism0 universal". Essa Por fim, o homem - que, considerado 
antiquissima figura teorica (que se tornou na infinitude do cosmo aparece fisicamente 
muito famosa de Platiio em diante), segundo como algo pequenissimo -, revela-se, ao 
Schelling nada mais C do que a inteligtncia contrario, como o fim ultimo da natureza, 
inconsciente que produz e rege a natureza, porque nele precisamente desperta o espiri- 
e que so se abre a consciEncia com o nasci- to, que em todos os outros graus da natureza 
mento do homem. permanece como que adormecido. 

111. Jdealismo transcendental 
e idealismo estCtico (1800) 

N o  Sistema d o  idealismo transcendental Schelling retoma o exame da filo- 
sofia da consci4ncia. Ele chama de "atividade real" a atividade originaria d o  Eu, 
produtora ao infinito, enquanto chama de "atividade ideal" aquela que toma 

consci4ncia colidindo com o limite; o limite, com efeito, e ideal 
0 idealismo n o  i m b i t o  d o  saber (objeto da filosofia tecnica), e real n o  i m b i t o  

d o  agir (objeto da filosofia pratica): a filosofia teorica e por isso 
+ 3 7-2 idealismo, enquanto a filosofia pratica e realismo, e apenas juntas 

elas formam o sistema completo d o  idealismo transcendental. 

A mais elevada tarefa da filosofia transcendental consiste em mostrar a iden- 
tidade, inerente n o  propr io principio, da atividade consciente e da inconsciente, e 
a atividade consciente-inconsciente presente tanto n o  espirito quanto na natureza 

e a atividade estdtica: o mundo objetivo e, portanto, a poesia 
A filosofia primitiva e ainda inconsciente d o  espirito, e o org%o universal da 
da arte filosofia e a filosofia da arte. E este o "idealism0 estetico" que 
-3 5 3-4 tanta impressao e tantos entusiasmos suscitou entre os contem- 

poraneos. 

, J r  ii Partir do sMbjetivo 
para at i~gi l*  o objetivo 

Uma vez esclarecido que a natureza 
nada mais C do que a historia da inteligtn- 
cia inconsciente, que, atravks de sucessi- 
vos graus de objetivaqiio, chega por fim a 
conscitncia (no homem), Schelling sentiu a 
necessidade de retomar o exame da filosofia 
da consciincia, ou seja, repensar a fundo a 
Doutrina da ciBncia de Fichte. Com efeito, 
depois de ter examinado como a natureza 
chega a inteligtncia, era precis0 rever como 
a inteligtncia chega ii natureza. 

E, ao fazer isso, tendo atras de si tudo o 
que Kant e Fichte j6 haviam dito em matiria 

de filosofia do espirito, Schelling concebeu e 
escreveu nada menos que uma obra-prima, 
0 sistema do idealismo transcendental, que 
Ihe saiu da pena quase perfeito. 

Eis como o fil6sofo anuncia o pro- 
grama da filosofia transcendental: "Par o 
objetivo em primeiro lugar e dele extrair 
o subjetivo C, como ja observamos, a fun- 
qiio da filosofia da natureza. Ora, se existe 
uma filosofia transcendental, niio Ihe resta 
seniio seguir o caminho oposto: partir do 
subjetiuo como primeiro e absoluto, e dele 
fazer deriuar o objetiuo. Desse modo, a fi- 
losofia da natureza e a filosofia do espirito 
distinguiram-se segundo as duas possiveis 
diregoes da filosofia. E se toda filosofia deve 
fazer da natureza uma inteligtncia ou da 
inteligtncia uma natureza, dai deriva que 
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a filosofia transcendental, a que cabe esta 
ultima funqio, C a outra cidncia fundamental 
necessaria da filosofia". 

A "atividade realN 
e ~"atividade ideal" do EM: 
o ideal-realismo 

TambCm na construqio do idealismo 
transcendental, como na filosofia da nature- 
za, Schelling enfatiza a polaridade de forqas, 
seguindo o principio proprio de Fichte, 
oportunamente readaptado. 

0 esquema de raciocinio seguido por 
Schelling t o seguinte: o Eu t atividade 
originaria que se autopde ao infinito, ativi- 
dade produtora que se torna objeto para si 
mesma (e, portanto, C intuiqio intelectual 
autocriadora). Mas, para n i o  ser apenas 
produtora, tornando-se tambCm produto, 
a produqio pura infinita que C propria do 
Eu "deve estabelecer limites ao seu proprio 
produzir" e, portanto, "opor algo a sin. 
Mas a atividade do Eu, enquanto C atividade 
infinita, estabelece o limite e depois tambCm 
o supera, gradualmente, em nivel sempre 
maior, como ja dissera Fichte. 

Schelling chama a atividade que produz 
ao infinito de "atividade real" (enquanto pro- 
dutora), ao passo que a chama de "atividade 
ideal" enquanto toma conscitncia, defron- 
tando-se com o limite. As duas atividades se 
pressup6em reciprocamente, "e dessa mutua 
pressuposiqio das duas atividades [. . .] deve- 
r6 ser derivado todo o mecanismo do Eu". 

Desse modo, porCm, os horizontes da 
Doutrina da cidncia de Fichte se ampliam e 
o idealismo subjetivo torna-se propriamente 
ideal-realismo, como diz Schelling nesta 
passagem: "A filosofia teorica t [...I idealis- 
mo, a filosofia priitica C realismo, e somente 
juntas formam o sistema completo do idea- 
lismo transcendental. Como o idealismo e 
o realismo se pressupdem mutuamente, o 
mesmo ocorre com a filosofia te6rica e a 
filosofia pratica; e, no prdprio Eu, e' ori- 
ginariamente uno e ligado aquilo que nds 
devemos separar em beneficio do sistema 
que estamos construindo". 

Devemos notar que, desse modo, 
Schelling acaba por estabelecer a filosofia 
transcendental como terceiro momento 
para alCm da filosofia te6rica e da filosofia 
priitica, mais precisamente como sua sintese. 

E, muito claramente, conclama a uma ati- 
vidade unitaria que esteja na base dos dois 
momentos do sistema. 

A atividade estLtica 
i s -  " 

Essa nova perspectiva que se delineia 
pode ser mais bem compreendida com base 
em outro raciocinio, que Schelling tambtm 
apresenta, inteiramente andogo ao anterior. 
Na filosofia teorica, os objetos nos aparecem 
como "invariavelmente determinados", 
nossas representaqdes nos parecem determi- 
nadas por eles e o mundo nos parece algo 
enrijecido . fora . de nos; na filosofia pratica, 
ao contrario. as coisas nos aDarecem como 
variaveis e modificiiveis pelas nossas repre- 
sentaqdes, enquanto nos parece que os fins 
que nos propornos podem modifica-las. 

Existe ai contradiqio (pelo menos apa- 
rente), dado que no primeiro caso se exige o 
predominio do mundo sensivel sobre o pen- 
samento, ao passo que, no segundo caso, se 
exige predominio do pensamento (do ideal) 
sobre o mundo sensivel. Em suma, pareceria 
que, para ter a certeza teorica, nos teriamos 
de perder a priitica e, para ter a certeza prii- 
tica. nos teriamos de ~ e r d e r  a te6rica. 

' Eis entio o g a i d e  problema que se 
apresenta: "De que modo, ao mesmo tempo, 
as representa~bes podem ser pensadas como 
determinadas pelos objetos, e os objetos 
podem ser pensados como determinados 
pelas representa@es?" 

A resposta para o problema C a seguin- 
te: trata-se, diz Schelling, de algo mais pro- 
fundo do que a "harmonia preestabelecida" 
de que falava Leibniz, posto que se trata de 
identidade inserida no proprio principio: 
trata-se de atividade que, ao mesmo tempo, 
C consciente e inconsciente e que, como tal, 
estii presente tanto no espirito como na 
natureza e gera todas as coisas. Essa ativi- 
dade consciente-inconsciente C a "atividade 
estktica". Tanto os produtos do espirito 
como os da natureza s5o gerados por essa 
mesma atividade: "A combinacio de um e 
do outro (do consciente e do inconsciente), 
sem conscitncia, da o mundo real; com a 
conscitncia, d i  o mundo estCtico (e espiri- 
tual). 0 mundo objetivo nada mais C do que 
a boesia brimitiva e ainda inconsciente do 
espirito; drgiio universal da filosofia - e 
a chave mestra de todo o seu edifizo - e' a 
filosofia da arte". 'f 



84 Segundu parte - F ~ n d a ~ ~ o  e a b s o l ~ t i r a ~ ~ l o  espec~lat iva do idealismo 

4 A atividude da urte 

e as curacterisficas 

da criaqho artisticu 

Na criagiio artistica se fundem, com 
efeito, o consciente e o inconsciente. 0 pro- 
duto artistic0 i, de fato, finito, mas mantim 
significagiio infinita. Nas obras-primas da 
arte humana encontra-se a mesma marca das 
obras-primas da arte cosmica. Assim, a arte 
torna-se "a unica e eterna revelagiio". 

E Schelling pode tambim se entregar 
aos mais audazes sonhos sobre urna huma- 
nidade futura que leve a cihcia de volta a 
fonte da poesia e crie nova mitologia, n io  
mais produto de um individuo, mas de 
urna estirpe regenerada: "Ora, se apenas 
a arte consegue tornar objetivo, com valor 
universal, tudo o que o filosofo so pode 
representar subjetivamente, deve-se espe- 
rar, para tirar ainda mais esta conclusiio, 

IV. P\ filosofia 

que a filosofia, assim como foi produzida e 
nutrida pela poesia na infincia do saber, e 
com ela todas as ciEncias que por seu meio 
s io  levadas A perfeigiio, urna vez alcangada 
sua plenitude, como tantos rios retornariio 
ao oceano universal da poesia, do  qual 
haviam saido. E niio 6 dificil dizer em geral 
qual seri o intermediirio do retorno da 
cicncia a poesia, visto que tal intermediario 
j i  existiu na mitologia, antes que ocorresse 
essa separagio, que agora parece inconci- 
liivel. Mas como possa nascer urna nova 
mitologia, que niio seja criagio de um poeta 
individual, e sim de uma nova estirpe, que 
represente como que um s6 poeta, esse e' 
problema cuja solu@o s6 se deve esperar 
dos futuros destinos do mundo e do curso 
posterior da histdria". 

Esse i o "idealismo estitico" que tanta 
impress20 e tantos entusiasmos suscitou 
entre os contempor~neos, mas que, como 
todos os sonhos, embor , durou 
somente por breve tempo. 

da identidade 

A concep@o da intuisao estetica, como capta~ao da unidade do ideal e do 
real, implicava ja urna concep@o do absoluto como "identidade originaria" de 

Eu e nao-eu, sujeito e objeto, espirito e natureza. 0 absoluto 4, 
o absoluto portanto, esta identidade originaria de ideal e real, e a filosofia 

jdentidade e saber absoluto do absoluto. 
originaria 
de ideal e real A identidade absoluta e infinita e na"o sai nunca fora de si e, 
4 3 1-2 portanto, tudo aquilo que existe, existe, de algum modo, nela e 

e "identidade": a identidade absoluta e definitivamente o Uno- 
Todo, fora do qua1 nenhuma coisa existe por s i  mesma. 

Para resolver a grande dificuldade de explicar como e por que da identida- 
de infinita nasqam a diferenciaqa"~ e o finito, Schelling retoma o antigo conceit0 

gnostico, aceito no passado pelo misticismo alemao, da "queda": 
DO infinito a existgncia das coisas e sua origem supBem uma "queda" origi- 
ao finito naria, uma "separa@oM em re1aqa"o a Deus. 6 este o tema central 
4 § 3 da fase "teosofica" do pensamento de Schelling. 

A ruz&o como ubsoluto ideal e o real em sua unidade, e a defini@o da 
filosofia transcendental como ideal-realism0 
j i  implicavam claramente nova concepgio 

Essa concepgHo da arte, ou melhor, da do absoluto, que deveria abandonar as ex- 
intuigiio estCtica, como aquilo que capta o press6es kantianas e fichteanas unilaterais, 
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rn ldentidade absoluta. Partindo do 
Eu absoluto de Fichte, que e Eu = Eu, 
o jovem Schelling elabora sua con- 
cepc;%o do absoluto como identidade 
origindria de Eu e n%o-eu, sujeito e 
objeto, consciente e inconsciente, 
espirito e natureza. 0 absoluto 6 esta 
identidade originaria de ideal e real, 
e a filosofia 6 saber absoluto do ab- 
soluto, ao qua1 nos elevamos apenas 
corn urna intui@o originaria. 
A identidade absoluta e infinita e r@o 
sai nunca fora de si, e tudo aquilo que 
existe, existe, de algum modo, nela e 
e "identidade": a identidade absoluta 
6 definitivamente o Uno-Todo, fora do 
qua1 nen huma coisa existe porsi mesma. 
A existgncia das coisas e sua ggnese 
supBem urna "queda " origindria, urna 
"separaq80" em relaq80 a Dew; em 
Deus, com efeito, ha um principio 
obscuro e cego, que e "vontade" h a -  
cional, e um principio positivo e ratio- 
nal, e a vida de Deus se explica como 
vit6ria do positivo sobre o negativo. 

como "sujeito", "eu", "autoconsciincia" 
e semelhantes, para basear-se em nova for- 
m u l a @ ~ ,  que entendesse o absoluto como 
"identidade" originiria entre eu e n5o-eu, 
sujeito e objeto, consciente e inconsciente, 
espirito e natureza, em suma, como coinci- 
dentia oppositorum. 

0 absoluto, portanto, C essa identidade 
originiria entre ideal e real, e a filosofia C 
saber absoluto do absoluto, baseado em 
sua intuig50, que C condig50 de todo saber 
posterior. 

Esse absoluto passa a ser chamado 
de " r a z ~ o "  e o ponto de vista da raz5o C o 
ponto de vista do saber absoluto, e a filoso- 
fia C uma cihcia absoluta. A subvers50 da 
posig5o de Kant agora se completou, assim 
como se antecipou plenamente a perspectiva 
que Hegel tornaria sua, embora com um? 
sCrie de modifica~6es, como veremos. E 
evidente que aqui nos encontramos diante 
de concep@o na qual Fichte e Spinoza s5o 
sintetizados em forma de espiritualismo 
panteista (ou panteismo espiritualista) ra- 
dical. Tudo C razio e a razio C tudo: "Fora 
da razz0 n5o h i  nada, tudo esta nela". A 
raz5o C simplesmente una e simplesmente 
igual a si mesma". 

Portanto, "o unico conhecimento ab- 
soluto C o da identidade absoluta", e esta 
identidade absoluta C infinita e, por conse- 
guinte, tudo aquilo que existe C, de algum 
modo, "identidade", que, como tal, jamais 
pode ser suprimida. Toda coisa que seja 
considerada como ela C em si, resolve-se 
nesta "identidade infinita", enquanto existe 
apenas nela e n5o fora dela. 

Essa identidade n50 sai de si, mas, ao 
contrario, tudo esti nela: "0 err0 funda- 
mental de toda filosofia C o pressuposto de 
que a identidade absoluta saiu realmente de 
si mesma, bem como o esfor~o para tornar 
compreensivel o mod0 como acontece esse 
sair para fora. A identidade absoluta, no 
entanto, nunca deixou de ser tal, e tudo o 
que existe, considerado em si mesmo, n5o 
C mais o fen6meno da identidade absoluta, 
mas ela prdpria". 

Essa "identidade absoluta" 6, portanto, 
o "Uno-Todo", fora do qual nada existe 
por si, C o proprio universo, que C coeter- 
no a identidade. As coisas singulares s5o 
manifestaq6es fenomtnicas que brotam da 
diferencia@o qualitativa entre "subjetivo" e 
"objetivo", da qual nasce o finito. Todo ser 
individual 6 a diferencias50 qualitativa da 
identidade absoluta; ele n5o so permanece 
radicado na identidade (corno em seu fun- 
damento), mas tambCm pressup6e sempre 
a totalidade das coisas individuais as quais 
esti ligado estrutural e organicamente. 

Da identidade 
infinita absol~ta 
A vealidade fi~itcl 
e difeve~ciada 

Desse modo, a indiferen~a ou identi- 
dade originiria se explicita na dupla sCrie 
(fenominica) de "potincias", ou seja, na 
sCrie de "potincias" em que prevalece o 
momento da subjetividade (A) e na sCrie em 
que prevalece o da objetividade (B); mas, na 
prevaltncia de A, esta subentendido B, assim 
como na prevalgncia de B esti subentendido 
A, de mod0 que a identidade se conserva 
na totalidade e se reafirma em qualquer 
diferenciaqgo. 
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E evidente que a grande dificuldade 
dessa nova perspectiva de Schelling con- 
siste em explicar como e por que nascem 
da "identidade infinita" a diferencia@o e 
o finito. 

Nessa fase, Schelling procura em parte 
superar a dificuldade reintroduzindo a teoria 
plat6nica das idCias. Na raz50, entendida 
como identidade absoluta e unidade do 
universal e do particular, existem unidades 
particulares (as idiias) que deveriam cons- 
tituir a causa das coisas finitas. Todavia, no 
absoluto, as idCias estHo todas em todas, ao 
passo que as coisas sensiveis estiio separadas 
e umas fora das outras. E Schelling sustenta 
que, no sensivel, as coisas s5o tais somente 
para nos, ou seja, somente para nossa cons- 
cidncia empirica. 

Entretanto, torna-se evidente que 
Schelling jii lutava com problema gravis- 

simo, ou seja, o problema da origem do 
finito a partir do infinito. No ponto em que 
ele chegara, j i  n?io lhe era possivel acolher 
o criacionismo (que faz o finito nascer por 
ato de livre vontade do Criador e sup6e a 
transcendencia) nem o spinozismo (que, na 
pritica, anula o finito e representa posigHo 
prC-idealista). Assim, ele retomou o antigo 
conceit0 gnostico, que o misticismo alemiio 
jii havia abrigado no passado, segundo o 
qual a existdncia das coisas e sua origem 
pressup6em uma "queda" original, u m  
"afastamento" de Deus. Para Schelling, 
portanto, "a origem do mundo sensivel 
so pode se explicar pel0 afastamento em 
relag50 ao absoluto atravCs de um salto". 
E esse 6 o tema central da fase "teos6fica" 
da filosofia de Shcelling, na qual se ouvem 
ecos irracionalistas, por vezes de mod0 at6 
acentuado. 

Schellrng 
cnz urn belo retrato da epoca, 

reulizaifo a carviio e pastel. 



0 s  opostos, que Schelling havia anteriormente admitido como unificados 
no absoluto, sao agora por ele compreendidos como presentes em luta no pro- 
prio absoluto. Em Deus ha um principio obscuro e cego, que e 
"vontade" irracional, e um principio positivo e racional, e a vida A fase 
de Deus se explica justamente como vitoria do positivo sobre o teosofica 
negativo. e a filosofia 

0 drama humano, que consiste na luta entre o bem e o mal, da liberdade 
entre a liberdade e a necessidade e, portanto, o espelhamento + §  

de um conflito originario de forqas opostas que est%o na base da 
propria existgncia e da vida de Deus. 0 ma1 existe no mundo porque ja existe em 
Deus, e no decorrer da historia ele sera vencido pelo caminho do espelhamento 
daquela vitoria sobre o negativo que se realiza eternamente em Deus. 

0 ultimo Schelling distinguiu: 
a) uma filosofia negativa, ou seja, a especulaqao construida apenas sobre a 

razao e que versa sobre o que-coisa universal, sobre a esshcia das coisas; 
b) uma filosofia positiva, isto e, a especulaqao fundada, alem 

de sobre a razao, tambem sobre a religiao e sobre a revelagao, e A filosofia 
referente 8 existr'ncia efetiva das coisas: a filosofia positiva deve "positiva" 
necessariamente integrar a negativa. Para Schelling, a revelaqao + 2  
por excelgncia e a da religiao crista, mas em geral ele compreende 
o arc0 historico das religi8es como uma especie de revela@o progressiva de Deus. 
E o Deus de que se ocupa a filosofia positiva e o Deus-pessoa que cria o mundo, 
se revela e redime o homem da queda. 

P\ fase da teosofia 

e da filosofia da libevdade 

A na tu reza  de D e u s  

A soluqio do problema da origem do 
finito e do infinito comporta uma revisiio de 
toda a problemitica do absoluto. Schelling 
aceita doravante ser chamado "panteista", 
desde que se entenda por "panteismo" que 
tudo estd em Deus, mas nio, ao contrhrio, 
que tudo e' Deus. 

Deus t o antecedente e as coisas s io  o 
consequente. 0 consequente esta no antece- 
dente, mas nzo vice-versa ou, pelo menos, 
esth em sentido totalmente diferente. 

AlCm disso, chegando a esse ponto, 
Schelling tambtm aceita considerar Deus 

como "pessoa" (o que fora excluido tanto 
por Spinoza como por Fichte), mas pessoa- 
que-se-faz. 

0 s  opostos, que antes Schelling admi- 
tira no absoluto como unificados, agora ja 
s io  entendidos por ele como presentes em 
luta dentro do proprio absoluto. 

Existe em Deus o principio obscuro e 
cego, que t a "vontade" irracional, e o prin- 
cipio positivo e racional, e a vida de Deus 
se explica precisamente como vitoria do 
positivo sobre o negativo. Deus nio 6 puro 
espirito, mas C tambe'm natureza. 

A jusfificaCi?io wefafisica d u  Iuta 

en t r e  o bew e o o u l  

0 drama humano, que consiste na luta 
entre o bem e o mal, entre a liberdade e a 
necessidade, nada mais C do que o refletir-se 
de um conflito originirio de forqas opostas, 



que estio na base da propria existEncia e da 
propria vida de Deus. Existe ma1 no mundo 
porque ele ja existe em Deus. 

Portanto, os aspectos obscuros, nega- 
tivos e angustiosos da existincia tEm sua 
origem no proprio absoluto. 

Da mesma forma, a inteligcncia, a luz 
e o amor que existem no mundo ja existem 
antes em Deus. Como luta entre os dois mo- 
mentos, a vida reflete a luta originaria que ja 
existe em Deus. E a vit6ria da liberdade, da 
inteligincia e do positivo, que C o objetivo 
da historia dos homens, C o reflex0 daquela 
vitoria que se realiza eternamente em Deus 
e pela qual Deus C "pessoa". 

0 mal, como o negativo que C supe- 
rado eternamente em Deus, C eternamente 
rechagado para o nio-ser e, como tal, nao 
contrasta com a liberdade, com o bem, com 
a santidade e com o amor. 

Pode-se sentir nessa concepgao resso- 
nhc ias  de Eckhart e sobretudo de Jacob 
Bohme (mistico e teosofo alemio), em cuja 
leitura Schelling foi iniciado por Franz von 
Baader (1756-1841), que foi seu discipulo 
e, ao mesmo tempo, o influenciou com seus 
fortes interesses teosoficos. 

2; f\"fiIosofia positiva" 
I 

(a part i r  de 1815) 

Na d t ima  fase, Schelling distinguiu 
uma "filosofia negativa" de uma "filosofia 
positiva", passando a dedicar-se a esta d t i -  
ma. Ele entende por "filosofia negativa" a 
filosofia professada at6 esse momento, ou 
seja, a especulagio em torno do "que uni- 
versal", ou seja, em torno da essbncia das 
coisas. Por "filosofia positiva", ao contrario, 
ele entende a filosofia que diz respeito a 
existincia efetiva das coisas. A primeira C 
relativa 2i possibilidade 16gica das coisas, a 
segunda a sua existbncia real. 

Com essa distingio, ele nZo pretende 
negar a primeira forma de filosofia, mas 
fazer valer a necessidade da integra~iio 
substancial dessa forma. A filosofia negativa 
C inteiramente construida com base na ra- 

230, ao passo que a filosofia positiva, alim 
da razio, tambCm se constroi com base na 
religiqo e na revela~iio. 

E evidente que a revelaqio por exce- 
lcncia C aquela na qual se funda a religiio 
cristi. Schelling, porCm, estende o conceit0 
de revelagio a todas as religioes historicas, 
at6 as politeistas. AlCm disso, em geral ele 
entende o arc0 historic0 das religioes como 
uma espCcie de "revelaqio progressiva de 
Deus". E compreensivel, entio, que o filoso- 
fo tenha feito, tanto da mitologia pa@ como 
da Biblia, objetos de atenta analise. 

Por fim, C importante destacar que o 
Deus de que se ocupa essa filosofia positiva 
ja C o Deus-pessoa que cria o mundo, se re- 
vela e redime o homem da queda: em suma, 
C o Deus considerado naquela concretude 
religiosa que as filosofias modernas quase 
nunca consideraram como objeto especifico 
de sua propria reflexgo. 

Por fim, devemos notar corno, nesta 
fase, Schelling, pondo em relevo o motivo 
da existincia n i o  deduti'vel da essincia, 
antecipe elementos "existencialistas" que 
Kierkegaard acolhera imediatamente e pora 

I pimeiro plano. 

Filosofia negativa e filosofia 
positiva. A distingao entre filosofia 
positiva e filosofia negativa perten- 
ce a ultima fase do pensamento de 
Schelling. 

A filosofia negativa e a especulagao 
construida apenas sobre a razz0 e 
que versa sobre o que-coisa universal, 
sobre a essencia das coisas, sobre sua 
possibilidade Iogica. 

A filosofia positiva, ao contrario, e 
a especulag80 que se funda, alem de 
sobre a razao, tambem sobre a reli- 
giao e sobre a revela@o, e se refere 
a exist4ncia efetiva das coisas: a filo- 
sofia positiva deve necessariamente 
integrar a negativa. 



VI. ConcIwGes 

Um juizo sobre a filosofia de Schelling 4 muito dificil, dada a sua complexa 
parabola evolutiva. Ele deu o melhor de si entre 1799 e 1803, corn os escritos que 
gravitam ao redor do Sistema do idealismo transcendental, e desta 
fase do pensamento de Schelling o proprio Hegel teve muito que A complexa 
aprender. parabola 

Depois, porem, o sucesso de Schelling foi pouco a pouco evO1utiva 
declinando, enquanto lenta mas constantemente subia a estrela 2 ~ ~ ~ ~ ~ P $ n t o  
de Hegel, que de 1818 para a frente polarizara sobre si a atengao 

+ , de todos. 

E dificil emitir um juizo sobre a filosofia 
de Schelling. Sua mobilidade desconcertou 
at6 os mais pacientes leitores, e a brusca 
virada final irritou muita gente. Ele deu o 
melhor de si para sua Cpoca entre 1799 e 
1803, isto 6 ,  durante o periodo de Jena. E 
o pr6prio Hegel teve muito o que aprender 
dessa fase do pensamento de Schelling. Mas, 
depois, o sucesso de Schelling foi declinando 
pouco a pouco, enquanto lenta mas cons- 
tantemente erguia-se a estrela de Hegel, que 
a partir de 181 8 polarizara em torno de si a 
atenqiio de todos. 

Talvez Schelling tenha sido o pensador 
que mais bem verbalizou as inquietudes 
rom2nticas, aquele "Streben", ou seja, 
aquele tender incessante, aquele continuo 
"superar-se", deixando para tras o produto 
de sua propria criaqiio para procurar outro, 
sempre novo. 

0 Sistema do idealismo transcendental 
permanece como sua obra mais completa. 
Mas, em sua maior parte, ela C urn comptn- 
dio geral de coisas j i  ditas por seus ante- 
cessores, s6 que expressas de mod0 melhor, 
visto que todas as novidades se concentram 
em menos de trinta phginas (as idCias sobre 
a arte e sobre a intuiqiio artistica). Mas essa 

obra C a expressiio e o simbolo de um pe- 
riodo e - juntamente com alguns escritos 
da filosofia da natureza, com a Exposigio 
do meu sistema e com o Bruno, que refletem 
a fase da filosofia da identidade - nos dh 
o melhor de Schelling, at6 porque a veia 
teos6fica do penultimo periodo limita um 
tanto os horizontes do fil6sof0, ao passo 
que as ultimas obras foram publicadas 
postumamente. 

Hegel consagar6 o esquema historio- 
grafico segundo o qua1 Fichte representaria 
o idealismo subjetivo, Schelling o idealismo 
objetivo e o pr6prio Hegel o idealismo abso- 
luto, como a triade dialttica de "tese", "anti- 
tese" e "sintese", cuja sintese "supera" a tese 
e a antitese e as "penetra". Historicamente, 
esse esquema C inadequado, porque, por si 
mesmos, Fichte e Schelling (considerados em 
sua efetiva estatura hist6rica) n5o se deixam 
aprisionar por ele. Todavia, se nos limitar- 
mos ao que seu tempo absorveu deles, essa 
exemplificaqiio mostra-se plausivel, embora 
com as devidas reservas. E, assim, com sen- 
tido de oportunidade, Hegel se imp& como 
aquele que dava de novo, potencializadas, 
as descobertas de Fichte e de Schelling, res- 
gatando-as de sua unilateralidade, e trans- 
formando-as em verdadeiro conhecimento 
sistemhtico e cientifico do absoluto, como 
agora passaremos a ver mais longamente. 
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SCHELLING 
A FILOSOFIA DA IDENTIDADE 

0 Absoluto 
t o Uno-Todo, 

A-' identidade originiria de A 

consciente inconsciente 

k \ 4 
A L 

ideal natureza real 
(atividade teorica) espirito (atividade pritica) 

4 atividade estCtica, b 

ao mesmo tempo consciente e inconsciente 
(filosofia da arte) 

A CONCEPCAO DO ABSOLUTO 
NA ULTIMA FASE DO-PENSAMENTO DE SCHELLING 

No Absoluto, 
isto C, no proprio Deus, 

existe a luta entre 

um principio obscuro 
e irracional, 

do qua1 derivam, 
como "queda originiria" 

de Deus, 

um principio positivo e 
rational, 

que em Deus vence eternamente 
e se reuela pouco a pouco em todas as religiGes, 

at6 a religiiio cristg, 
que t a mais perfeita 

a Natureza a luta entre 
bem e mal, v 

entre liberdade 
e necessidade, n na historia humana o principio positivo 

no homem destina-se a vencer 

a FILosoFrA POSITIVA C a especula@o 
baseada na religiiio e na reuela@io, 

e refere-se ?i existtncia efetiva das coisas. 
Ela deve necessariamente integrar - - - - - - - - - - - - a FILosoFlA NEGATIVA, 

que C a especula@o baseada apenas na raziio 
e refere-se 2 esstncia (o  que-coisa) das coisas 



da filosofia 30 natureza 

R noturezo oporece paro Schelling pe- 
netrodo por urn universal irnpulso Forrnotivo 
a organizotivo de rnodo a sa rnostror, de 
foto, corno liberdade e subjetividode in fieri. 
Neste sentido, o operfei~oornento clo ci&ncio 
naturol deveria consfstir "no espirituolizog60 
reolizodo de todos os leis noturois em leis do 
~ntuir e do pansor", e o filosofio clo noturezo 
deverio se tornor porte integronte, e por isso 
necess6rio, do sisterno do sober. 

Se todo sober possu~, por assim dizer, 
dois polos que se exigem e se pressupdem 
reciprocamente, entdo estes devem poder ser 
encontrados em todas as ci&ncias. Portanto, 
devem exlstlr duos cikncias fundamentais e 
deve ser impossivsl sair de um polo sem ser 
lmpelido para o outro. R tend&ncia necessdria 
de todas as ci&ncias noturois tem lugar, portan- 
to, da natureza para o ~ntellgente. Isso, e nada 
mas, encontra-se na base do esforso para a 
introdu~do da teorio nos fen6menos naturais. 

0 aperfei<oamanto supremo da c16ncia da 
natureza consistlria no completada espiritualiza- 
$60 de todas as leis naturais em leis do intuir e 
do pensar. Devem desaparecer completamante 
os fen6menos (o elemento material) e perma- 
necer apenas as leis (0 elemento formal). Daqui 
se conclui que quanto mais a conformidade com 
leis irrompe no propria naturezo, igualmente se 
dissipa o v&u, os proprios fen6menos se tornam 
mais espirituais e, por fim, cessam completa- 
mente. 0 s  fen6manos oticos n60 formam mais 
que uma geometria cujas linhas s6o trapdas 
pela luz, e ssta mesma luz & jd ds materialidade 
ambigua. Nos fen6menos do magnetismo de- 
saparece doravonte qualquer rastro material, e 
dos fen6menos da grav~ta@o, que os proprios 
fislcos acreditaram poder compreender apenas 
corno asdo diretamente aspiritual, permanece 
exclusivamente a sua lei, cuja atuaq3o no ma- 
crocosmo constitui o mecanismo dos movimentos 
celestes. 

Perfeita teoria do natureza seria aquela 
em que a naturezo se dissolvesse em uma 
intehg&ncia. 

0 s  produtos do natureza lnertes e prlva- 
dos de consc~&nc~a ndo sdo mas que tentatlvas 
falhas da natureza para refletlr a SI mssma, a 
osslm chamada natureza morta & em geral uma 
~ntsl~g&nc~a imatura, de modo qua em seus 
fen8menos 16 transparece, amda privado de 
consc~&nc~a, o cardter lntellgente 

R natureza atinge o flm supremo, tornar- 
se totalmente objeto de 81 mesma, unmmente 
medlante a filt~ma e suprema reflexdo, qua ndo 
pode ser mais que o homem ou, mas em geral, 
aqudo que chamamos de razdo, por melo do 
qua1 a natureza pela pr~rnelro vez volta com- 
pletamente para SI propno, man~festando-se 
orlglnarlamante ~d&ntlca aqullo que em nos & 
reconhscldo corno ~ntellgente e consclente 

lsto pode ser suflclente para provar que a 
ci&nc~a natural tem a tand&nc~a necssdrla de 
tornar ~ntel~gente a naturezo, 6 preclsamente 
por essa tend&nc~a que ela se torna hlosofla 
da natureza, a qua1 6 uma cl&ncla fundomental 
necess6r1a da fllosof~a 

F UJ J Schalllng 
Sistarna do ideal~srno transcendental 

R estktico ds Schslling rnostro corno a 
orte prolongo no espirito o irnpulso forrnativo 
do noturezo, corn o diferenp que atividode 
a produtividode 580, no orte, acornponhados 
pelo consci&ncio, enquonto no naturezo s6o 
inconscientes. No produg60 estktico o ale- 
rnsnto objetivo s involunt~rio n6o desopore- 
ce, mas, nos vestes de urn 'poder" estronho 
qua quasa obriga o ortisto 2, sua atividode, 
une-se profundornente corn o elernento sub- 
jetivo e intencionol. 

Que toda produ@o est6tica repouse so- 
bre uma oposi~do de atividndes pods-se j6 
concluir corretamente a partir do testemunho 
de todos os ortistas, segundo os quais eles 
sdo involuntariamente impelidos b criasdo de 
suos obras e, produzindo-as, ndo fazem mais 
que sotisfazer um irnpulso lrres~stivel de sua 
natureza, porque se todo irnpulso procede da 
uma contradiq50, de modo que, urna vez colo- 
coda a contradi~do, a atividode livre se torna 
involuntdria, entdo tambQm o proprio lmpulso 
artistico deve provir de tal sentimento de contra- 
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di@o interna. Todavia, esta contradi$io, pondo 
em movimento o homem inteiro com todas as 
suas for~as, & sem duvida uma contradicdo que 
investe oquilo qua h6 de ultimo nele, a raiz 
de toda a sua exist&ncia. i como se nos raros 
homens que mais do que outros sdo artistas 
no sentido mais elevado da palavra, aquele 
imutavel id&ntico sobre o qua1 esta disposta 
toda exist&ncia tivesse se despojado do vhu 
com o qua1 se circunda em outros homens a, 
como & afetado imediatamente pelas coisas, 
assim tambbm reaja imediatamente sobre 
todas as coisas. Pode ser, portanto, apenas a 
contradi<do entre o consciente e o privado de 
consci&ncia no livre agir a p6r em movimento 
o impulso artistico, assim como, por sua vez, 
& apenas b arte que pode ser dado satisfazer 
nosso esforso infinito e resolver tamb&m em nos 
a ultimo e mais extrema contradi@o. 

Como a produ~do estbtica procede do 
sentimento de uma contradi~do aparentemente 
insolljvel, assim tarmina, sagundo reconhecem 
todos os artistas e todos aqueles que par- 
ticipam ds sua inspira~do, no sentimento de 
uma harmonia infinita. Que este sentimento 
que acompanha a realiza~do seja, ao mesmo 
tempo, uma comog~o, j6 o demonstra o fato 
de que o artista atribui a perfeita solu~do da 
contradi<do ndo a si propr~o, mas a um favor 
gratuito de sua natureza que, justamente como 
o havia impiedosamente posto em contradi@o 
consigo mesmo, depois Ihe havia concsdido a 
grqa de liberta-lo da dor de tal contradi<do. 
Com efeito, como o artista & impulsionado in- 
voluntariamante b produ@o, s at& corn intima 
resist&ncia (dai as expressdes recorrentas nos 
antigos, corno pati Deum etc., e em geral a 
id&ia de uma inspiraq30 trazida por um sopro 
estranho), da mesma forma tamb&m o objetivo 
sobrevhm em sua produ~do quase sem sua 
interven~do, isto 6 ,  exatamente de mod0 mera- 
mente objetivo. nssim como o homem marcado 
pelo destino ndo leva a termo aquilo qua quer 
ou que tern om mente, mas aquilo que deve rea- 
lizar por causa de um destino incompreensivel 
sob cujo influxo jaz, tamb&m o artista, por mais 
que seja claramente intencionado, quanto ao 
aspect0 propriamente objetivo de sua criag.60 
parece todavia encontrar-se sob o influxo de 
um poder que o separa de todos os outros 
homens, e o obriga a exprimir ou a representar 
coisas que ole proprio ndo v& perfeitamente 
e cujo sentido & inf~nito. Ora, uma vez que o 
absoluto alcanpr da coincid&ncia das duos 
atividades que escapam ndo & ultariormente 
explic6vel, e todavia 6 um fen6meno qua, 
embora inconcsbivel, justamente por isso ndo 
pode ser negado, de modo que a arte & a ljnica 

e eterna revelaq30 que exists e o milagre qua, 
memo que tivesse existido apenos uma vez, 
deveria persuadir-nos da absoluta realidode 
do supremo Rbsoluto. 

F. W. J .  Schell~ng, 
Sist~ma do id@olismo transcendental. 

0 verdadeiro 6rg6o 
da filosofia: a arte 

R filosofio do arte d para Schalling a 
conclusBo sistemdtico de todo o Filoso- 
fio, expondo o idantidade origindria da 
consciente e inconsciente, subjetividode 
e objetividode, liberdode e necassidods. 
Se o filosofio teorico, no determino<Bo de 
sua obstro@o, permonece em um ponto 
de visto oindo isolado, a arts, oo contrdrio, 
consegue tornar comunicdvel o "idsntidode 
on'gindrio", Fozendo-a penetror no consci&n- 
cio comum. 

Se a intu~<do est&tica & unlcamente a 
transcendental que se tornou objetiva, & evi- 
dents que a arte & o ljnico documento que d6 
testemunho sempre e incessantements bquilo 
que a filosofia ndo pode expor externamente, 
isto 6 ,  o privado de consci&ncio no agir e no 
produzir, e sua identidocla originaria com o 
conscients. Exatamente por isso a arte & para 
o f~losofo aquilo qua ha de supremo, porque 
Ihe abre, por assim dizer, o sancto sanctorum 
onde, em unido etarna e originaria, quase em 
uma ljnica chama, arde aquilo que & separado 
no natureza e na historia, e aquilo que na v~da 
e no agir, como tamb&m no pensamento, deve 
eternamente escapar. A visdo da natureza que 
o filosofo constroi artificiosamente 6 para a arte 
a origin6ria s natural. Rquilo qus chamamos de 
natureza & um poema encerrado em secreta 
e admiravel escritura. Todavia, se o enigma 
pudesse desvelar-se, nele reconheceriamos 
a odiss&ia do espirito que, por surpreendente 
engano, fogs de si mesmo no ato de procurar- 
se; com efeito, por meio do mundo sensivel, o 
sentido se mostra apenas mediante palavras, e 
apenas por meio de nbvoa semidiafana transluz 
atenuadamente o pais da fantasia pelo qua1 
sempre anelamos. Toda pintura espl&nd~da 
nasce, por assim dizer, quando & remowdo 
o diafragma invisivel qus separa mundo real 
e mundo ideal, e ndo 6 mais que a abertura 
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por rneio da qua1 v&n-nos ao encontro ern sua 
plenitude as figuras e as regides do mundo da 
fantasia, o qua1 apenas irnperfeitarnente trans- 
luz no mundo real. Para o artista a natureza ndo 
6 mais do que ela & para o filosofo, ou seja, 
apenas o rnundo ideal que aparece ern rnaio 
a perrnanentes lirnita<des, apenas o reflexo 
irnperfeito de um mundo que exists ndo fora 
dele, mas dentro dele. 

Quanto a saber de onde vsrn esta afi- 
nidade da filosofia e da arts, apesar de sua 
oposi~do, as considera~des precedentes j6 
deram uma resposta suficiente. 

Concluirernos, portanto, observando o 
que segue. 

Urn sisterna 6 cornpleto quando & re- 
conduzido a seu ponto de partida. E este & 
exatarnente o caso de nosso sisterna. Corn 
sfeito, justarnente o fundamento origin6rio de 
toda harmonia entre o subjetivo e o objetivo, 
fundamento que poderia ser exposto em sua 
identidade originaria unicamente por meio da 
intui~do intelectual, graps 6 obra de arte foi 
completarnente tirado para fora do subjetivo 
o se tornou totalmente objetivo, de modo que 
progressivarnenta conduzirnos nosso objeto, o 

proprio eu, at& o ponto ern que nos mesmos 
estavamos quando corneGamos a filosofar. 

Ora; se apenas a arte consegus tornar 
objetivo, com valor universal, aquilo que o 
filosofo pode expor unicamente de modo sub- 
jetivo, & de s~ esperar - para tirar ainda esta 
conclusdo - que a filosofia, assirn corno brotou 
e foi alirnentada pela poesla na inMncia do 
saber, e com ela todas as ci&ncias que por 
rneio dela forarn Ievadas 6 perfei@o, urna vez 
alcanpda sua plenitude, corno diversos rios 
particulares confluirdo novarnente no oceano 
universal da poesia do qua1 haviarn saido. Qual 
sera, depois, o trdmite da volta da ci&ncia para 
a poesia ndo 6 ern geral d~ficil de dim, pois 
este terrno m&dio existiu na mitologia, antes 
qua tivesse havido esta separqdo qua agora 
parece insuper6vel. Todavia, corno possa nascar 
urna nova rnitologia, que ndo seja inven~do do 
posta particular e sirn de urna geraq5o nova 
que quase represente, por assim dizer, urn ljnico 
posta, isso 6 urn problerna cuja solu@o se pode 
esperar apenas dos destinos futuros do rnundo 
e do curso ulterior da historia. 

F. UI. J .  Schellrng. 
Sistarna do idealismo transcmdmtal. 

.. .i... 
Pllilorophic der Natur. 

Frontlspiczo da edrgiio de 1603 
da obra de Schellzng 

I d h s  para ulna filosofia da nature7a. 

Frontispicio do  primeiro tonzo 
da opera omnia de Schelling, 

publicada en1 18.56. 





Nascido em Stuttgart em 1770, Georg Wilhelm Friedrich Hegel frequentou o 
ginasio da cidade natal. Em 1788 inscreveu-se na Universidade de Tubingen, onde 
estudou filosofia e teologia; aqui estreitou rela@es de amizade 
com Hijlderlin e Schelling. Terminando os estudos, Hegel foi pre- A vida -+ 3 7 
ceptor em Berna (1 793-1 796) e em Frankfurt (1 797-1 799). Depois 
da morte do pail gracas a heransa que Ihe coube, p6de dedicar-se inteiramente 
aos estudos, e em 1801 dirigiu-se para Jena, onde conseguiu a docencia e ensinou 
primeiro como livre-docente, depois como professor extraordinario. 

Em 1801 publicou a Diferenqa entre o sistema filosofico de Fichte e o de Schellin , 
tomando posi@o a favor do ultimo; 'unto com Schelling, alem disso, publicou $ e 
1802 a 1803 o "Jornal critic0 da filosoha", onde compareceram importantes ensaios 
dele. Em Jena amadureceu sua primeira grande obra, a Fenomenologia do espirito, 
terminada em 1806 e publicada no ano seguinte. Em dificuldades econ6micas por 
causa da guerra, transferiu-se primeiro para Bamberg, para dirigir sua "Gazeta" 
local, depois para Nuremberg, onde foi diretor do ginasio ate 1816; a i  publicou a 
Ci6ncia da Iogica, sua obra mais complexa. De 1816 a 1818 esteve na Universidade 
de Heidelberg, onde publicou a Enciclopedia das ci&ncias filosoficas em comp6ndio. 
Em 1818 passou para Berlim, onde permaneceu ate 1831, ano de sua morte. Foi este 
o periodo de maior sucesso; ai viram a luz apenas as Linhas de filosofia do direito 
(1821), mas foi intensa a atividade para preparar seus cursos (da historia a esteti- 
ca, da religiao a historia da filosofia), publicados postumamente pelos discipulos. 

A Fenomenologia do espirito, marcando no plano pessoal, alem de no filo- 
sofico, a ruptura definitiva com Schelling, inaugura a fase madura do pensamento 
hegeliano. Depois da Fenomenologia, que constitui a "introdu@o" ao sistema 
especulativo, os vertices do pensamento de Hegel s%o alcan~ados nas outras tr@s 
obras monumentais por ele publicadas em vida: A ci6ncia da logica (1812-1816), a 
Enciclopedia das ci6ncias filosoficas em comp6ndio (1 81 7, reeditada com acrescimos 
em 1827 e 1830; uma edisiio ulterior em tr6s volumes, contendo os esclarecimentos 
dados por Hegel no curso de suas aulas, foi publicada postuma- 
mente por seus alunos entre 1840 e 1845) e as Linhas de filosofia AS obras-primas 
do direito (1 82 1). hegelianas 

Todas estas obras sao de importincia muito notavel e isso e as diversas 
explica orque, em tempos diversos ou em oticas diversas, cada avaliaq6es delas 
uma de /' as tenha sido considerada como a verdadeira obra-prima -+ 3 2-3 
de Hegel. A Fenomenologia, embora com seus defeitos, e a obra 
por certos aspectos mais viva e fascinante, mas a posi@o historico-teorica de He el 
emerge provavelmente com maior clareza e totalidade na Grande Enciclope 3 la, 
em tr@s volumes, cujas integrasaes dos cursos de aulas sao extraordinariamente 
ricas de analises e de nota@es ainda hoje dignas de serem meditadas a fundo. 
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A vida 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu 
em Stuttgart em 1770 .0  pai era funcionirio 
publico e a familia n3o carecia de recursos. 
Assim, ele p6de seguir tranqiiilamente os 
estudos humanistas no ginasio de sua ci- 
dade natal. Apaixonou-se principalmente 
pelos clissicos gregos, sem deixar de lado 
os latinos (dos quais gostava bem menos). 
Em Hegel, o amor pel0 mundo grego au- 
mentaria sem cessar com os anos, a ponto 
de redundar em resultados verdadeiramente 
determinantes do ponto de vista teorico, 
como veremos adiante. 

Em 1788, Hegel matriculou-se na Uni- 
versidade de Tubingen, onde estudou filo- 
sofia durante um bitnio e teologia durante 
um trienio. 0 ambiente academic0 de Tii- 
bingen, substancialmente impregnado pela 
mentalidade iluminista, n3o o entusiasmou 
e niio correspondeu i s  suas expectativas, a 
niio ser em minimo grau. Entretanto, em con- 
trapartida, estabeleceu relaq6es de amizade 
com companheiros de estudo destinados 
a se tornarem protagonistas de primeira 
grandeza da cultura alemii, como Holderlin 
e Schelling, que exerceram notavel influencia 
sobre ele. 

A explosiio da Revoluqio Francesa 
(1789) e suas primeiras afirmaq6es produ- 
ziram not6vel impressiio sobre os estudan- 
tes de Tubingen. Hegel compartilhou seus 
ideais e conta-se que, com Schelling e Hol- 
derlin, participou da cerimania que celebrou 
os ideais revolucion~rios com o simbolico 
plantio da irvore da liberdade. 

Esse fervoroso espirito revolucionario, 
posteriormente, suavizou-se muito. Sobretu- 
do na ultima fase do seu pensamento, Hegel 
manifestou posicionamentos conservadores 
e, em alguns aspectos, at6 reacionirios, 
embora tenha continuado a julgar a Revolu- 
qiio Francesa como etapa fundamental da 
historia. 

Concluidos os estudos, ao invis de 
dedicar-se 2 carreira eclesiistica, Hegel 
escolheu o ingrato oficio de preceptor, 
inicialmente em Berna (de 1793 a 1796) 
e depois em Frankfurt (de 1797 a 1799), 
onde reencontrou Holderlin. Nesse periodo, 
dedicou-se a estudos de hist6ria politica e 
econ6mica, mas seus interesses teologicos 
continuaram muito vivos e suas meditaq6es 
a esse respeito revelaram-se muito fecundas, 
como se pode ver em uma sCrie de escritos 

que permaneceram iniditos, dos quais fala- 
remos adiante. 

Com a morte do pai, em 1799, graqas 
B heranqa que lhe coube, pbde se dedicar 
exclusivamente aos estudos. Em janeiro de 
1801, transferiu-se para Jena, cuja univer- 
sidade era entiio a mais famosa. La haviam 
ensinado Reinhold e Fichte; Schelling as- 
sumira ha pouco o lugar de Fichte (que se 
afastara pelas raz8es que ja conhecemos); os 
irmiios Schlegel constituiram o primeiro cir- 
culo romi'intico. Em Jena, Hegel conseguiu 
a docencia universitiiria com a dissertaqiio 
De orbitis planetarum, e ministrou cursos na 
qualidade de livre-docente a partir de 1801; 
de 1805 em diante, ensinou na qualidade de 
professor extraordinario. Em 1801 Hegel 
publicou seu primeiro escrito impresso, 
intitulado Diferen~a entre o sistema filo- 
sdfico de Fichte e o de Schelling, tomando 
posiqiio em favor do ultimo. AlCm disso, 
com Schelling, publicou entre 1802 e 1803 
o "Jornal critic0 de filosofia", no qua1 fo- 
ram publicados importantes ensaios de sua 
autoria. Foi nesse periodo que amadureceu 
sua primeira grande obra, Fenomenologia 
do espirito, que concluiu em 1806 (dizem 
alguns que exatamente quando os canh6es 
de Napoleiio troavam nas proximidades de 
Jena). A visiio de Napoleiio vitorioso, que 
fazia um reconhecimento a cavalo, produziu 
enorme impress30 em Hegel: foi golpeado 
pela percepqiio visual daquele homem a ca- 
valo que, a pouca distiincia, "concentrado 
em um ponto", como ele escreveu expres- 
samente, "estendia seu poder e dominava o 
mundo inteiro". 

Em dificuldades econ6micas por causa 
da guerra, Hegel aceitou dirigir a "Gaze- 
ta de Bamberg" e transferiu-se para essa 
cidade, onde permaneceu somente alguns 
meses. Com efeito, no outono desse mesmo 
ano, transferiu-se para Nuremberg, onde 
permaneceu at6 1816, na qualidade de 
diretor do ginisio. Esses anos foram muito 
fecundos. Entre 1812 e 1816 escreveu e 
publicou a Cibncia da ldgica, sua obra mais 
complexa. 

Em 18 16, foi chamado para a Univer- 
sidade de Heidelberg, onde permaneceu at6 
181 8. Em Heidelberg, publicou a Enciclo- 
pe'dia das cibncias filosdficas em compbndio. 

Em 181 8 Hegel foi para Berlim, onde 
permaneceu at6 183 1, ano de sua morte. Foi 
esse o periodo de maior sucesso. As coni- 
vcncias com o poder politico permitiram- 
lhe exercer at6 uma verdadeira hegemonia 
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cultural. Em Berlim, publicou apenas uma 
obra, Elementos de filosofia do direito. Mas 
teve atividade incessante na preparagiio de 
suas aulas, que iam da hist6ria a estktica, 
da reli~iiio a hist6ria da filosofia: foram 
publicldas por seus discipulos depois de 
sua morte e estiio entre suas coisas mais 
vivas. 

Desde jovem, Hegel sempre foi um 
grande met6dic0, estudioso incans6vel e 
tenaz, versado em todos os campos do saber: 
foi a antitese do gCnio desregrado de certos 
rominticos. A mais bela descriciio de Hegel 
C dada pel0 pr6prio Hegel i o  d e s c r e k  
Platiio, ou melhor, como ele se representava 
Platiio: "Plat50 estudou muitos fil6sofos, 
esforgou-se longa e duramente, viajou e niio 
foi, na verdade, gtnio produtivo nem poiti- 
co. mas sim mente aue ~rocedia lentamente. 
A; gCnio, Deus d6 dguha  coisa no sono. E o 
que lhe dii no sono siio, por isso, nada mais 
que sonhos". Esse retrato, na realidade, C um 
perfeito auto-retrato. Hegel estudou muitos 
filosofos, meditou, viajou; diferentemente de 
Fichte, de Schelling e de outros romhticos, 
que assinaram suas obras-primas muito 
jovens, ele chegou lentamente a sua meta. 
Mas os sistemas de seus contemporineos, 
aos quais ele alude, foram verdadeiramente 
como sonhos, que a manhii leva, ao passo 
que as idCias de Hegel passaram a constituir, 
bem ou mal, um componente fundamental 
do pensamento ocidental. 

0 s  escvitos hegelianos: 
as obvas da j~veotude 
e as  obvas-primas 
da mat~vidade 

Hegel foi escritor muito fecundo. Suas 
vastas leituras, a facilidade com que assi- 
milava e memorizava os varios conte~dos 
e seus interesses bastante variados deram 
a produgiio hegeliana densidade cultural e 
amplitude excepcionais. Retomando o que 
j6 dissemos em parte e completando-o, po- 
demos agora tragar um quadro dos escritos 
mais significativos do fil6sofo. 

Entre os trabalhos juvenis do period0 
de Berna e de Frankfurt (1793-1800), des- 
tacam-se sobretudo os escritos teol6gicos, 
publicados por Noh1 no inicio do stculo XX, 
e considerados por alguns estudiosos como 

muito importantes para a compreensiio da 
gtnese do sistema hegeliano. Siio eles: 

1 )  Religiiio popular e cristianismo 
(fragmentos); 

2) A uida de Jesus (1795); 
3) A positiuidade da religiiio cristii 

(179511796, primeira redagiio); 
4) 0 espirito do  cristianismo e seu 

destino (1798); 
5) Fragmento de sistema (1800) e a se- 

gunda redaqiio de A positiuidade da religiiio 
cristii (incompleta). 

Em Jena, Hegel escreveu (mas deixou 
iniditos) A constituigiio da Alemanha e o 
Sistema da eticidade. Em 1 80 1, como j6 disse- 
mos, publicou A diferenga entre o sistema de 
Fichte e o sistema de Schelling. Entre os artigos 
publicados no "Jornal critic0 de filosofia", 
destacam-se principalmente dois: Rela@es 
entre o ceticismo e a filosofia e Fe' e saber. 

A Fenomenologia do espirito (1807) 
assinala etapa decisiva: Hegel se afasta de 
Schelling e apresenta um tip0 de pensamento 
totalmente original, dotado de marca dora- 
vante inconfundivel. 

As obras seguintes Fenomenologia 
siio todas de not6vel relevo, marcando os 
pontos culminantes do pensamento hege- 
liano. Siio elas (como, em parte, j6 recor- 
damos): Cibncia da 16gica (1812-1816), 
Enciclope'dia das cibncias filos6ficas em 
comp2ndio (1 817) e Elementos de filosofia 
do direito (1821). 

A Enciclope'dia foi reeditada em 1827 
e em 1830, com ampliag6es. Outra ediqio, 
em trts volumes, foi feita pelos alunos, de- 
pois da morte de Hegel, entre 1840 e 1845, 
com uma sirie de inserg6es, contendo os 
esclarecimentos que Hegel dava nas aulas. 
E, apesar da amplitude, essa ediqiio C a mais 
interessante e a mais clara. 

TambCm publicadas pelos discipulos, 
as aulas levam os seguintes titulos: Aulas 
sobre a filosofia da hist6ria; Este'ticn; Aulas 
de filosofia da religiiio e Aulas sobre a his- 
tdria da filosofia. 

Divevsas avaliaG8es 
das obras-primas de +legel 

Entre todas essas obras, qua1 C a que 
melhor reflete o pensamento, o mitodo e o 
espirito de Hegel? Essa pergunta niio tem 
resposta que se revista do consenso uninime 
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dos estudiosos. Dependendo dos diferentes 
momentos hist6ricos e culturais e das dife- 
rentes tendtncias dos estudiosos, respondeu- 
se e se responde de mod0 diferente a essa 
pergunta. Alguns ja consideraram e muitos 
ainda consideram a Fenomenologia do es- 
pirito como a grande obra-prima de Hegel. 
Mas a Fenomenologia foi concebida como 
uma espCcie de "introduqiio ao sistema" e, 
se C verdade que nela o sistema esta presente, 
tambCm C verdade que o esti somente em 
esboqo; alCm disso, ao lado de partes belis- 
simas, ela apresenta tambim partes bastante 
problematicas e rusticas. 

No  passado, celebrava-se principal- 
mente a Enciclope'dia das citncias filos6ficas 
em comptndio, que apresenta o quadro 
completo do pensamento e do mttodo do fi- 
16sofo. Muitos, porCm, destacaram a aspere- 
za da obra, que, como comptndio, apresenta 
discurso por vezes muito denso e conciso e, 
portanto, nem sempre compreensivel. Mas, 
sobretudo, destacaram que a Enciclope'dia 
revela por demais o defeito do pensamento 
hegeliano: a excessiva "sistematicidade", 
a pretensiio de apresentar um saber que 
niio seja visiio particular do absoluto, mas 
a "ci8ncia absoluta do  absoluto", com as 
relativas pretens6es de sabor hegem6nico e 
at6 totalitirio. 

Houve period0 em que se apreciavam 
principalmente os Elementos de filosofia 
do  direito, pela peculiar concepq5o da 
ttica e pela celebre doutrina do Estado (a 
concepqiio do "espirito objetivo", da qual 
falaremos amplamente). Hoje, porim, essas 
doutrinas se apresentam como notavelmente 
obsoletas e, em sua substsncia, niio siio mais 
aceitiveis. 

De algum tempo para ch, esta no auge a 
Ci8ncia da lbgica, valorizada principalmente 

por causa das estreitas relaq6es que, em 
Hegel, existem entre o "elemento logico" e 
a "linguagem", que hoje esti no centro dos 
interesses filosoficos. Entretanto, C verdade 
que a 16gica contCm tudo, porque tambem 
C uma "filosofia primeira", ou seja, uma 
"metafisica"; porCm, so contem tudo em 
certa perspectiva, que C a da "IdCia como 
Logos" (corno veremos), visto que a idCia 
logica ainda deve se desenvolver como 
"natureza" e "espirito". Portanto, a logica 
C somente parte do sistema, conforme decla- 
raqiio expressa do pr6prio Hegel. 

0 material mais rico e interessante se 
encontra nos grandes cursos ministrados em 
Berlim e publicados postumamente. Essa 
riqueza C compreensivel, dado que eles se 
ocupam da filosofia do espirito, ou seja, do 
momento culminante do sistema hegeliano, 
no qual esti inserido, em certo sentido, todo 
o resto. Niio se deve esquecer, porCm, o fato 
de que esses cursos foram em grande parte 
reconstruidos com base nas anotaq6es dos 
discipulos, tendo finalidade predominante- 
mente didatica. 

Na realidade, todas as obras mencio- 
nadas, por um ou por outro aspecto, S ~ O  de 
notavel relevo, o que explica a raziio pela 
qual, em tempos diversos ou em diversas 
oticas, cada uma delas j i  tenha sido consi- 
derada como obra-prima. Talvez n5o esteja 
longe da verdade afirmar que, apesar de seus 
defeitos, a Fenomenologia C a obra mais 
viva e fascinante por certos aspectos. Mas 
a posiqiio historico-te6rica de Hegel emerge 
principalmente na Enciclope'dia, particular- 
mente na grande, em trts volumes, com a 
devida integraqiio dos cursos ministrados, 
que, como ja dissemos, S ~ O  extraordinaria- 
mente ricos de anilises e anotaqGes, ainda 
dignas de profunda meditaqiio. 



0 s  nucleos conceituais a que todo o sistema hegeliano pode os fundamento, 
ser referido, seguindo em concreto seu desenvolvimento ate sua conceituajs 
plena realizagso, s3o tr@s: + §  1 

1) a realidade enquanto tal e espirito infinito; 
2) a estrutura e a propria vida do espirito e, portanto, tambem o procedimento 

com o qua1 se desenvolve o saber filosofico, e a dialetica; 
3) a peculiaridade desta dialetica, bem diferente de todas as formas prece- 

dentes de dialetica, e o elemento "especulativo". 

Um ponto de vista fundamental do pensamento hegeliano e o de entender 
a verdade n%o como substdncia fixa e imutavel, mas como sujeito, como espirito, 
isto 6, como atividade, processo, automovimento. Para Hegel o espirito se autogera, 
gerando ao mesmo tempo a propria determinagso e superando-a completamente: 
o espirito e infinito porque se atua e se realiza sempre como infinito que p6e e 
ao mesmo tempo supera o finito. 0 espirito infinito hegeliano e como um circulo 
em que principio e fim coincidem de mod0 dindmico, como um 
movimento em espiral em que o particular e sempre posto e A c,ncepCzo 
sempre dinamicamente resolvido no universal. do espirito 

Esta e a novidade que Hegel ganha em relag30 a Fichte, no jnfjnjto. 
qua1 a cis%o de Eu e nao-eu (entre sujeito e objeto, infinito e ~snovidades 
finito) permanecia niio superada. em rela@o 

Depois, em relagao a identidade originaria, tematizada por a Fichte 
Schelling, que parece a Hegel vazia, artificiosa e injustificada ("a e a schelling 
noite em que todas as vacas sao pretas"), o espirito infinito hege- -'§2,1-2,5 
liano e um unum atque idem que se plasma de novo em figuras 
sempre diversas: o absoluto e uma igualdade que continuamente se diferencia 
para se reconstituir. Cada momento do real e momento necessario do absoluto, 
o qua1 se faz e se realiza justamnnte em cada um e em todos estes momentos: o 
real e, portanto, um processo que se autocria enquanto percorre seus momentos 
sucessivos, e em que o positivo e justamente o proprio movimento como progres- 
sivo auto-enriquecimento. 

0 movimento proprio do espirito e o refletir-se em si mesmo, uma reflexso 
circular em que Hegel distingue tr6s momentos: 

I) o ser-em-si; 
2) o ser-outro ou ser-fora-de-si; 
3) o retorno a si ou ser-em-si-e-por-si. 
0 movimento autoprodutivo do absoluto tem, portanto, um ritmo triadico, 

que se repete estruturalmente em todos os niveis do real e que no proprio absoluto 
da lugar a tr@s momentos originarios e paradigmaticos: 

1) a ideia em si, que e logos como racionalidade pura (objeto 
da logica); A circularidade 

2) a natureza, que e a ideia fora de si, isto e, alienada (objeto ~~~~~~ da filosofia da natureza); o movimento 3) o espirito em geral, que e a ideia que, a partir da alienar;So, dia/@tico 
retorna a si e se torna em si e por si (objeto da filosofia do espirito). , 2.6-2,8 

Tudo e, portanto, desenvolvimento da ideia, que suporta 
e supera sua negagao, e a famosa frase de Hegel "tudo aquilo 
que e real e racional e tudo aquilo que e racional e real" indica justamente que a 
realidade e o proprio desenvolver-se da ideia, e vice-versa. 

Segundo Hegel, o unico metodo em grau de garantir o conhecimento cien- 
tifico do absoluto, e de elevar assim a filosofia a cihcia, e o metodo dialetico, em 



100 Segunda parte - FundaCdo e a b s o I ~ ( t i ~ a ~ d o  e ~ ~ e c ~ l a t i v a  do idealism0 

virtude do qua1 a verdade pode finalmente receber a forma rigorosa do sistema da 
cientificidade; ele se remete aqui a dialetica classica, conferindo porem movimen- 

t o  e dinamicidade as esshcias e aos conceitos universais que, ja 
descobertos pelos antigos, haviam, contudo, permanecido com 

0s tr& eles em uma especie de repouso rigido, quase solidificados. 0 
mornentos 
do movimento 

cora@o da dialetica torna-se assim o movimento, e precisamente 
diale tic0 o movimento circular ou em espiral, com ritmo triadico. 
-+ § 3 0 s  tr@s momentos do movimento dialetico s%o: 

1) A tese, que constitui o momento abstrato ou intelectivo; 
o intelecto e a faculdade que abstrai conceitos determinados e 

se detem nessa de-termina@o propria do finito, considerando erroneamente que 
as separasdes e de-fini~des assim obtidas sejam definitivas. 

2) A antitese, que constitui o momento dialetico (em sentido estrito) ou ne- 
gativamente rational; o primeiro passo alem dos limites do intelecto e realizado 
negativamente pela raz%o, removendo a rigidez dos produtos intelectivos e levando 
8 luz a serie de contradig6es e de oposigbes que caracterizam o finito: porem, urna 
vez que todo membro de urna oposi~%o 4 afetado por "carbcia", esta ultima e a 
mola que impele a raz%o a urna sintese superior. 

3) A sintese, que constitui o momento especulativo ou positivamente racio- 
nal; aqui a raz%o capta a unidade das determinagbes contrapostas, ou seja, capta 
dentro de si o positivo emergente da sintese dos opostos e se mostra ela propria 
como totalidade concreta. 

0 momento "especulativo" e, portanto, a reafirmagtio do positivo que se 
realiza median te a negaqtio do nega tivo proprio das an titeses dial6 ticas e, portanto, 
e urna eleva@o do positivo das teses a um nivel mais alto. Para Hegel, com efeito, 

a negagtio especulativa n%o e urna aniquila@o total, nem urna 
0 mOmento reserva definitiva, mas 6 propriamente urna conserva~%o daquilo 
especulativot que e negado, e sua eleva@o a um nivel superior e um seu "en- 
a "Aufhebung" verdadeiramento" e urna sua "positiviza~%o" (ele usa os termos 
e a "proposigao 
especula tiva " aufheben e aufhebung, que em alemi30 t6m o duplo significado 
+ § 4  de "erguer, p8r a parte" e "conservar"). 

0 especulativo e, portanto, o vertice ao qua1 chega a razao, a 
dimenstio do absolute. Por conseguinte, as proposi~des filosof icas 

devem ser proposigbes especulativas, que exprimem o movimento dialetico com o 
qua1 sujeito e predicado trocam entre si as partes de mod0 a constituir urna iden- 
tidade dindmica. Enquanto a proposiq20 da velha Iogica permanece fechada nos 
limites rigidos do intelecto, a proposi@o especulativa e estruturalmente dinsmica 
como a realidade que ela exprime e como o pensamento que a formula. 

0 s  f i . \ n d a m e ~ t o s  

I d o  p e n s a m e n t o  hegel iano  

0 mapa completo das idCias funda- 
mentais do hegelianismo 6 bastante amplo, 
dado que se trata de urna das filosofias 
mais ricas e mais complexas (e, podemos 
dizer tambCm, urna das mais dificeis), mas 
os pontos bisicos aos quais tudo pode ser 
reconduzido s io  trts: 

1) a realidade enquanto tal C espirito 
infinito (onde, por "espirito", entende-se 
algo que, ao mesmo tempo, assume e supe- 

ra tudo o que os seus antecessores haviam 
dito a esse respeito, especialmente Fichte e 
Schelling, como veremos); 

2) a estrutura, ou melhor, a pr6pria 
vida do espirito e, portanto, tambCm o 
procedimento segundo o qua1 se desenvolve 
o saber filos6fic0, C a diale'tica (poder-se-ia 
dizer tambCm que a espiritualidade C diale- 
ticidade); 

3) a peculiaridade dessa dialktica, que 
a diferencia claramente de todas as formas 
anteriores de dialCtica, C aquilo que Hegel 
chamou (em terminologia tkcnica) de ele- 
mento "especulativo", que, como veremos, 



constitui a verdadeira marca do pensamento 
do filosofo. 

A clarificagiio desses trzs pontos in- 
dicarh o objetivo ou o ponto terminal que 
Hegel se prop& alcangar no seu filosofar, e 
o caminho por ele seguido para alcanqti-lo. 

Entretanto, C evidente que sua plena 
compreensiio - como disse justamente 
Hegel - s6 podera ocorrer seguindo con- 
cretamente o desenvolvimento do sistema 
ate'sua conclusiio, ou seja, percorrendo todo 
o caminho ate' seu ponto final (com efeito, 
como diz Hegel, em filosofia niio existem 
atalhos). 

f\ realidade como espirito: 
determihaq~o preliw\inar 
da M O ~ & O  hegeliaha 
do espirito 

P\ realidade n&o C"s~bst&ncia", 

mas "su je i to"~~ "esPirito" 

A afirmagiio fundamental da qua1 deve- 
mos partir para entender Hegel C que a rea- 
lidade e o verdadeiro niio S ~ O  "substincia" 
(ou seja, um ser mais ou menos enrijecido, 
como tradicionalmente era considerado no 
mais das vezes), e sim "sujeito", ou seja, 
"pensamento", "espirito". 

Hegel acrescenta ainda que essa C ape- 
nas uma aquisisiio recente, que constitui 
peculiaridade propria dos tempos modernos. 

Trata-se, com efeito, de aquisigiio que 
so se tornou possivel com a descoberta 
kantiana do "Eu penso" e dos diversos re- 
pensamentos do criticismo, particularmente 
das contribuig6es do idealism0 de Fichte e 
de Schelling (que, alihs, Hegel tende estra- 
nhamente a diminuir ou a subestimar, em 
beneficio proprio). 

Critica a Fichte 

Dizer que a realidade n io  6 substin- 
cia, mas sujeito e espirito, significa dizer 
que C "atividade", que C "processo", que 
C "movimento", ou, melhor ainda, que 6 
"automovimento". AtC ai, porCm, Fichte ja 
havia avanqado, como j6 vimos. Mas Hegel 
vai mais alim. 

Para Fichte, o Eu p8e-se a si mesmo, 
enquanto C precisamente pura atividade 
autoponente e (inconscientemente) op6e a 
si o niio-eu, ou seja, um limite, que depois 
procura superar dinamicamente. Todavia, 
nesse processo, o Eu de Fichte n io  alcanga 
seu termo, visto que o limite C removido e 
afastado ao infinito, mas nunca inteiramente 
"superado". 

Esse infinito, que se pode representar 
como uma reta que se estende sem limites, 
constitui, para Hegel, "mau infinito" ou 
"falso infinito", permanecendo processo ir- 
resoluto, visto que nunca alcanga plenamen- 
te seu proprio fim ou objetivo, e visto que o 
ser e o dever ser permanecem perenemente 
cindidos em uma espCcie de corrida sem fim. 
Conseqiientemente, diz Hegel, Fichte n io  
consegue mais restaurar a situagiio de Eu e 
niio-eu, sujeito e objeto, infinito e finito. 

Portanto, permanece em Fichte uma 
oposiqio ou antitese estrutural niio supera- 
da, que, porCm, deve ser superada. 



Uma tentativa de superar essas cisoes 
j5 fora feita por Schelling com sua filosofia 
da identidade, que, num primeiro momento, 
Hegel considerou como ponto de vista mais 
elevado do que o de Fichte. Mas a concepqiio 
da realidade como identidade originaria de 
Eu e niio-eu, sujeito e objeto, infinito e finito, 
como Schelling defendia, logo pareceu para 
Hegel vazia e artificiosa, porque na realidade 
niio deduzia nem justificava seus conteudos, 
que ja pressupunha como dados, e depois os 
reduzia sob o manto da "indiferenqa" ou da 
"identidade" abstrata e extrinseca. 

Essa concepq5o pareceu a Hegel a 
"dissoluqiio de tudo o que C diferenciado 
e determinado", a "precipitaqiio" de todas 
as diferenqas "no abismo da vacuidade", 
porque niio se tratava de conseqiihcia de 
desenvolvimento coerente e, portanto, niio 
se justificava a si mesma. 

Assim compreendemos a cilebre afir- 
mag50 da Fenomenologia (que provocou 
o rompimento da amizade entre Hegel e 
Schelling), segundo a qual o absoluto de 
Schelling C como "a noite em que todas as 
vacas S ~ O  negras", bem como de que a filo- 
sofia da identidade de Schelling C "ingtnua 
e fiitua". 

Por conseguinte, a posiqiio de Hegel 
C clara. 0 espirito se autogera, gerando ao 
mesmo tempo sua prdpria determinagiio, e 
superando-a plenamente. 

0 espirito C infinito, niio de mod0 pura- 
mente exigencial, como queria Fichte, mas de 
mod0 a sempre atuar e se realizar, como con- 
tinua colocagiio do finito e, ao mesmo tempo, 
como superagiio do proprio finito. Enquanto 
"movimento", o espirito produz pouco a 
pouco os conteudos determinados e, portan- 
to, negativos (omnis determinatio est negatio, 
ji dizia Spinoza). 0 infinito i o positivo que 
se realiza mediante a negagiio daquela nega- 
giio que e' prdpria de todo finito; t? a retirada 
e a superagiio do finito sempre a se realizar. 

Tomado em si mesmo, o finito tem 
existtncia puramente "ideal" ou abstrata, 
no sentido de que nao existe por si so, contra 
o infinito ou fora dele - e isso, diz Hegel, 
constitui "a proposiqiio principal de toda 
filosofia" . 

0 espirito infinito hegeliano 6 ,  entiio, 
como o circulo, no qual principio e fim 
coincidem de mod0 dinsmico, ou seja, como 
movimento em espiral no qual o particular C 
sempre posto e sempre resumido dinamica- 
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mente no universal; o ser C sempre resumido 
no dever ser e o real C sempre resumido no 
racional. Essa C a novidade que Hegel con- 
quista, permitindo-lhe superar claramente 
Fichte. 

Analogamente, tambim C compreensi- 
vel a novidade que permitiu a Hegel superar 
igualmente Schelling. 0 espirito niio C unum 
atque idem, como algo que, subrepticia e 
extrinsecamente, se imp6e a um material 
diferente, e sim "unum atque idem que se 
plasma em figuras sempre diversas", e n i o  a 
repetiqiio de alguma coisa idtntica, privada 
de diversificaqiio real. 0 espirito hegeliano, 
portanto, C igualdade que se reconstitui 
continuamente, ou seja, unidade-que-se-faz 
precisamente atrave's do multiple. Nessa 
concepqiio, a quietude t somente "o inteiro 
do movimento". Sem movimento, a quietu- 
de seria a quietude da morte, n i o  da vida. A 
permanencia n i o  C a fixidez, que C sempre 
inircia, e sim a verdade do dispersar. 

6 espirito como processo 

que se autocria em sentido global 

Estamos agora em condiq6es de enten- 
der que, para Hegel, tudo o que dissemos 
vale para o absoluto e tambCm para cada 
momento particular da realidade (ou seja, 
vale para o real, tanto em seu todo como 
em suas partes), porque o absoluto hege- 
liano C de tal forma "compacto" que exige 
necessariamente a totalidade das partes, 
sem nenhuma exclusiio. Cada momento do 
real C momento indispemavel do absoluto, 
porque este se faz e se realiza em cada u m  
e em todos esses momentos, de mod0 que 
cada momento torna-se absolutamente ne- 
cessario. Vejamos um exemplo, tomando 
um botiio, a relativa flor e o fruto que dai 
deriva. No  desenvolvimento da planta, o 
botio C de-terminagiio e, portanto, negagiio. 
Mas essa determinaqiio 6 tirada (ou seja, su- 
perada) pelo florescimento, o qual, porim, 
enquanto nega essa determina~iio, tambtm 
a "verifica", enquanto a flor C a positivida- 
de do botiio. Por seu turno, portm, a flor 
C de-terminaqio, o que, portanto, implica 
negatividade, que por sua vez C tirada e 
superada pelo fruto. E, nesse processo, 
todo momento C essential para o outro e a 
vida da planta e' esse proprio processo, que 
pouco a pouco p6e os varios conteudos, ou 
seja, os varios momentos, e pouco a pouco 
os supera. 

0 real, portanto, C um processo que se 
autocria enquanto percorre seus momentos 
sucessivos, e no qual o positivo C o proprio 
movimento, que C auto-enriquecimento 
progressivo (de planta a botio, de botio a 
flor, de flor a fruto). 

6 processo tr ibdico do espirito 

em ~entid~~~circular"dialktico 

Todavia, ainda h i  outro ponto muito 
importante a destacar. Hegel salienta que o 
movimento proprio do espirito C o "movi- 
mento do refletir-se em si mesmo"; trata-se 
do sentido de "circularidade" de que ja 
falamos. E Hegel distingue trts momentos 
nessa "reflex50 circular": 

1) primeiro momento, que ele chama 
o do ser "em si"; 

2) segundo momento, que constitui o 
"ser outro" ou "fora de si"; 

3) terceiro momento, que constitui o 
"retorno a six ou o "ser em si e para sin. 

0 "movimento" ou o "processo" auto- 
produtivo do absoluto tern portanto ritmo 
triadico, que se expressa em um "em sin, em 
um "fora de si" e em umC'para sin (ou "em 
si e para si"). 

Vejamos um exemplo particular, apre- 
sentado pel0 proprio Hegel: "Se [...I o 
embriiio C em si o homem, ele,entretanto, 
n i o  o C para si; para si s6 o C como raziio 
desdobrada" [...I, e somente essa C sua 
realidade efetiva. A semente C em si a plan- 
ta, mas ela deve morrer como semente e, 
portanto, sair fora de si, a fim de poder se 
tornar, desdobrando-se, a planta para si (ou 
em si e para si). E os exemplos poderiam se 
multiplicar A vontade, visto que esse pro- 
cesso se verifica em todo momento do real, 
como dissemos. 

Todavia, em nivel elevado, isso tam- 
bCm se verifica no caso do real visto como 
"inteiro". Assim, fica claro por que Hegel 
fala do absoluto tambCm como de circulo 
de circulos. 

Visto como inteiro, o "circulo" do 
absoluto tambem marca seu ritmo uelos 
trts momentos j5 especificados (o em-si, o 
fora-de-si e o retorno-a-si), momentos que 
s i o  respectivamente denominados "idCian, 
"natureza" e "espirito" (em sentido forte). E 
como no processo que leva do germe ao ho- 
mem, atraves do desdobrar-se do primeiro, 
C semure a mesma realidade aue se desen- 
volve, concretizando-se e entiio voltando a 
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si mesma, e o mesmo ocorre tambCm com 
o absoluto: a idiia (que i o logos, a racio- 
nalidade pura e a subjetividade em sentido 
idealista, como veremos mais amplamente 
adiante) tem em si o principio do seu pr6prio 
desenvolvimento e, em funqiio dele, primeiro 
se objetiva e se faz natureza, "alienando- 
sex, e depois, superando essa aliena@o, 
retorna a si mesma. Por isso, Hegel pode 
dizer perfeitamente que o espirito C a idiia 
que se realiza e se contempla por meio de 
seu pq6prio desenvolvimento. 

E compreensivel, portanto, a triplice 
distinqiio da filosofia hegeliana em: 

1) Ldgica; 
2) Filosofia da natureza; 
3) Filosofia do espirito. 
A primeira estuda a "idiia em si", a 

segunda o seu "alienar-se" e a terceira o 
momento do "retorno a si". Eis um esquema 
de ilustraqiio e resumo, que pouco a pouco 
esclareceremos: 

Absoluto 
(= idkia) 

1. IdCia em si (= logos), estudada 
pela Logica 

2. IdCia fora de si (= natureza), 
estudada pela Filosofia da 
natureza. 

3. IdCia que retorna a si ou em si 
e para si (= espirito), estudada 
pela Filosofia do espirito 

f\19uns corolhrios essenciais 

Concluamos esta caracterizaqio pre- 
liminar do absoluto hegeliano com alguns 
coroliirios importantes e famosos. 

Na Filosofia do direito, Hegel escreveu: 
"Tudo o que i real C racional e tudo o que C 
racional C real". Isso significa que a idCia niio 
C separiivel do ser real e efetivo, e sim que o 
real ou efetivo 6 o mesmo desenvolver-se da 
idiia e vice-versa. Para atenuar o sabor do 
paradox0 de suas afirmaq6es (cujas implica- 
q6es veremos mais adiante), Hegel explicou 
que essa sua afirmaqiio diz de mod0 filoso- 
fico a mesma coisa que se diz em religiio 
quando se afirma que existe um govern0 
divino do mundo e, portanto, que aquilo 
que acontece i querido por Deus, e que Deus 
6 o que existe de mais real. Contudo, s6 se 
compreende perfeitamente o sentido dessa 
afirmaqiio importantissima considerando o 

fato de que, para Hegel, qualquer coisa que 
exista ou aconteqa niio esti fora do abso- 
luto, mas i um insuprimivel momento dele. 

0 mesmo significado tem a afirmaqiio 
de que "ser e dever ser coincidem": o que 6 ,  
C o que devia ser, porque tudo o que existe 
6 precisamente momento da idCia e do seu 
desenvolver-se (o que acontece C sempre o 
que merecia acontecer). 

Doravante torna-se claro tambim o 
chamado "panlogismo" hegeliano, ou seja, 
a afirmaqiio de que "tudo C pensamento". 
Isso niio significa que todas as coisas t2m 
pensamento como o nosso (ou consciincia 
como a nossa), e sim que tudo 6 racional en- 
quanto i determina@o de pensamento. Essa 
afirmaqiio, explica Hegel, corresponde a afir- 
maqiio dos antigos segundo a qua1 o Nous 
(ou seja, a Inteligincia) governa o mundo. 

O "negative" como momento 

dialktico qMe leva o espirito ao positivo 

Resta o dtimo ponto a esclarecer: a 
importincia desempenhada pelo "negativo" 
na concepqiio hegeliana do espirito. 

A vida do espirito n io  i a que se es- 
quiva da morte, e sim aquela que "suporta 
a morte e nela se mantim". 

0 espirito "s6 conquista sua verdade 
com a condiqiio de encontrar a si mesmo na 
devastaqiio absoluta", diz Hegel, acrescen- 
tando que ele C essa potfncia e essa forqa 
precisamente porque "sabe olhar o negativo 
face a face e deter-se junto dele, transfor- 
mando o negativo no ser". 

Todavia, para compreendermos esse 
ponto absolutamente fundamental, devemos 
passar para a explicaqio da dialitica e do 
novo significado que ela assume. 

P\ dialktica 
como lei sMppema do real 
e corno process0 

do peMSCl~eMt0 filosbfico 

O mktodo que torna possivel 

o conhecimento do absoluto 

Muito se discutiu sobre as relaq6es 
entre Hegel e o romantismo. A concepqiio 
hegeliana da realidade e do espirito nasce 
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Ideia. A "ideia" e para Hegel o 
termo mais iddneo para exprimir em 
geral o absoluto, isto 6, o Deus uno 
e trino do cristianismo, em sua tota- 
lidade. A ideia absoluta se autogera, 
gerando ao mesmo tempo a propria 
determina~bo e superando-a com- 
pletamente: ela se atua e se realiza 
sempre como infinito que pBe e ao 
mesmo tempo supera o finito. 
A ideia absoluta hegeliana e assim 
como um circulo em que principio 
e fim coincidem de mod0 dinbmico, 
ou melhor, como um movimento em 
espiral em que o particular e sempre 
posto e sempre dinamicamente resol- 
vido no universal. 
0 automovimento da ideia absoluta 
e, com efeito, o movimento do refle- 
tir-se dentro de si mesma, e uma refle- 
xso circular em que Hegel distingue 
trQs momentos: 
I) o ser-em-si; 
2) o ser-outro ou ser-fora-de-si; 
3) o retorno a si ou ser-em-si-e-por-si. 
0 movimento autoprodutivo da ideia 
absoluta tem, portanto, um ritmo 
triadico, que se repete estrutural- 
mente em todos os niveis do real 
e que na prbpria ideia absoluta da 
lugar a t r b  momentos originarios e 
paradigmaticos: 
1) a ideia em si, que e logos como 
racionalidade pura; 
2) a natureza, que 6 a ideia fora de si, 
isto e, objetivada e afienada; 
3) o espirito em geral, que e a ideia 
que retorna a si a partir da alienaqao 
e se torna em si e por si. 
Tudo e, portanto, desenvolvimento 
da ideia, e a famosa frase de Hegel 
segundo a qua1 "tudo aquilo que e 
real e racional e tudo aquilo que e 
racional e real" indica justamente que 
a realidade 6 o prbprio desenvolver-se 
da ideia, e vice-versa. 

Mas Hegel supera o romantismo 
principalmente no que se refere ao aspect0 
metodoloeico. " 

Hegel polemiza vivamente contra a 
pretensio romiintica de captar imediata- 
mente o absoluto. Paradigmatica C sua po- 
1Cmica contra a "fCY', que, como ja vimos, 
Dara Tacobi era a via de acesso imediata 

d 

para o absoluto. Para Hegel, ao contririo, 
a captaqio da verdade C "absolutamente 
condicionada pela media@o" e C "falso 
que exista um saber imediato, um saber 
desprovido de mediaqio". 0 s  romiinticos 
tCm razio ao afirmarem a necessidade de ir 
alCm dos limites pr6prios da atividade do 
"intelecto", que, com seus procedimentos 
analiticos ou com suas tCcnicas dedutivas, 
niio sabe ir ale'm do finito e, portanto, niio 
pode captar a realidade e o uerdadeiro, que 
siio o infinito. Todavia, o infinito n io  se 
capta com o sentimento, com a intuiqio ou 
com ? fC,  que s io  algo de niio-cientifico. 

E preciso, portanto, ir alCm da "ame- 
todicidade" do sentimento e do entusiasmo, 
e encontrar um "mCtodo" que torne possivel 
o conhecimento do absoluto, precisamente 
de mod0 "cientifico". A funqio que Hegel 
atribui a si pr6prio em relaqiio ads romiin- 
ticos ou aos idealistas anteriores, portanto, 
C a de "operar a elevaqiio da filosofia a c i h -  
cia", atravCs da descoberta e da aplicaqio 
de um "novo mCtodo". Esse me'todo, capaz 
de levar alCm dos limites do "intelecto", a 
Donto de ~arant i r  o conhecimento "cientifi- 
io"  do inh i to  (do real em sua totalidade), 
Hegel o encontra na diale'tica. A dialktica, 
portanto, torna-se o instrumento com o qual 
o filosofo da forma aos lemas romiinticos 
informes e com o qual considera poder 
atxesentar o verdadeiro na forma riaorosa " 
aue cabe ao verdadeiro. ou seia. no sistema 
Ja cientificidade. 

Diferenqas entre 

a dial&tica hegeliana 

e a clAssica dos gregos 

da visiio romiintica, mas Hegel leva-a a seu 
termo e, assim, a conclui e entiio a supera. 
0 Streben infinito (ou seja, o "tender") 
romiintico, por meio do conceit0 hegeliano 
do espirito como "movimento-do-refletir-se- 
sobre-si-mesmo", resolve-se e identifica-se 
em sentido positivo, porque C resgatado de 
sua indeterminaqio, vindo a coincidir com 
o auto-realizar-se e o autoconhecer-se do 
pr6prio espirito. 

A dialCtica, como sabernos, 6 descober- 
ta dos antigos. Nascida no iimbito da escola 
eleatica (sobretudo com Zeniio), alcanqara 
seu ponto culminante com Platiio. Na Cpoca 
moderna, Kant retomou-a em sua Critica da 
raziio pura, mas reduzira-a a desenvolvimen- 
to sistematico de antinomias destinadas a 
permanecer insoluveis, privando-a, portan- 
to, de valor cognoscitivo. 



106 Segunda parte - F u ~ l d a ~ 6 0  e absolut i~a~ck e~~eculat iva do ideali~mo 

H Dialetica. 0 unico metodo em 
grau de garantir o conhecimento 
cientifico do absoluto, e de elevar 
assim a filosofia a ciencia, e, segundo 
Hegel, o metodo dialetico, por meio 
do qua1 a verdade pode finalmente 
receber a forma rigorosa do sistema 
da cientificidade. 
A dialetica nascera no ambiente da 
Escola de EIBia, principalmente com 
Zeniio, e na grecidade havia alcan- 
qado seus vertices com Platiio; na era 
moderna fora retomada por Kant, 
que porem a privara de verdadeiro 
valor cognoscitivo. Hegel se remete 
a dialetica clbsica, mas conferindo 
movimento e dinamicidade as essen- 
cias e aos conceitos universais que, 
ja descobertos pelos antigos, haviam 
porem permanecido com eles em 
uma especie de repouso rigido, quase 
solidificados. 0 coraqiio da dialetica 
se torna assim o movimento, e preci- 
samente o movimento circular ou em 
espiral, com ritmo triadico. 
0 s  tr&s momentos do movimento 
dialetico s%o: 
1) a tese, que 6 o momento abstrato 
ou intelectivo; 
2) a antitese, que e o momento dia- 
letico (em sentido estrito) ou negati- 
vamente racional; 
3) a sintese, que e o momento especu- 
lativo ou positivamente racional. 

A redescoberta dos gregos permitiu 
o relanqamento da dialitica como forma 
suprema de conhecimento, como Plat50 jii 
fizera. (E, entre outras coisas, cabe precisa- 
mente a Hegel o mCrito de ter reconhecido os 
dihlogos chamados "dialCticos" de Platio, 
ou seja, o Parmbnides, o Sofista e o Filebo, 
que antes dele eram deixados de lado, mas 
que depois dele, em conseqiiincia, passaram 
a ser reconhecidos como fundamentais.) 

Entretanto, embora existam pontos 
de contato muito notaveis entre a diale'tica 
clissica e a hegeliana, existe tambCm, ao 
mesmo tempo, uma diferenqa essential. 

0 s  antigos, diz Hegel, deram grande 
passo no caminho da cientificidade, en- 
quanto souberam se elevar do particular ao 
universal. Plat50 mostrara a deficiincia do 
conhecimento sensivel como mera "opini50Y' 
e se elevara ao mundo das idCias. Aristoteles 
acrescentou o caminho para relacionar cada 

coisa particular ao conceit0 universal. En- 
tretanto, para Hegel, as idkias plat6nicas e 
os conceitos aristottlicos ficaram, por assim 
dizer, bloqueados em rigida quietude e quase 
solidificados. Como, porCm, a realidade C 
devir, C movimento e dinamismo, 6 evidente 
que, para ser instrumento adequado, a dial& 
tica deveria ser reformada nesse sentido. 

E preciso, portanto, imprimir movi- 
mento as essincias e ao pensamento uni- 
versal ja descobertos pelos antigos. Escreve 
Hegel: "Por meio desse movimento, os puros 
pensamentos tornam-se conceitos, e so ent5o 
s50 o que verdadeiramente s5o: automovi- 
mentos, circulos [...I, essincias espirituais. 
Esse movimento das essbncias puras cons- 
titui em geral a natureza da cientificidade". 

P. estrutuva trihdica 

do process0 dialAtico 

0 coraq50 da dialCtica torna-se, assim, 
o movimento. E o motivo j i  esti claro para 
nos, pois sabemos que o movimento C a pro- 
pria natureza do espirito, C o "permanecer 
do dispersar", 6 o cerne do real. Consideran- 
do as razoes j6 exemplificadas quando fala- 
mos do espirito, esse movimento dialCtico 
nada mais podera ser sen50 uma espCcie de 
movimento circular ou movimento espiral 
com ritmo triadico. 

A cornpreens50 dos "tris lados" ou 
momentos do movimento dialCtico nos le- 
var6 a compreender o ponto mais intimo, o 
verdadeiro fundamento de Hegel. Esses tris 
momentos s5o geralmente indicados com os 
termos tese, antitese e sintese, mas de mod0 
simplificado, pois Hegel os usa poucas vezes, 
preferindo linguagem muito mais complexa 
e articulada: 

1) o primeiro momento Hegel chama 
de "o lado abstrato ou intelectivo"; 

2) o segundo momento, por seu turno, 
denominava-se "o lado diale'tico (em sentido 
estrito) ou negativamente racional"; 

3) o terceiro momento C chamado de "o 
lado especulativo oupositivamente racional". 

Examinemos detalhadamente esses 
trcs pontos. 

0 primeiro momento 

da dialCtica (tese) 

0 intelecto C substancialmente a facul- 
dade que abstrai conceitos determinados e 
que se detCm na determinaqso dos mesmos. 
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Ele distingue, separa e de-fine, cristalizan- 
do-se nessas separagoes e de-finigoes, que 
considera de certa forma definitivas. 

Escreve Hegel na Grande Enciclopkdia: 
"A atividade do intelecto, em geral, consiste 
em conferir ao seu conteudo a forma da uni- 
versalidade: mais precisamente, o universal 
posto pel0 intelecto C universal abstrato, 
que, como tal, 6 mantido solidamente con- 
traposto ao particular, mas que, desse modo, 
ao mesmo tempo, tambCm i determinado 
por seu turno como particular. A medida que 
opera em relagiio a seus objetos separando e 
abstraindo. o intelecto t o contrario da intui- 
$50 imediata e da sensagiio, que, como tal, 
relaciona-se inteiramente com o concreto e 
nele permanece parada." 

A potfncia abstrativa do intelecto e 
grande e admiriivel, e Hegel niio poupa 
elogios em relagiio ao intelecto, no sentido 
de que ele C a potfncia que destaca e afas- 
ta do particular, elevando ao universal. 
Assim, a filosofia niio pode prescindir do 
intelecto e de sua obra, devendo, ao con- 
trario, comegar exatamente pel0 trabalho 
do intelecto. 

Entretanto. o intelecto como tal ame- 
senta conhecimento inadequado, que per- 
manece encerrado no finito (ou, no maxi- 
mo, vai at6 o "falso infinito"), no abstrato 
cristalizado, e, por conseguinte, torna-se 
vitima das oposigoes que ele proprio cria, 
distinguindo e separando. 0 pensamento 
filosofico, portanto, deve ir ale'm dos limites 
do intelecto. 

O sec~undo ~~\omento 

d a  dialktica (antitese) 

ir alCm dos limites do intelecto C 
peculiaridade da "razio", que tem um mo- 
mento "negativo" e um "positivo". 

0 momento negativo, que Hegel cha- 
ma de "dialCtico" em sentido estrito (dado 
que, em sentido lato, "dialCtica" C o con- 
junto dos trCs momentos que descrevemos), 
consiste em remover a rigidez do intelecto e 
de seus produtos. Mas fluidificar os concei- 
tos do intelecto comporta o esclarecimento 
de uma se'rie de contradip5es e oposi@es de 
varios tipos, sufocadas no enrijecimento do 
intelecto. Desse modo, toda determinagio 
do intelecto transforma-se na determinagiio 
contraria (e vice-versa). 

0 conceit0 de "uno", t i o  logo C ex- 
traido de sua rigidez abstrata, requer o 
conceit0 de "muitos", mostrando estreita 

ligagiio corn ele (niio podemos pensar o uno 
de mod0 rigoroso e adequado sem a relagio 
que o liga com os muitos), podendo-se dizer 
o mesmo para os conceitos de "semelhante" 
e "dessemelhante", "igual" e "desigual", 
"particular" e "universal", "finito" e "in- 
finito", e assim por diante. Alias, cada um 
desses conceitos dialeticamente considera- 
dos parece inclusive "transformar-se" no 
proprio oposto e como que "dissolver-se" 
nele. 

Por isso, escreve Hegel: a dialttica "C 
esse ultrapassar imanente no qual a unilate- 
ralidade e a limitagiio das determinagoes do 
intelecto se expressam por aquilo que siio, 
isto 6, como sua negagio. Todo finito C su- 
peragiio de si mesmo. A dialitica, portanto, 
C a alma motriz do procedimento cientifico, 
sendo o unico principio pel0 qual o conteu- 
do da cifncia adquire um nexo imanente 
ou uma necessidade; assim, em geral, C nele 
que se encontra a verdadeira elevagiio, n io  
extrinseca, para alCm do finito (isto C, para 
alCm de cada simples determinagiio do fini- 
to)". Hegel tem o cuidado de salientar que 
o momento dialCtico niio i absolutamente 
prerrogativa do pensamento filosofico, 
mas esti presente em todo momento da 
realidade: "Ora, por mais que o intelecto 
comumente solicite a dialktica, n io  se deve 
pensar de mod0 algum que a dialCtica seja 
algo presente somente na conscihcia filoso- 
fica; ao contriirio, o procedimento dialitico 
pode-se encontrar em toda outra forma de 
conscihcia e na experifncia geral. Tudo 
aquilo que nos circunda pode ser pensado 
como exemplo da diale'tica. Nos sabemos 
que todo finito, ao invCs de ser termo fix0 
e ultimo, C mutavel e transeunte; isso nada 
mais 6 do que a dialktica do finito, mediante 
a qual o finito, enquanto em si, C diferente 
de si, sendo impelido tambCm para altm 
daquilo que t imediatamente e transfor- 
mando-se no seu oposto." (A semente deve 
transformar-se no seu oposto para tornar-se 
broto, ou seja, deve morrer como semente; 
a crianga deve morrer como tal e transfor- 
mar-se no seu oposto para tornar-se adulto, 
e assim por diante.) 0 negativo que emerge 
do momento dialktico, em geral, consiste 
na "falta" que cada um dos opostos revela 
quando se defronta com o outro. Mas C 
exatamente essa "falta" que se revela como 
a mola que impele, para alCm da oposiqiio, 
para uma sintese superior, que C o momento 
especulativo, ou seja, o momento culminan- 
te do process0 dialktico. 
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0 terceiro momento da dinlCtica 

OM momento especulativo (sintese) 

0 momento "especulativo" ou "positi- 
vamente racional" C o que capta a unidade 
das determina~6es contrapostas, ou seja, o 
positivo emergente da resolu@o dos opostos 
(a si'ntese dos opostos). Escreve Hegel: "Em 
seu verdadeiro sentido, o elemento espe- 
culativo C aquilo que contern em si como 
superadas aquelas oposiq6es nas quais se 
detCm o intelecto (e, portanto, tambCm a 
oposiqzo entre subjetivo e objetivo), e justa- 
mente dessa forma mostra-se como concreto 
e como totalidade". 

A dialCtica, assim como a realidade 
em geral e, portanto, o verdadeiro, e' esse 
movimento circular que descrevemos e que 
jamais tern repouso. Hegel chega at6 a com- 
pari-lo a uma espicie de "triunfo biquico", 
em uma passagem que vale a pena ler como 
conclusio: "Desse modo, o verdadeiro C o 
triunfo baquico, onde niio h i  membro que 
niio esteja Cbrio; e, como cada membro, 
enquanto se isola, imediatamente tambCm 

se resolve, o triunfo C tambCm a quietude 
transparente e simples". 

0 momento "e~~ecu ln t ivo"  

como novidnde da dialCtica hegeliana 

Como j i  dissemos, o pensamento antigo 
ja adquirira o momento primeiro, ou seja, 
o nivel do intelecto e, em ampla medida, 
tambCm o segundo momento, ou seja, o 
racional-negativo ou dialitico, corno, por 
exemplo, nos cklebres argumentos de Zen50 
de ElCia, mas ignorara o momento "espe- 
culativo", e os proprios idealistas anterio- 
res a Hegel n5o o identificaram bem. Ele, 
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portanto, constitui descoberta tipicamente 
hegeliana. 

0 momento do "especulativo" e' a rea- 
firrna~lio do positivo que se realiza mediante 
a nega~lio do negativo prdprio das antiteses 
diale'ticas e, portanto, t a elevagio do positi- 
vo das teses a um plano mais elevado. Se, por 
exemplo, tomarmos o puro estado de ino- 
cincia, este representa um momento (tese) 
que o intelecto cristaliza em si e ao qual 
contrapde, como antitese, o conhecimento 
e a consciincia do mal, que t a negaqZo do 
estado de inocincia (a sua antitese); ora, a 
virtude C exatamente a negagao do negativo 
da antitese (o mal) e a recupera~50 do po- 
sitivo da inocgncia em nivel mais elevado, 
que se tornou possivel passando-se atravCs 
da negagiio da rigidez que lhe era propria e, 
portanto, passando atravts da antitese, que 
desse mod0 adquire valor positivo, A medida 
que leva a tirar aquela rigidez. 

0 momento especulativo, portanto, t 
o "superar" no sentido de que t ao mesmo 
tempo o "tirar-e-conservar" . 

0 ~ l o ~ n e n t o " e s ~ e ~ u l a t i v o "  

C O M ? O " S L . I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  no sentido 

del'reti rada-consewaG60" 

dos mo~lentos Pre~edente~ 

Hegel usa os termos que se tornaram 
muito famosos e atC ttcnicos, aufheben 
(superar) e aufhebung (superag50) para 
expressar o momento "especulativo". Eis 
as suas proprias explicaqdes a respeito, que 
podem ser lidas na Grande Enciclope'dia: 
"Aqui t o lugar oportuno para recordar o 
duplo significado de nossa express50 alem5 
aufheben (superar). Por um lado, aufheben 
quer dizer tirar, negar; nesse sentido, por 
exemplo, dizemos que urna lei, urna insti- 
tuiqiio etc., siio suprimidas, superadas (auf- 
gehoben). Por outro lado, porCm, aufheben 
significa tambtm conservar; e, nesse sentido, 
dizemos que algo esti  bem conservado 
atraves da express20 wohl aufgehoben. Essa 
ambivalincia do uso lingiiistico do termo, 
pel0 qual a mesma palavra tem sentido ne- 
gativo e positivo, niio deve ser considerada 
casual, nem devemos fazer disso motivo de 
acusa@o contra a linguagem, como se ela 
fosse causa de confus20; pelo contririo, 
nessa ambivalincia se reconhece o espirito 
especulativo da nossa lingua, que vai alCm 
da simples alternativa 'ou-ou' propria do 
intelecto" . 

0 especulativo constitui o ponto cul- 
minante a que chega a razzo, a dimensiio do 
absoluto. Na Grande Enciclope'dia, Hegel 
vai at6 o ponto de comparar o "especula- 
tivo" (que C o "racional" em seu mais alto 
nivel) Aquilo que no passado era chamado 
"mistico", ou seja, aquilo que capta o ab- 
soluto indo altm dos limites do intelecto 
que raciocina. 

Depois disso tudo, nzo seri dificil com- 
preender tambtm as afirmagdes de Hegel 
segundo as quais as proposigoes filos6ficas 
devem ser "proposigdes especulativas" e n50 
juizos formados por um sujeito ao qual se 
atribui um predicado, no sentido da logica 
tradicional. 

A proposiqao que expressa o juizo em 
sentido tradicional, com efeito, expressa 
um tip0 de juizo operado pel intelecto e, 
portanto, pressupoe um sujeito pronto ao 
qual s5o atribuidos ab extrinseco predicados 

Especulativo. 0 "especulativo", 
que constitui urna descoberta ti- 
picamente hegeliana, 6 o terceiro 
momento da dialetica e consiste no 
conhecimento dos opostos em sua 
unidade: ele e a reafirmaqso do 
positivo que se realiza mediante a 
nega~8o  do negativo prdprio das 
antiteses dialeticas e, portanto, e 
urna elevagao do positivo da tese a 
um nivel mais alto. 
Para Hegel, com efeito, a negag80 
especulativa nao e de mod0 nenhum 
urna aniquilaq80 total, nem urna re- 
serva definitiva, mas e propriamente 
urna conserva~iio daquilo que e nega- 
do, e sua elevagao a um nivel superior 
e um seu "enverdadeiramento" e 
urna sua "positiviza~iio". Ele usa a 
proposito os termos, que se tornaram 
muito famosos, aufheben e aufhe- 
bung, que em alemao t@m o duplo 
significado de "erguer, per a parte" e 
de "conservar". 0 especulativo cons- 
titui, portanto, o vertice a que chega 
a raz%o, a dimens80 do absoluto. 
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como propriedades e acidentes, predicados 
que tambtm estiio prontos e acabados em 
nossa representaqio (com base nos esque- 
mas com que o intelecto procede). Essa 
operaqao de conjugar um predicado a um 
sujeito, portanto, C "exterior". 

A "proposiqio especulativa", ao con- 
trario, deve ser tal de mod0 a n io  pressupor 
a distinqao rigida entre sujeito e predicado e, 
portanto, por assim dizer, deve ser plistica. 
0 "C" da conjunqiio, entao, expressari o 
movimento dialitico com que o sujeito se 
translada ao predicado (em certo sentido, na 
proposiqao especulativa, tira-se e supera-se 
a diferenqa entre sujeito e predicado). "Esse 
movimento [. . .] C o movimento dialitico da 
propria proposiqiio", diz Hegel. E ainda: 
"Sd a enunciagiio do prdprio movimento C 
a representaqiio especulativa". 

Vejamos um exemplo. Quando di- 
zemos que "o real C racional'' em sentido 
hegeliano (especulativo), nao entendemos 
(como na velha logica) que o real C o sujei- 
to estavel consolidado (substsncia) e que o 
racional C o predicado (ou seja, o acidente 
daquela substincia), mas, ao contrario, que 

"o universal expressa o sentido do real". 
Portanto, o sujeito passa para o proprio 
predicado (e vice-versa). A proposiqio em 
sentido especulativo diria que o real se resu- 
me no racional e, desse modo, o predicado 
torna-se elemento tiio essencial da proposi- 
@o quanto o sujeito. 

Alihs, na proposiqiio especulativa su- 
jeito e predicado permutam-se as partes de 
mod0 a constituir justamente uma identida- 
de didmica. De fato, Hegel, assim formula 
a proposiqio mencionada acima: "Aquilo 
que C real C racional; aquilo que C racional 
C real", de sorte que aquilo que antes era 
sujeito torna-se predicado, e vice-versa (a 
proposiqio reduplica-se dialeticamente). 

Em suma, a proposiqio da velha logica 
permanece encerrada nos limites da rigidez 
e da finitude do  intelecto. A "proposi@o 
especulativa", ao contrario, C propria da 
raziio que supera aquela rigidez, e' uma 
proposigiio que deve expressar o movimen- 
to diale'tico e, portanto, e' estruturalmente 
d i n h i c a ,  como tambCm dinimicos siio a 
realidade que ela expressa e o pensamento 
que a formula. 

* A  especulasZio filosofica surge quando a raz20, negando as finitudes da 
consci&ncia, eleva-se ate s i  mesma e ate o absoluto. A passagem da consciiincia 
comum para a consci&ncia filosofica, porem, nZio pode se dar de mod0 repentino, 

imediato, mas tem necessidade de uma medias20 que seja ela 
Da consci@ncia propria filosofica. Ora, a Fenomenologia do espirito foi concebi- 
cornurn da e escrita por Hegel exatamente com o objetivo de purificar a 

consci@ncia consciCncia fenomenica e de elevA-la mediatamente ate o saber 
filosofica 
-+§ 1 absoluto. A Fenomenologia e, portanto, uma introdu@o ao filoso- 

far, que 6 ja ela propria um filosofar. Alem disso, trata-se de uma 
"introdusZio" que constitui um momento nso so $a vida humana, 

mas tambem da vida do absoluto, do qua1 o homem e parte estrutural: ela e a via 
filosofica que, conduzindo a conscihcia finita ao absoluto, coincide com a via que 
o proprio absoluto percorreu para chegar ate si mesmo, e seu mktodo, portanto, 
sd pode ser o dialetico. Mais precisamente, a fenomenologia (de phainomenon, 
"o aparecer", e logos, "ciiincia") e a cihcia do aparecer do espirito que se eleva 
gradualmente, mediante momentos ligados dialeticamente, ate o saber absoluto. 
580 dois, portanto, os planos que nela se cruzam e se justapiiem: 

1) a via percorrida pelo espirito infinito para chegar a s i  por meio de todas as 
vicissitudes da historia do mundo; 
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2) o plano do espirito do homem individual, que deve percorrer novamente 
a mesma via para dela se apropriar. 

A historia aut6ntica da consci6ncia do individuo consiste em percorrer nova- 
mente a historia do espirito. 

0 espirito que aparece e a consciiincia em sentido lato, isto el como cons- 
ci6ncia de algo diferente (seja interno ou externo, e de qualquer tipo), cujo carater 
peculiar e, portanto, a oposisao sujeito-objeto. Ora, o itinerario da Fenomenologia 
e a progressiva medias30 desta oposi~3o ate sua total superasao, e percorre as se- 
guintes etapas: consci&ncia (em sentido estrito), autoconsci6ncia, 
raza"o, espirito, religiSo, saber absolute. o itinerario 

Cada urna dessas etapas e constituida por diferentes mo- da 
mentos ou "figuras", que se sucedem segundo um ritmo dialeti- Fenomenologia 
co cuja mold esta na necessidade de superar toda desigualdade + 5 
entre o sujeito (a consci6ncia ou Eu) e seu objeto (o "negative"): 
o momento culminante do process0 coincide com o momento em que o espirito 
se torna objeto para si mesmo, dando assim lugar ao saber absoluto, isto el ao 
sistema da cihcia que Hegel expora na Iogica, na filosofia da natureza e na filo- 
sofia do espirito. 

0 p r o L l e ~ a  da passagem 
da consciihcia comum para a V ~ Z Z L O  

Tudo o que destacamos, obviamente, 
implica que o homem, no momento em que 
filosofa, eleva-se bem acima da conscitncia 
comum, ou seja, mais precisamente, que sua 
conscifncia eleva-se 2 altura da pura raziio 
e que se coloca em perspectiva absoluta 
(ou seja, que adquire o ponto-de-vista-do- 
absoluto). E, "para construir o absoluto 
na conscitncia", t precis0 negar e superar 
as finitudes da conscitncia, elevando desse 
modo o eu empirico a Eu transcendental, a 
raziio e espirito. 

Mas nada disso pode ocorrer ex abrup- 
to, ou seja, de chofre. Na verdade, Hegel 
condenou drasticamente o "problema do 
mttodo" como fora posto desde Descartes 
at6 o pr6prio Kant, chegando at6 a expedir 
impiedosamente o atestado de obito desse 
problema, declarando-o como pertencente 
"a urna cultura ultrapassada"; n5o pode 
haver "introdugiio" a o  filosofar (corno 
pretendia o velho problema do mitodo) 
que j A  niio seja filosofar, nem introduqiio 
2 citncia que j A  niio seja cisncia. Hegel 

argumenta argutamente que pretender 
elaborar urna introduqiio 2 filosofia que 
preceda a filosofia seria como pretender 
querer aprender a nadar antes de entrar na 
igua. Entretanto, Hegel est i  convencido 
de que a passagem da conscicncia comum 
para a conscitncia filos6fica deve ocorrer 
de modo mediato e niio de mod0 roman- 
ticamente imediato e, portanto, Hegel 
tambim admite que exista urna espicie de 
"introduqiio 2 filosofia". 

Ela, naturalmente, seri urna "intro- 
duq50n ao filosofar, que C j i  ela propria urn 
filosofar. 

Podemos a t i  dizer que na Fenomeno- 
logia, entendida como caminho que leva 
ao absoluto, o homem esti envolvido tanto 
quanto o pr6prio absoluto. Com efeito, 
no horizonte hegeliano, niio existe o finito 
"separado" do infinito, o particular "afas- 
tado" do universal e, portanto, o homem 
n5o esti afastado e separado do absoluto, 
mas i parte estrutural e determinante dele, 
porque o infinito hegeliano C o infinito-que- 
se-faz-por meio-do-finito, e o absoluto i "o 
ser que reentrou eternamente em si pel0 ser 
outro". 

Trata-se, portanto, de urna "introdu- 
$50" ou de urna proped2utica que constitui 
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um momento, niio s6 da vida humana, mas 
tambCm da vida do absoluto: a "fenome- 
nologia do espirito" C o caminho que leva 
a conscitncia finita ao absoluto infinito, 
que coincide com o caminho que o abso- 
luto percorreu e percorre para alcanqar a 
si mesmo (o reentrar em si pelo ser-outro). 
Portanto, a Fenomenologia marca a passa- 
gem necessaria e cientifica, como dissemos, 
e sua metodologia niio pode deixar de ser 
a mais rigorosa metodologia cientifica, ou 
seja, a diale'tica. 

f i " fe~\omr~oIo~ia"  
como histbria da consci2ncia do ifidividuo 
e histbria do rspirito 

Com base nessa premissa, torna-se facil 
compreender o termo "fenomenologia" na 
acepqiio hegeliana. 0 termo deriva do grego 
phaincimenon, que significa manifestar-se ou 
aparecer e, portanto, quer dizer citncia do 
aparecer e do manifestar-se. Esse aparecer 
(e, no sistema hegeliano, niio poderia ser 
diferente) C o aparecer do proprio espirito 
em diferentes etapas, que, a partir da cons- 
ciincia empirica, pouco a pouco se eleva a 
niveis sempre mais altos. 

A fenomenologia, portanto, C a citncia 
do espirito, que aparece na forma do ser 
determinado e do ser mdtiplo e que, em 
uma sirie sucessiva de "figuras", ou seja, 
de momentos dialeticamente relacionados 
entre si, alcanqa o saber absoluto. 

Na "fenomeno1ogia do espirito", co- 
mo se evidencia do que foi dito, existem 
dois planos que se interseccionam e se jus- 
tap6em: 

1) h i  o plano constituido pel0 caminho 
percorrido pel0 espirito para chegar a si 
mesmo ao longo de todos os acontecimen- 
tos da historia do mundo que, para Hegel, 
C o caminho ao longo do qual o espirito se 
realizou e se conheceu; ' 

2) mas h i  tambkm o plano pr6prio do 
simples individuo empirico, 'que deve per- 
correr novamente aquele mesmo caminho 
e apropriar-se dele. 

A histdria da conscibncia do individuo, 
portanto, outra coisa niio pode ser seniio o 
percorrer de novo a hist6ria do espirito. A 
introduqzo fenomenologica ii filosofia C o 
percorrer novamente esse caminho. Escreve 
Hegel: "0 individuo deve percorrer nova- 
mente os graus de formaqzo do espirito 
universal, tambCm segundo o conteudo, 

mas como figuras j i  depostas do espirito, 
como graus de caminho j i  traqado e aplai- 
nado". 

Vejamos agora qual C o esquema desse 
itinerario do espirito-que-aparece e da cons- 
ciincia que o percorre de novo, e quais siio 
algumas das "figuras essenciais do espirito 
ja depostas". 

0 espirito que se determina e aparece C 
a conscitncia no sentido lato do termo, que 
significa conscibncia de alguma coisa diversa 
(tanto interna como externa, e de qualquer 
gtnero que seja). Conscitncia indica sempre 
relaqiio determinada entre um "eu" e um 
"objeto", relaqiio sujeito-objeto. A oposiqiio 
sujeito-objeto, portanto, 6 caracteristica 
distintiva da consciCncia. 

Ora, o itineririo da Fenomenologia 
consiste na media@o progressiva dessa 
oposi@o, ate' sua total supera@o. 

Podemos, portanto, dizer tambCm que 
o objetivo que Hegel persegue na Feno- 
menologia C a anulaqiio da cis50 entre 
consciincia e objeto, com a demonstraqiio 
de que o objeto nada mais C do que o "si" 
da conscitncia, isto C, autoconsciincia: a 
autoconscitncia que, de Kant em diante, se 
tornara o centro da filosofia, e que Hegel 
procura fundamentar cientificamente, dela 
extraindo ao mesmo temDo as filtimas con- 
sesiitncias. 

Resumidamente, o itinerario fenome- 
nol6gico percorre as seguintes etapas: 

1) Consciincia (em sentido estrito); 
2) Autoconscitncia; 
3) Raziio; 
4) Espirito; 
5 )  Religiiio; 
6) Saber absoluto. 
A tese de Hegel C que toda conscitncia 

C autoconscitncia; por sua vez, a autocons- 
citncia se descobre como raziio; por fim, a 
raziio realiza-se plenamente como espirito, 
que, atravCs da religizo, alcanqa seu ponto 
culminante no saber absoluto. 
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Cada uma dessas etapas C constituida 
por diferentes momentos ou "figuras". He- 
gel apresenta cada um desses momentos ou 
cada uma dessas figuras de mod0 a mostrar 
que a sua determinaqao C inadequada e que, 
portanto, obriga a passar a seu oposto; este 
supera o negativo do anterior, mas, por sua 
vez, embora em nivel mais elevado, tambim 
se mostra determinado e, portanto, inade- 
quado, obrigando a passar alCm e assim por 
diante, segundo o ritmo da dialitica, que 
bem conhecemos. Hegel precisa que a mola 
dessa dialitica fenomenologica esta na desi- 
gualdade ou no desnivel entre a consciincia 
ou o eu e seu objeto (que C o "negativo"), e 
na superaq50 progressiva dessa desigualda- 
de. 0 momento culminante desse process0 
coincide com o momento no qual o espirito 
torna-se objeto para si mesmo. 

Tentemos resumir e interpretar breve- 
mente essas etapas da Fenomenologia. 

f\ primeira etapa: 

a c~nsci&ncia (certeza sensivel, 

percepc2;o e intelecto) 

A etapa inicial C constituida pela "cons- 
ciincia", entendida em sentido gnosiologico 
(e, portanto, em sua acepq5o mais estrita), 
que C o tip0 de consciincia que olha e 
conhece o mundo como algo diferente e 
independente de si. Ela se desdobra em tris 
momentos sucessivos: a )  da certeza sensivel, 
b) da percepqiio, c)  do intelecto. Cada um 
destes leva dialeticamente ao outro. 

a) No momento da sensaq50, o parti- 
cular aparece como verdade, mas aparece 
muito mais como contraditorio, a tal ponto 
que, para compreender o particular, 6 neces- 
sirio passar para o geral. 

b) No momento da percepqio, o obje- 
to parece ser a verdade; mas logo tambim 
ele C contraditorio, porque se revela uno 
e muitos, ou seja, u m  objeto com muitas 
propriedades ao mesmo tempo. 

c) No momento do intelecto, o objeto 
aparece como um "fen6meno", produzido 
por forqas e leis: aqui, o sensivel se resolve 
na forqa e na lei, que sio precisamente obras 
do intelecto; dessa forma, a consciincia con- 
segue compreender que o objeto depende de 
alguma outra coisa, ou seja, do intelecto, e, 
portanto (de certo modo), de si mesma (0 

objeto se resolve no sujeito). Desse modo, a 
consciincia torna-se autoconsci2ncia (saber 
de si). 

f\ segueda etapa: 

a autoconsci&ncia 

(dial&tica de senhor-servo, 

estoicismo-ceticismo 

e consci&ncia infeliz) 

A segunda etapa do itinerario fenome- 
nologico C constituida pela "autoconsciin- 
cia", que, atravCs dos diversos momentos, 
aprende a saber o que ela e' propriamente. 
Inicialmente, a autoconscihcia se manifes- 
ta como caracterizada pel0 apetite e pel0 
desejo, ou seja, como tendcncia a se apro- 
priar das coisas e fazer tudo depender de 
si, a "tolher a alteridade que se apresenta 
como vida independente". Primeiro a auto- 
consciincia exclui abstratamente de si toda 
alteridade, considerando o "outro" como 
nio-essencial e negativo. Mas logo deve sair 
dessa posiqio porque se defronta com ou- 
tras autoconsci2ncias e, consequentemente, 
nasce de mod0 necessario "a luta pela vida 
ou pela morte", por meio da qual e somente 
por meio da qual a autoconsciincia se realiza 
(sai da posiq5o abstrata do em si e torna-se 
para si). Com efeito, segundo Hegel, toda 
autoconsciincia tem necessidade estrutural 
da outra e a luta nio  deve ter como resultado 
a morte de uma das duas, mas a submiss50 
de uma a outra. 

a )  Nasce assim a distinqiio entre "se- 
nhor" e "servo", com a consequente "dia- 
lttica", que Hegel descreve em paginas 
que se tornaram famosas, para as quais 
principalmente os marxistas chamaram a 
atenq50, e que est5o efetivamente entre as 
mais profundas e belas da Fenomenologia. 
0 "senhor" arriscou seu ser fisico na luta 
e, na vitoria, tornou-se consequentemente 
senhor. 0 "servo" teve medo da morte e, 
na derrota, para salvar a vida fisica, aceitou 
a condiqio de escravid50 e tornou-se como 
que uma "coisa" dependente do senhor. 0 
senhor usa o servo e o faz trabalhar para 
si, limitando-se a "desfrutar" das coisas 
que o servo faz para ele. Mas, nesse tip0 
de relaqao, desenvolve-se um movimento 
diale'tico que acaba por levar a inuersiio dos 
pape'is. Com efeito, o senhor acaba por se 
tornar "dependente das coisas", ao invCs de 
independente, como era, porque desapren- 
de de fazer tudo o que o servo faz, ao passo 
que o servo acaba por se tornar indepen- 
dente das coisas, fazendo-as. AlCm disso, 
o senhor n io  pode se realizar plenamente 
como autoconsci@ncia, porque o escravo, 
reduzido a coisa, n5o pode representar o 
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polo dialitico com o qual o senhor possa 
se confrontar adequadamente (ja se notou 
com raziio que ser somente senhor C muito 
menos do que ser pessoa autoconsciente); 
ao contririo, o escravo tem no senhor um 
p610 dialCtico tal que Ihe permite reconhe- 
cer nele a consciincia, porque a consciincia 
do senhor t a que comanda, enquanto o 
servo faz o que o senhor ordena. Dessa 
forma, Hegel identifica perfeitamente o 
poder dialitico que deriva do trabalho. 
Diz ele: "Precisamente no trabalho, onde 
parecia ser ela u m  significado estranho", a 
consciincia servil encontra-se a si mesma 
e encaminha-se para encontrar seu signifi- 
cado proprio. 

Mas a autoconsciihcia s6 alcanqa a 
plena consciincia atraves das etapas su- 
cessivas: b) do estoicismo, c) do ceticismo, 
d)  da consciincia infeliz. 

b )  0 "estoicismo" representa a liber- 
dade da consciincia que, reconhecendo- 
se como pensamento, instala-se acima 
da senhoria e da escravidiio, que, como 
sabemos, constituem para os estoicos 
meros "indiferentes". Mas, querendo 
libertar o homem de todos os impulsos e 
de todas as paixdes, o estoicismo o isola 
da vida e, conseqiientemente, segundo 
Hegel, sua liberdade permanece abstrata, 
retrai-se para dentro de si e niio supera a 
alteridade. 

c) 0 estoicismo translada-se dialetica- 
mente para o "ceticismo", que transforma 
o afastamento do mundo em atitude de ne- 
gaqiio do mundo. Mas, negando tudo o que 
a consciincia tinha como certo, o ceticismo, 
por assim dizer, esvazia a autoconsciincia, 
levando-a a autocontradiqiio e cisiio de 
si consigo mesma. Com efeito, a autocons- 
ciincia cCtica nega as proprias coisas que 6 
obrigada a fazer e vice-versa: nega a validade 
da percepqiio e percebe; nega a validade do 
pensamento e pensa; nega os valores do 
agir moral e, no entanto, age segundo tais 
valores. 

d)  A caracteristica da cisiio, implicita 
na autocontradiqiio do ceticismo, torna-se 
explicita na "consciincia infeliz", que C 
a consciincia de si como "duplicada" ou 
"desdobrada" e "no aspecto imutavel e no 
aspecto mutavel; o primeiro C considerado 
como coincidente com um Deus transcen- 
dente, e o segundo com o homem. A cons- 
ciincia infeliz (bimundana), segundo Hegel, 
C o traqo que caracteriza principalmente 
o cristianismo medieval. Essa conscihcia 

tem apenas "consciincia fragmentada de 
sin, porque procura seu objeto naquilo que 
C apenas um ale'm inatingivel: ela esti ins- 
talada neste mundo, mas esti toda voltada 
para o outro (inatingivel) mundo. Para a 
consciincia infeliz, toda aproximaqiio a di- 
vindade transcendente significa uma propria 
mortificaqiio e um sentir a propria nulidade. 
A superaqiio do negativo proprio dessa cis50 
(isto t, segundo Hegel, o reconhecimento de 
que a transcendincia na qual a consciincia 
infeliz via a unica e verdadeira realidade niio 
esta fora, mas sim dentro dela) leva a uma 
sintese superior, que se realiza no plano da 
"raziio". 

f\ terceira etapa: a raz2io 

A "raziio" nasce no momento em que 
a consciincia adquire "a certeza de ser to- 
da realidade". Essa C a posiqiio propria do 
idealismo. 

As etapas fenomenologicas da raziio 
(ou do espirito que se manifesta como ra- 
ziio) siio as etapas dialCticas progressivas da 
aquisiqiio dessa certeza de ser toda coisa, 
ou seja, da aquisiqiio da unidade de pensar 
e de ser. 

Essas etapas repetem, em nivel mais 
elevado, como espiral que se eleva, em 
movimento que retorna sempre sobre si, 
segundo circulos cada vez mais amplos, os 
tris momentos examinados anteriormente. 
0 nivel mais elevado consiste justamente 
no fato de que agora, como raziio, a cons- 
ciincia sabe ser unidade de pensamento e de 
ser e, nesse nivel, as novas etapas consistem 
precisamente em verificar essa certeza. E 
assim temos as tris etapas: A) da "raziio que 
observa a natureza"; B) da "raziio que age" 
e C) da "raziio que adquire a consciincia de 
ser espirito". 

A) A "raziio-que-observa-a-natureza" 
t constituida pela ciincia da natureza, que 
se move desde o principio no plano da 
consciincia de que o mundo C penetr6vel 
pela raziio, ou seja, C racional. Hegel escre- 
ve: "A raziio procura seu outyo, sabendo 
que nisso ela niio possuira mais que a si 
mesma; ela busca apenas sua prdpria infi- 
nitude". 

Portanto, para poder-encontrar-a-si- 
mesma-no-seu-outro, a raziio deve superar 
o momento "de observaqiio" e passar para 
o momento "ativo" ou "pratico", ou seja, 
para a esfera moral. 
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B) A "razio-que-age" repete em nivel 
mais elevado (isto t, no nivel da certeza de 
ser toda coisa) o momento da autoconsciin- 
cia. 0 itineririo da razio ativa consiste em 
comegar a realizar-se, inicialmente, como 
individuo para, por fim, elevar-se ao univer- 
sal, superando os limites da individualidade 
e alcangando a uniiio espiritual superior dos 
individuos. 

As etapas desse process0 s io  indicadas 
por Hegel nas "figuras": 

a )  do homem que busca a felicidade no 
prazer e no gozo (iomo, por exemplo, no 
orimeiro Fausto de Goethe): 

b )  do homem que &ue a lei do  
cora@o individual (corno no sistema de 
Rousseau); 

c)  da virtude e do homem virtuoso. mas 
de mod0 ainda abstrato (corno ocorre, por 
exemplo, nos personagens que gostariam de 
reformar o mundo, mas que por sua qua- 
lidade abstrata entram em falincia, como 
Dom Quixote e Robespierre). 

C) Sintese dos dois momentos anterio- 
res, a raziio C dada pela autoconsciEncia 
que supera sua pos$io em relaqio aos 
outros e ao curso do mundo, encontran- 
do neles seu proprio conteudo. Esta fase 
tambCm se realiza em tris momentos su- 
cessivos: 

a) o representado pelo homem in- 
teiramente voltado para as obras que rea- . . 
Iiza; 

b) o da razio legisladora; 
c) o da raziio que examina ou critica leis. 
Como momento conclusivo, nessa fase, 

a autoconsciincia descobre aue a substiincia 
e'tica nada mais e' seniio aquilo em que ela 
ja esth imersa: e' o ethos da sociedade e do 
povo em que vive. 

A q ~ a r t a  etapa: o espirito 

A razio-que-se-realiza-em-um-povo- 
livre e em suas instituig6es C a consciincia 
que se reune intimamente a sua propria 
"substiincia ttica", e isso C doravante o 
espirito. 

0 espirito t o individuo que consti- 
tui um mundo tal como ele se realiza na 
vida de um povo livre. 0 espirito, portan- 
to, C a unidade da autoconsciincia "na 
perfeita liberdade e independincia" e, ao 
mesmo tempo, em sua oposigio "media- 
tan.  0 espirito 6 "eu que C nos, nos que 
C eu". 

Quem n io  tiver continuamente pre- 
sente essa dimensio intersubjetiva e social 
do espirito n io  podera compreender sequer 
uma palavra do que diz Hegel. 

Conseqiientemente, C claro que, du- 
rante todo o curso do resto do itineririo 
fenomenol6gic0, as "figuras" tornam-se 
"figuras de um mundo", etapas da historia, 
que nos mostram o espirito "alienado no 
tempo", mas que, atravks dessa alienagio, 
se realiza, se reencontra e, por fim, se au- 
toconhece. As etapas fenomenol6gicas do 
"espirito" sio: 

A)o espirito em si como eticidade 
(corno se exprime de mod0 paradigmatic0 
no mundo greco-romano); 

B) o espirito que se alheia de si (que 
se cinde nas contradigoes, como acontece, 
por exemplo, no Iluminismo e na Revolugio 
Francesa que termina no terror); 

C) o espirito que readquire certeza 
de si. 

A Fenomenologia apresenta ainda uma 
etapa, ou seja, a "religiio", atravts da qua1 
chega-se 5 meta, ao saber absoluto. J i  que 
deveremos falar sobre a concepqio da reli- 
giio mais adiante, na filosofia do espirito, 
limitamo-nos aqui a alguns poucos acenos 
(trata-se de paginas que, ao que parece, He- 
gel acrescentou ii Fenomenologia por raz6es 
contingentes, ainda que seu sentido redunde 
claro no conjunto). 

Na religiiio e em suas diferentes ma- 
nifestag6es o espirito toma consciEncia 
de si mesmo, "mas somente do ponto de 
vista da conscitncia, que tem consciincia 
da essincia absoluta" e n io  ainda como 
autoconscitncia absoluta do prdprio ab- 
soluto, que sera o ponto de vista do saber 
absoluto. 

Pode-se tambCm dizer que a religiio t a 
autoconscitncia do absoluto, mas ainda niio 
perfeita, ou seja, na forma da representaqio 
e n io  do conceito. 

A forma mais elevada de religiio para 
Hegel t o cristianismo, e nos dogmas funda- 
mentais do cristianismo ele vE os conceitos 
cardeais de sua filosofia: a encarnagio, o 
reino do espirito e a trindade expressam o 
conceito de espirito que se aliena para se 
autopossuir e que, no seu ser-outro, manttm 
a igualdade de si consigo, operando a sintese 
suprema dos opostos. 
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$\ etupu conclusiva: por fim, ao puro conceit0 e ao saber ab- 
o saber aLsoIuto soluto, ou seja, ao sistema da cicncia, que 

Hegel exporia na "Logica", na "Filosofia 
A supera~io da forma de conhecimento da natureza" e na "Filosofia do espirito", 

"representativo" proprio da religiio leva, como veremos. 

A Logica comesa e se desenvolve inteiramente no plano definitivamente 
ganho da Fenomenologia, isto e, no plano do saber absoluto, em que desapareceu 
toda diferenca entre "certeza" (subjetividade) e "verdade" (objetividade); ela n%o 
e, portanto, um puro "organon", no sentido em que o era a Iogica formal, mas e o 
estudo da estrutura do Todo, no sentido que a propria Iogica e o auto-estruturar- 
se do Todo. 

A tese de fundo da Iogica hegeliana, que retoma em sentido especulativo a 
posiqao de Parmgnides, e que "pensar" e "ser" coincidem: o pensamento, em seu 

processo, realiza a si mesmo e o proprio conteudo, e esta realiza- 
A logica $30 dialetica e ao mesmo tempo, de mod0 sempre mais elevado, 
corno reino um "pensar o ser" e o "ser do pensamento": a logica coincide, 
dopensamento portanto, com a ontologia (ou seja, com a metafisica). Em seu 
puro complexo, portanto, a Iogica e o reino do pensamento puro, da 
4 3 7  verdade como ela e em si e por si sem veu: e a exposigiio de Deus 

como Ele e em sua eterna essencia antes da criagao do mundo e 
de todo espirito finito. 0 Deus exposto pela Ldgica e, portanto, o elemento puro 
do pensamento (o logos) que, para se tornar espirito, deve primeiro alienar-se na 
natureza e depois superar essa aliena~ao. 

0 logos da Logica deve tambem ser concebido como desenvolvimento e 
processo dialetico, e as diversas categorias por meio das quais pouco a pouco 
se desenvolve podem ser consideradas como definiq6es sucessivas, sempre mais 
determinadas e mais ricas, do absoluto: a "ideia logica" e a totalidade de suas 
determinagbes conceituais em seu desdobramento dialetico. Ora, as tr@s etapas 
fundamentais da Logica sao: 

1) Na ldgica do sera dialetica procede em sentido horizontal, mediante pas- 
sagens que levam de urn termo a outro que absorve em s i  o precedente; seu inicio 

(que e o inicio absoluto da Logica) e constituido pela triade da 
Ldgica primeira categoria (a qualidade): a) ser; b) Go-ser; c) tornar-se. 
do ser Em certo sentido, nesse inicio ja esta presente todo o sistema 
+ § 2  especulativo hegeliano, justamente porque todas as triades su- 

cessivas apenas exprimem o absoluto de mod0 pouco a pouco 
sempre mais rico e articulado. 

2) Na logica da esshcia temos o desenvolvimento em profundjdade dos varios 
termos em seu "refletir-sen reciproco dirigido as raizes do ser (o termo alemao 
Wesen significa: "o ser refletido em si e condensado em si mesmo"). Aqui se dao 

as discuss6es sobre principios de identidade e de nso-contradigao, 
Logica que por Hegel'sao considerados como pontos de vista do inte- 
da esdncia lecto abstrato e unilateral: a verdadeira identidade, com efeito, 
-+§3  inclui as diferengas, e a contradigao e a raiz de todo movimento 

e vitalida de. 
3) Na logica do conceito o pensamento se atua na dimensao da circularida- 

de: cada termo prossegue no outro ate identificar-se dialeticamente com ele, e 
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tudo e um autodesdobramento do sujeito, o qua1 e toda a realidade. 0 conceito, 
em sentido proprio, e o Eu penso que se autocria e, autocriando-se, cria todas as 
determina~aes Iogicas. Mudam, por conseguinte, os significados 
de "juizo" e de "silogismo", estreitamente ligados ao "conceito": Logica 
o juizo coincide com a proposi@o especulativa que exprime a doconceito 
identidade dindmica de sujeito e predicado, e indica o tornar-se- + 54 
universal do singular; o silogismo representa depois a unidade 
dialetica dos tr& momentos da universalidade, particularidade e singularidade, 
triade que constitui a estrutura fundamental de toda coisa e de toda a realidade. 
A ideia logica resulta, finalmente, como o conceito que se auto-realiza plenamente 
e tambem a totalidade dos momentos desta realizaqso. 

A Fenomenologia nos levou do ponto 
de vista do saber da consciencia empirica ao 
ponto de vista do saber absoluto. Conside- 
radas retrospectivamente, as varias etapas e 
"figuras" da fenomenologia ainda n6o siio 
"a ciencia completa em toda a sua verdade". 
E compreensivel, entao, que Hegel (embora 
considerando as etapas fenomenologicas 
como momentos insuprimiveis e absolu- 
tamente necessarios, apenas por meio dos 
quais a consciencia adquire o verdadeiro co- 
nhecimento) chame o saber dessas "figuras" 
individuais de saber "aparente" e, portanto, 
apresente o iter fenomenoldgico tambCm 
como o "voltar-se contra as-aparencias", 
que pouco a pouco siio superadas (ou seja, 
retiradas-e-conservadas), a t i  o momento em 
que, como vimos, a consciencia alcanqa o 
ponto de vista do saber absoluto. 

No  plano do saber absoluto, cai toda 
diferenqa entre "certeza" (que implica sem- 
pre elemento de subjetividade) e "verdade" 
(que C sempre objetividade), entre "saber" 
como forma e "saber" como contezido. 

0 saber absoluto i exatamente essa 
coincidtncia absoluta entre forma e con- 
teudo. E a Ldgica se inicia e se desenvolve 
inteiramente nesse plano, definitivamente 
conquistado pela Fenomenologia. 

Por conseguinte, a logica hegeliana 
torna-se algo totalmente novo em relaqao 

2 logica da tradiqiio aristotilica. Nem po- 
dia ser diversamente, depois da revoluqao 
kantiana e dos sucessivos desenvolvimentos 
idealistas de Fichte e de Schelling. 

A 16gica de Hegel, portanto, niio i um 
puro organom, um puro "instrumento" 
ou "mCtodo" no sentido em que a logica 
formal o era. Todavia, tambim niio C uma 
logica transcendental em sentido kantiano, 
uma vez que esta se move no Bmbito de 
uma forma de fenomenismo (ainda que 
transcendental). A 16gica C proposta por 
Hegel em sentido "especulativo", ou seja, 
como uma 16gica que chega as verdades 
ultimas. 

Poder-se-ia dizer que a 16gica de Hegel 
C o estudo da estrutura do inteiro: o pr6prio 
Hegel fala expressamente de "armaqiio" 
do inteiro. Mas essas express6es devem 
ser entendidas dinamicamente, ou seja, no 
sentido de que a 16gica C o estruturar-se, 
ou, melhor ainda, o auto-estruturar-se do 
andaime do inteiro. 

f\ lbgica hegeliana 

co~1o"fiIo5ofia Pvitneiva" 

(metafisica e m  seotido idealista) 

A tese de fundo da logica hegeliana, 
que nada mais C do que a conseqiiincia de 
tudo o que foi dito a t i  aqui, C que "pensar" 
e "ser" coincidem e que, portanto, a ldgica 
coincide com a ontologia (ou seja, corn a 
metafisica). 

Parmenides j i i  dizia: "o pensar e o ser 
G o  a mesma coisa"; e exatamente esta 6 a 
posiqiio de Hegel, porCm no unico sentido 
possivel depois da revoluqao kantiana, isto 
C, no sentido de que, no seu proceder, C o 
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proprio pensamento que realiza a si mes- 
mo e o pr6prio conteudo (realizando-se, 
realiza contemporaneamente o seu pr6prio 
conteudo). 

A grande L6gica de Hegel constitui, 
por assim dizer, a sintese dos conteudos que 
se encontram no Organon e na Metafisica 
de Aristoteles. Portanto, tern perfeita raziio 
os intirpretes que afirmam que a logica 
hegeliana C uma "filosofia primeira" (em 
sentido aristodlico) e, portanto, uma "teo- 
logia" ou (corno jri dissemos) uma grandiosa 
"metafisica". Hegel censura Kant por ter 
negado a possibilidade de construir uma 
metafisica como ciencia: com efeito, para 
Hegel, "urn povo sem metafisica 6 como 
templo sem altar". 

Hegel chega at6 a dizer - e esta i talvez 
sua afirmagiio mais iluminadora - que as 
diversas categorias por meio das quais sua 
logica pouco a pouco se desenvolve podem 
ser vistas como defini~6es sucessivas do 
absoluto. Desde a primeira triade, at6 as 
triades mais elevadas, nada mais temos que 
"definiqdes mais determinadas e mais ricas" 
do proprio absoluto. Cada categoria que se 
desenvolve triadicamente constitui um elo 
sempre mais amplo da espiral. Em suma: a 
16gica hegeliana pode ser representada como 
um dizer a mesma coisa de modo progres- 
sivamente mais rico (um dizer, porim, que 
coincide com um tornar-se-sempre-mais-rico 
da propria coisa que C dita). 

fi lbgica C\egeIiana 
como exposiqZIo de Deus 

antes da cviacso do mundo 

Usamos acima o termo "teologia", niio 
qertamente por acaso ou arbitrariamente. 
E o pr6prio Hegel quem o diz claramente: 
"A logica deve [...I ser entendida como o 
sistema da raziio pura, como o reino do 
puro pensamento. Esse reino e' a verdade, 
como ela e' em si e para si, sem ve'u. Pode- 
mos, portanto, nos expressar deste modo: 
esse conteudo C a exposi@o de Deus, assim 
como ele e' em sua eterna essbncia, antes 
da cria~iio da natureza e de u m  espirito 
finito ". 

Ora, devemos atentar bem para esta 
expressiio: "Deus, como era antes da c r i a~ io  
etc." Ela niio significa aquilo que quer dizer 
no contexto da filosofia clhssico-cristii, dado 
que, para Hegel, o absoluto 6 processo, 6 
resultado do processo (auto-resultado), de 

mod0 que se tem o m5ximo do resultado niio 
no momento inicial, e sim no momento final, 
e, portanto, niio no Deus-que-e'-objeto-da- 
ldgica, e sim no Deus-como-ele-e'-depois-da- 
cria~iio, ou seja, no Deus que conheceremos 
na filosofia do espirito. 

0 Deus antes da criaqiio C de alguma 
forma um minus em relagiio ao espirito 
depois da criagiio, enquanto representa o 
momento da "tese", ao passo que o Deus 
depois da criagiio representa o momento da 
"sintese". 0 Deus da L6gica C o elemento 
puro do pensamento (o  Logos), que deve 
antes alienar-se na natureza, para depois 
superar essa alienagiio (negando-a) e tornar- 
se espirito. 0 Logos, ou seja, o Deus como 
era em sua "eterna essencia", de que fala 
a 16gica hegeliana, niio corresponde ainda, 
portanto, ao Motor im6vel de Aristoteles, 
que C pensamento de pensamento, ou ao 
nous (cosmo noitico) plotiniano ou agos- 
tiniano, porque niio 6 ainda o mriximo de 
realidade. Isto serh apenas o espirito, como 
veremos, que i a realizagio dialitica (a auto- 
realizagio) daquele Logos de que trata a 
Ldgica. Quando falar do espirito (e somente 
entiio), Hegel se referirri solenemente ao 
moto; imovel de Aristoteles. 

E exatamente isso que Hegel entende 
quando diz que a 16gica estuda a idCia "em 
si", ao passo que a filosofia do espirito estu- 
da a idtia "em si e para sin, ou seja, em seu 
"retornar a si" depois de se ter "alienado" 
na natureza. 

Somente tendo presente a concep~iio 
do absoluto corno "processo" (ou auto- 
processo) dialCtico podemos compreender 
a novissima concepgiio hegeliana da 16gi- 
ca (a mais dificil de todas as que foram 
apresentadas no contexto do pensamento 
ocidental). 

O desdobvamento dialCtico 
global da lbgica hegeliana 

Ainda resta a esclarecer, porim, outro 
ponto muito importante. 0 Logos da L6- 
gica, ou seja, a idiia-em-si, niio deve ser 
concebido como uma espCcie de realidade 
unica e compacta, e sim, por sua vez, como 
desenvolvimento e processo dialitico. A 
"idCia logica" C a totalidade de suas deter- 
mina~iies conceituais em seu desdobramento 
diale'tico, ou seja, a totalidade dos conceitos 
determinados e das relaqdes que os ligam e 
ligam sua passagem de um a outro em cir- 



culos sempre mais elevados, at6 o desvendar 
total da verdade, que C precisamente a idCia 
em seu conjunto. 

As tris etapas principais da L6gica s3o 
as que Hegel chama de 1) "ser", 2)  "essin- 
cia" e 3) "conceito". 

1) Na logica do ser, a dialttica procede 
em sentido horizontal, por meio de passa- 
gens que levam de um termo a outro, o qual 
absorve em si o anterior. 

2 )  Na logica da essincia, ao  contririo, 
temos um como que desenvolver-se dos 
virios termos e um como que "refletir-se" 
reciproco de um termo no outro. 

3)  Por fim, na 16gica do conceito, cada 
termo prossegue no outro e nele continua 
at6 identificar-se (dialeticamente) com ele. 

Podemos dizer que 
1) na 16gica d o  ser, o pensamento 

procede como que sobre um plano ou uma 
superficie; 

2)  na logica da essincia, o pensamento 
aprofunda, ou seja, cresce segundo a dimen- 
s5o da profundidade; 

3) na l6gica do conceito, o pensamento 
torna-se completo, ou seja, se d i  segundo a 
dimensso da circularidade. 

Mas o que dissemos sinteticamente 
ficari mais claro nas analises seguintes. 

A I+ica do ser 

0 comeso absoluto da L6gica C cons- 
tituido pela primeira triade, com a qual se 
inicia o movimento 16gico da primeira ca- 
tegoria (ou seja, a categoria da qualidade) 
e constitui de longe o ponto mais discutido 
de toda a 16gica hegeliana (e talvez de toda 
a obra de Hegel). 

Essa triade C constituida por: a )  ser, 
b) niio-ser e c) devir. 

S3o inumeriveis as interpretaq6es e 
exegeses j i i  apresentadas a esse respeito. 
AlguCm ja disse que, na realidade, nesse 
comeCo ja se encontra toda a Mgica e toda a 
metafisica. "Ser", "n3o-ser" e "devir", com 
efeito, resumem tudo o que existe e que pode 
ser pensado e dito. 

Todavia, para dizer a verdade, o mes- 
mo poderia ser repetido, a titulos diversos, 
para muitas outras triades posteriore~ (se 
n5o at6 para todas elas). E quem com- 
preendeu o que explicamos acima n i o  se 
surpreendera, dado que Hegel afirmou 

expressamente que as categorias de sua 
logica nada mais fazem do que expressar 
o absoluto em niveis pouco a pouco mais 
elevados (e, portanto, as sucessivas triades 
expressam sempre tudo, de mod0 pouco a 
pouco sempre mais articulado). 

A 16gica da essincia (corno j i  aludimos 
acima) trabalha escavando em profundida- 
de, para encontrar as raizes do ser. Aliis, 6 
o pr6prio ser (que coincide com o pensa- 
mento que o pensa) que se volta sobre si 
e se aprofunda re-fletindo sobre si mesmo. 
Para bem compreender esse ponto, 6 preci- 
SO recordar que, em alem30, "essincia" C 
"Wesen", que deriva do participio passado 
do verbo ser, que C "gewesen" e, em certo 
sentido, significa o refletir-se e o voltar-se 
sobre si mesmo do pr6prio ser, como que se 
condensando em si. TambCm em grego, na 
express30 cunhada por Aristbteles, "essin- 
cia" dizia-se de mod0 anilogo, com formula 
(to t i  en einai) que os latinos traduziam por 
quod quid erat esse (literalmente: o aquilo 
que era o ser), que indicava precisamente o 
ser enquanto refletido e condensado em si. 
Em palavras simples, podemos dizer que a 
16gica da esstncia estuda o pensamento que 
quer ver o que existe sob a superficie do ser, 
e chegar ao fundo dele. 

E nesta parte da 16gica que se verificam 
as discussBes sobre os cClebres principios de 
identidade e de niio-contradigiio, cuja pri- 
meira consideraqzo foi feita por Aristoteles 
(e, conseqiientemente, sobre o principio 
leibniziano de raziio suficiente). 

Assim como foram formulados por 
Arist6teles e codificados pela logica pos- 
terior, segundo Hegel, esses principios 
representam o ponto de vista do intelecto 
abstrato e unilateral, e niio o ponto de vista 
da raziio, que C o unico ponto de vista da 
verdade. Para Hegel, a verdadeira identidade 
n i o  deve ser entendida do mod0 indicado 
acima, mas sim "corno identidade que 
inclui as diferen~as". A verdadeira identi- 
dade C aquela que dialeticamente se realiza 
retirando e mantendo as diferenqas e que, 
portanto, implica "a identidade na distingiio 
e a distingiio na identidade". 

Quanto a relevsncia da "contradi- 
q5o" e ao papel que ela desempenha no 
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pensamento de Hegel, ja falamos em parte 
acima. A contradiggo 6 a mola da dialCti- 
ca e, consequentemente, 6 absolutamente 
necessaria. Tudo isso tambCm pode ser 
express0 dizendo que s6 o infinito C nao- 
contradit6ri0, enquanto C perene superagio 
da contraditoriedade do finito (o  n2o-con- 
tradit6rio C apenas a "superagao" dialCtica 
da contradiggo). 

E este o eixo especulativo que suporta 
todo o sistema hegeliano. 

Ibgica do conceito 

Com a segao dedicada i 16gica do con- 
ceito passamos aquela que Hegel chamou de 
"16gica subjetiva", por contraposigio i s  pri- 
meiras duas segoes da "16gica objetiva". 

"Subjetivo" entende-se em sentido al- 
tamente positivo, ou seja, no sentido de 
16gica que introduz na esfera superior do 
sujeito. Assim como a verdade do ser C a 
essfncia, da mesma forma a verdade da 
essfncia C a razHo. 

AlguCm disse, numa analogia esclarece- 
dora, que aqui ocorre aquilo que o discipulo 
de Sais (de que fala Novalis em seu romance) 
descobriu tirando o vCu que cobria a face 
da deusa: descobriu a si mesmo (a passagem 
de Novalis em que esse conceito se expressa 
pode ser vista em trecho citado acima por 
116s). A referfncia C pertinente, mas deve ser 
desenvolvida e completada. 

Na logica do conceito nZo so descobri- 
mos que a realidade C o sujeito (o  que, alias, 
jh havia sido aquisiggo da Fenomenologia), 
mas tambCm descobrimos o porqu8. A 16gica 
hegeliana do conceito 6 a 16gica conduzida 
do ponto de vista daquilo que Kant entre- 
vira com o seu "Eu penso", ja desenvolvida 
por Fichte e aqui n5o s6 posteriormente 
aprofundada, mas tambCm levada As suas 
consequfncias extremas. Tudo C visto, entzo, 
como autodesdobrar-se dialitico do sujeito, 
que C toda-a-realidade. 

Mas, para Hegel, o que significa exata- 
mente "conceito" (Begriff)? Por "conceito", 

Logica. A "Iogica" de Hegel nSo 
e puro "instrumento" ou "metodo", 
como a 16gica tradicional, e sim o es- 
tudo da estrutura do todo, no sentido 
de que a propria Logica, enquanto 
ideia-em-si, e a auto-estruturac;a"o do 
quadro do todo. 
A L6gica comeqa e se desenvolve in- 
teiramente no plano definitivamente 
ganho da Fenomenologia do espirito, 
isto e, no plano do saber absolute, em 
quedesapareceu toda diferenga entre 
"certeza" (que implica subjetividade) 
e "verdade" (que e sempre objetivi- 
dade), entre "saber" como forma e 
"saber" como conteudo. 
A tese de fundo da logica hegeliana, 
que se remete a antiga posiqSo de 
Parmdnides, e que "pensar" e "ser" 
coincldem: o pensamento, em seu pro- 
cesso, realiza a si mesmo e o prdprio 
conteudo, e esta realizaqao dialetica 6 
ao mesmo tempo, de mod0 cada vez 
renovado, um "pensar o ser" e o "ser 
do pensamento". A L6gica coincide 
assim com a ontologia (ou seja, com 
a metafisica), e nesse sentido constitui 
a sintese especulativa dos conteudos 
que se encontram no Organon e na 
Metafisica de Aristbteles. 
Em seu conjunto, portanto, a Ldgica 
e o reino do pensamento puro; 6 a 
verdade como ela e em si e por si sem 
veu, e a exposigiio de Deus como ele 
e em sua eterna ess@ncia antes da 
criagiio da natureza e de cada espirito 
finito. 
0 logos da L6gica deve ser concebido 
tambdm como desenvolvimento e 
process0 dialetico: a "idkia 16gica" C 
a totalidade de suas determinagdes 
conceituais em seu desdobramento 
dialetico. 
As trds esferas fundamentais da L6gi- 
ca sSo: o ser, a essiincia e o conceito. 

Hegel entende todo o resultado do moui- 
mento Mgico ate' aqui alcan~ado. 

0 "conceito" seria o Eu penso que 
se autocria e, autocriando-se, cria todas 
as determinagoes 16gicas. Portanto, mais 
uma vez, ele niio entende aquilo que 
comumente se entende por "conceito" 
do ponto de vista do intelecto, mas sim 
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aquilo que se entende do ponto de vista 
superior da raziio. Estamos, portanto, em 
novo plano. 

0 conceito, diz Hegel, C "aquilo que 
forma e cria". Ele diz tambim que i 
"absoluta negatividade", no sentido de 
que 6 nega~iio de toda determina~iio e de 
toda finitude e superagiio das mesmas (6, 
portanto, negatividade absoluta que se 
resolve em positividade absoluta). Por fim, 
Hegel tambim qualifica o conceito como 
"potincia livre" e at6 "bem-aventuranga 
ilimitada". Em suma: o conceito C o nome 
mais adequado (ate este momento) para 
expreyar o absoluto. 

E evidente que, mudando de mod0 tao 
radical o significado do conceito no plano 
da raziio, tambCm o "juizo" e o "silogis- 
mo" (estreitamente ligados ao conceito) 
devem adquirir sentido completamente 
novo. 

No contexto da 16gica hegeliana da 
raziio, o "juizo" coincide com aquilo que, 
acima, vimos ser o significado da "proposi- 
giio especulativa", e a qua1 remetemos. 0 e' 
da c6pula do juizo hegeliano expressa iden- 
tidade dinimica entre sujeito e predicado e o 

termo mais importante torna-se o predicado 
(e niio mais o sujeito) da proposigiio, porque 
o psedicado expressa o universal, ao passo 
que o sujeito expressa o individual. 0 juizo, 
portanto, expressa o individual no-seu-tor- 
nar-se-universal. 

0 "silogismo" representa a unidade 
dos tris momentos: a universalidade, a 
particularidade (ou especificidade) e a in- 
dividualidade, com a relag20 precisa que 
os liga. 

0 silogismo (no novo sentido hege- 
liano) i o universal que atravis do parti- 
cular (a espicie) se individualiza, e vice- 
versa, ou seja, o individuo que, atravis do 
particular (a espicie), se universaliza. Por 
exemplo: o animal (= universal), atravis 
da espicie homem (= particular), se indi- 
vidualiza (por exemplo, em Carlos, Luis) 
e, vice-versa, todo homem em particular 
(= individuo), atravis da espicie homem 
(= particular), tende ao universal express0 
pel0 animal. 

Desse modo, Hegel pode sustentar 
a tese (absolutamente paradoxal para 
a velha 16gica, mas 6bvia no contexto 
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da nova) de que toda a coisa e' urn silo- 
gismo. 

Ele at6 concebe seu pr6prio sistema 
como gigantesco silogismo, no qua1 os 
tris momentos da "idCia logica" , da "na- 
tureza" e do "espirito" siio os tris termos 
do pr6prio silogismo, que se medeiam 
dinamicamente. Para Hegel, siio gran- 
diosos silogismos os dogmas centrais do 
cristianismo, nos quais se expressa a idCia 
do universal que mediatamente se liga ao 
individual. 

Por fim, tambCm deveria se tornar 
claro o novo significado que assume nesse 
context0 o termo "idCiaV, ja antecipado em 
grande parte acima. Ela C o conceit0 que 
se auto-realizou plenamente e, portanto, a 
totalidade dos momentos dessa realizaq20, 
vista como processo-e-resultado-diale'tico. 

A idCia, portanto, C a totalidade das 
categorias da 16gica em sentido especulativo 
e de suas rela~des desdobradas. 

q u e  de te rminam 

as c a r a c t e r i s t i c a s  

da  filosofia da  n a t u r e z a  

Depois de ter lido a Lbgica, podemos 
perguntar o que ainda pode estar faltando 
no sistema de Hegel, uma vez que nela esth 
todo o pensamento e toda a realidade (logica 
+ ontologia) . 

Mas Hegel nos disse que a 16gica C "a 
representag20 de Deus como ele C em sua 
essincia eterna, antes da criaqiio da natureza 
e de um espirito finito". Entiio, aquilo que 
ainda falta 6 precisamente a "cria~iio da na- 
tureza" e, depois, de um " espirito finito". 

0 s  intCrpretes indicaram nessa passa- 
gem da idCia para a natureza o ponto mais 
problemiitico e quase que inexpliciivel do 
ponto de vista tanto exegitico como te6- 
rico da filosofia de Hegel, salientando que 
a linguagem da frase citada s6 poderia ser 
metaforica, porque em Hegel tudo C idCia e 
na idCia e, portanto, a criaqiio da natureza 
niio pode querer dizer o sobrevir de alguma 
coisa diferente da pr6pria ide'ia e separada 
da ide'ia. 

A raziio dessa dificuldade d e ~ e n d e  
principalmente do fato de que, parla esse 
ponto, confluem v6rias sugestdes de geneses 
diversas, que Hegel custa a dominar e que 
diio origem a inextriciiveis aporias, que o 
esquema dialktico consegue unificar em 
parte, mas niio consegue dominar e resolver 
plenamente. 



Hegel e m  seu escritorio: 
litografia tirada 
de uma pintura de 1828. 

1) Em primeiro lugar, aparece a grande 
sugest2o da process20 dialitica do neopla- 
tonismo (de que Hegel era fervoroso ad- 
mirador), que concebia o desenvolvimento 
da realidade em sentido trihdico como 
manencia (mone') - saida (prbodos) - re- 
torno (epistrophe'). A idCia logica hegeliana 
corresponde 2 "manencia", a natureza cor- 
responde a "saida" (a natureza, como logo 
veremos, C a idCia que se afasta de si, que sai 
de si), ao passo que o espirito hegeliano C 
tematicamente apresentado como "retorno" 
da idiia em si e para si. 

2) As sugesti5es neoplat6nicas acres- 
centam-se as do dogma da teologia crist2 
da criaq20, ao qua1 Hegel faz referencia 
expressa, tanto no texto que lemos acima 
como em outros textos, nos quais diz que a 

idCia decide livremente seu proprio tornar- 
se natureza. 

3) Mas com o teorema da criaqHo se 
interseccionam tambtm as sugestaes dos 
dogmas da encarnaqiio, paix20, morte e 
ressurreiqio de Cristo, que Hegel entende 
como verdades racionais cosmicas. Por in- 
fluencia de tais dogmas, ele chega inclusive a 
dizer que o espirito deve enfrentar a "morte" 
para, atravCs da morte, conservar seu ser 
(tema que jh analisamos na seqio dedicada 
a dialktica), raziio por que a natureza seria 
o momento da "morte" (da idtia), que C 
depois superado em uma vida mais elevada 
(a "idiia" que ressuscita C o espirito"). 

4) A essas sugestaes, por fim, acrescen- 
ta-se a concepq2o tipicamente romsntica do 
espirito fazendo-se estranho si mesmo, como 
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uma espCcie de auto-ilusiio, com o objetivo 
de tomar conscitncia de si e realizar-se ple- 
namente. A natureza, portanto, seria esse 
momento da auto-ilusiio da idCia. 

0 esquema dialdtico 

d a  fi losofia d a  ~ a t u r e z a  

0 esquema dialitico procura reduzir 
essas sugest6es a uma unidade, entendendo 
a idCia como tese, a natureza como antitese 
(segundo momento negativo-dialitico, au- 
tonegaqio da idCia), da qual deveri depois 
brotar o terceiro momento da sintese (mo- 
mento positivo-dialitico ou especulativo), 
ou seja, o espirito, no qual, atravis da ne- 
gag50 da negaq50, se realiza o momento da 
mixima positividade. Hegel insiste muito 
no momento de negatividade constituido 
pela natureza, que C "decadtncia da idCia 
de si" (parece-nos at6 ouvir urn eco do an- 
tigo gnosticismo), e insiste na "impottncia 
da natureza" . Muitos estudiosos pensam 
que, na realidade, trata-se de um "regres- 
so" em relaq5o a idCia. Mas, pelo menos 
na Grande Enciclope'dia, Hegel procurou 
dissipar essa suspeita. Com a passagem da 
idtia a natureza, poderia parecer que se 

esteja retornando ao ser, isto C, i primeira 
fase da Ldgica. Mas, na realidade, diz ele, 
"esse retorno ao inicio 6, ao mesmo tempo, 
progresso. Aquilo com que comeqamos era 
o ser, o ser abstrato, e agora temos a ide'ia 
como ser", e a natureza C precisamente essa 
idCia-como-ser (como objeto). Em outros 
textos, porCm, ele faz uma sCrie de afirma- 
q6es que parecem ter significado oposto. As 
ambigiiidades e incertezas de Hegel a esse 
respeito s6 podem ser compreendidas com 
base no aue ~recisamos acima sobre as mul- 

L 1 

tiplas sugest6es pelas quais ele permaneceu 
condicionado. 

Natureza. A natureza e a ideia em 
sua alienaqilo, em seu estar-fora-de-si, 
a qua1 em sua exist@ncia nao mostra 
nenhuma liberdade, mas apenas ne- 
cessidade e acidentalidade. 
A criagilo da natureza 6 propriamente 
uma "queda da ideia a partir de sin. 
A verdade e o fim da natureza, cujos 
graus ascendentes silo a mednica, a 
fisica e a orgdnica, d o espirito. 

VI. J\ filosofia do espirito 

0 espirito e a ideia que retorna a si a part ir de sua alteridade, e a mais alta 
manifestas80 d o  absoluto, o auto-realizar-se e o autoconhecer-se de Deus. Nesta 
otica, ideia 16gica e natureza silo vistas como polos dialeticos dos quais o espirito 
e a sintese viva. Tambem a filosofia d o  espirito estrutura-se de maneira triadica, e 
divide-se, portanto, em tr@s momentos. 

0 espirito 1) 0 espirito subjetivo 4 aquele ainda ligado a finitude. Suas 
etapas silo: subje tivo 

-352 a) a antropologia, que e o estudo da alma considerada em - 
sua fase auroral; 

b) a fenomenologia, que estuda o process0 que da consci@ncia, atraves da 
autoconsciCncia, leva a raz8o; 

c) a psicologia, que estuda o espirito d o  individuo ate sua liberdade. 

2) 0 espirito objetivo e aquele que se realiza na familia, na sociedade, nas 
leis d o  Estado: e o ethos da vida etico-politics, e a historia-que-se-faz. As etapas 
de sua realizasilo s8o: 
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a) o direito abstrato, em que a vontade livre se concretiza na rela@o com as 
coisas e com os objetos externos; 

b) a moralidade, em que a vontade livre formula seus juizos morais segundo 
regras universais; 

c) a eticidade, em que a vontade do sujeito quer fins concretos e se realiza 
gradualmente atraves da familia, da sociedade civil e do Estado: o Estado e a 
propria ideia que se manifesta no mundo, e o cidadao existe apenas enquanto 
membro do Estado. 

A historia do mundo, nascida da dialetica dos Estados e, por- 0 ,spirit0 
tanto, o desdobrar-se da ideia e se desenvolve segundo um plano objetivo 
racional, enquanto a filosofia da historia, enquanto conhecimento -+ 5 3 
cientifico deste plano, torna-se a "teodiceia" que justifica aquilo 
que aparece como ma1 diante do poder absoluto da razao. Na historia, o espirito 
objetivo se particulariza como "espirito do povo" (Volksgeist) e todos os espiritos 
nacionais sao manifestaq6es diversas do "Espirito do mundo" (Weltgeist), que se 
serve dos povos para tecer seus designios (e esta "a astucia da razao"). Ora, das 
grandes fases da historia do mundo (oriental, greco-romana, cristao-germinica), 
a ultima e aquela em que o espirito parece ter-se plenamente realizado. E assim, 
de mod0 mais aporetico, a dialetica historica por fim pareceria deter-se. 

3) A ideia conclui seu "retorno a si" no autoconhecer-se absoluto. 0 espirito 
absoluto e a ideia que se autoconhece de mod0 absoluto, e Deus que se concilia 
com sua comunidade e consigo mesmo. Tambem o espirito absoluto se desenvolve 
em um sentido triadico, que corre paralelamente a historia do mundo para conci- 
liar-se e unificar-se com ela na fase da cristandade germdnica. As fases principais 
deste rocesso sao: 

a $ a intuiqao sensivel, isto e, a arte, que apresenta a cons- 0 espirito 
ci@ncia a verdade sob forma sensivel; absoluto 

b) a representaqao da fe, ou seja, a religiao, que transfere o -+§ 

absoluto na interioridade do sujeito; 
c) o conceito puro, ou seja, a filosofia, na qua1 se unificam a objetividade da 

arte e a subjetividade da religiao: aqui, diz Hegel, a ideia eterna sendo-em-si-e-para- 
si se ativa, se produz e goza de si mesma eternamente como espirito absoluto. 

0 resultado final do desenvolvimento, que se encarna historicamente e ne- 
cessariamente na filosofia hegeliana, e o proprio Deus enquanto se autoconhece 
e leva assim todas as coisas a realiza@o. 

0 espirito i a "idiia que volta a si de 
sua alteridade". No espirito, sobretudo, 
torna-se manifesta aquela "circularida- 
de" dialttica sobre a qua1 Hegel chama 
seguidamente a atengao. Como momento 
dialeticamente conclusivo, ou seja, como 
resultado do process0 (do autoprocesso), o 
espirito i a mais elevada manifestagio do 
absoluto. Escreve Hegel: " '0 absoluto e' o 
espirito': esta e' a mais elevada defini~iio do 
absoluto". 

0 "espirito" hegeliano 6, portanto, o 
correlativo filos6fico daquilo que na religi5o 
i "Deus": i o auto-realizar-se e o autoco- 
nhecer-se de Deus. 

Voltando a triade idiia-natureza-espiri- 
to, diremos que a idCia C o mero conceito de 
saber e, portanto, a "possibilidade logica" 
do espirito; o espirito t a atualizag50 ou a 
realizagso dessa possibilidade. 0 espirito 
e a atualizaqiio e autoconhecimento vivos 
da idiia. Nesse sentido, o espirito n io  i 
ultimo senso pel0 nosso mod0 de nos ex- 
primirmos, mas efetivamente C o primeiro, 
e, nessa 6tica, idiia 16gica e natureza devem 
ser vistas como momentos ideais do espirito 
n50 separados e n5o cindidos, mas como 
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pdos  diale'ticos dos quais o espirito e' a 
sintese viva. 

TambCm a filosofia do espirito (corno 
toda parte e momento do sistema hege- 
liano) C estruturada de maneira triidica, 
sendo, portanto, dividida em tr6s mo- 
mentos: 

1) um primeiro, em que o espirito esta 
no caminho de sua propria auto-realizagiio 
e autoconhecimento (espirito subjetivo); 

2) um segundo, em que o espirito se 
autoconcretiza plenamente como liberdade 
(espirito objetivo); 

3) um terceiro, em que o espirito se 
autoconhece plenamente e se sabe como 
principio e como verdade de tudo, e C como 
Deus em sua plenitude de vida e de conhe- 
cimento (espirito absoluto). 

0 espirito s~b je t ivo  

A idCia que retorna a si, portanto, t a 
emersiio do espirito, que inicialmente ainda 
se manifesta ligado a finitude. Hegel expli- 
ca, do mod0 que agora ja conhecemos bem, 
como a ide'ia infinita, que se faz espirito, 
ainda se encontra ligada ao finito no seu 
emergir da natureza. Niio C o espirito que 
se manifesta no finito, mas, ao contririo, 
C a finitude que aparece dentro do espirito. 

E por que isso acontece? Trata-se, diz 
Hegel, de uma "aparincia que o espirito 
p6e diante de si como barreira, para po- 
der, atravCs da superagiio dessa barreira, 
possuir e saber por si a liberdade como sua 
ess2ncia". Ainda que inseridos em nova 
moldura, siio evidentes, aqui, os ecos de 
Fichte. 

As etapas do espirito subjetivo 60: 
1) a antropologia, que C o estudo da 

alma, considerada em sua fase inicial como 
o sono do espirito ou como o aristottlico 
"intelecto potencial"; 

2) a fenomenologia, que retoma algu- 
mas temhticas da grande obra homanima e 
que, por meio da autoconsciCncia, leva da 
conscihcia a raziio (a qual, como conscih- 
cia de ser todas as coisas, C espirito, ainda 
que niio desdobrado inteiramente); 

3) a psicologia, que estuda o espirito 
teorico (que conhece os objetos como al- 
teridades), o espirito pratico (corno ativi- 
dade que modifica os objetos) e o espirito 
livre, como sintese dos primeiros dois mo- 
mentos. 

j , 0 espirito objetivo 

f\ coficep+o hegeliana 

do espirito obietivo 

Segundo alguns intCrpretes, o espirito 
objetivo t o momento mais significativo e 
mais especifico do hegelianismo, ou, pel0 
menos. um dos mais caracteristicos e interes- 
santes. 0 espirito objetivo t o que se realiza 
nas instituig6es da familia, nos costumes e 
preceitos da sociedade e nas leis do Estado, 
C o ethos que alimenta a vida ttico-politica, 
t a historia-que-se-faz. 

0 es~iri to obietivo t o momento da 
realizaciiida liberdade na ordem intersub- 
jetiva, que pouco a pouco se amplia em 
graus e em momentos dialtticos sucessivos, 
que Hegel indica: a )  no "direito"; b) na 
"moralidade" e c) na "eticidade". 

A com~reensiio destes momentos nos 
far5 com~reender melhor o sentido do es- 
pirito objetivo hegeliano. 

0 s  tr2s mome~tos  

do espirito objetivo 

a)  Diz Hegel que, para niio permanecer 
puramente abstrata, a vontade livre "deve 
dar-se uma existencia", ou seja, concretizar- 
se. E a matiria mais imediata em que isso 
ocorre t constituida pelas coisas e objetos 
externos. Desse modo, nascem o "direito" 
e aquilo que a ele esta ligado. 

b) Mas essa forma de existiincia ime- 
diata t inadequada para a liberdade, pre- 
cisamente por ser imediata e exterior. Essa 
imediaticidade e exterioridade, portanto, 
devem ser negadas e superadas, ou seja, 
mediatizadas e interiorizadas, e disso nasce 
a moralidade, o segundo momento do espi- 
rito objetivo. 

Nessa esfera, as coisas exteriores siio 
inseridas como indiferentes e o que conta 
t meu juizo moral, minha vontade, a for- 
ma de uniuersalidade em que se inspirou 
a regra do agir. Essa t a esfera da vontade 
subjetiva, da qual t exemplo paradigmati- 
co a Ctica kantiana, que Hegel censura por 
ser unilateral, porque encerra o homem 
em seu "interior". Essa unilateralidade, 
portanto, deve ser retirada e superada 
mediante a realizagiio externa e concreta 
da vontade. 
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c) Entramos assim no momento da 
eticidade, que C a sintese dos dois momen- 
tos anteriores, ou seja, o momento em que 
o querer do sujeito se realiza querendo fins 
concretos, operando desse mod0 a mediagiio 
entre o subjetivo e o objetivo. Mas, por sua 
vez, a eticidade se realiza dialeticamente 
nos trts momentos: a )  da "familia"; b) da 
"sociedade" e c) do "Estado". 

0 s  fins que a vontade livre quer na 
fase da eticidade, portanto, siio os fins 
concretos postos pela realidade viva da 
familia, indicados pela sociedade com suas 
mtiltiplas exigEncias, queridos pelo Estado 
com suas leis. 

Entre as muitas piginas interessantes 
de Hegel relativas aos tr2s momentos da 
eticidade, recordamos particularmente as 
passagens sobre a familia (que ele mostra 
ser algo bem mais elevado do que um "con- 
trato", enquanto "sintese" Ctica, na qua1 
o dado contratual e aquilo que a ele esti 
ligado, como o sexo e o amor, encontram 
sua verificaqiio em um ethos superior), e 
as passagens sobre a sociedade (nas quais 
Hegel identifica o organism0 social como 
intermediirio entre familia e Estado de 
mod0 tiio claro que a sua intuigiio, como 
alguns j i  notaram, pode ser considerada 
como o ponto cardeal da citncia social 
moderna). 

Quanto ao Estado, porCm, devemos 
ampliar o discurso, j i  que C atravCs do 
Estado e da dialttica instituida entre os 
Estados que se realiza a historia, que, para 
Hegel, C verdadeira e propria teofania, ou 

pirito. 0 espirito e a ideia que 
u a si da alienaslo e se tornou 

SI e para si: ele d a mais aka ma- 

seja, a manifestagio-realizagiio do espirito 
objetivo. 

pl natureza do Estado 

Como sintese de direito e moralidade 
e como possibilidade de ser da familia e da 
sociedade, o Estado C a propria idCia que se 
manifesta no mundo. Hegel diz at6 que ele C 
"0 ingress0 de Deus no mundo", um "Deus 
real". E isso C verdade at6 para o Estado 
mais defeituoso, porque, por maior que seja, 
o defeito nunca chega a ponto de eliminar o 
positivo de fundo e, portanto, nunca C capaz 
de invalidar o que foi dito. 

Nessa concepgiio, o Estado niio existe 
para o cidadiio, mas o cidadiio C que exis- 
te para o Estado. Em suma, o cidadiio s6 
existe enquanto membro do Estado. Esta 
era uma concepqiio grega, que C retoma- 
da por Hegel e levada As conseqiitncias 
extremas no context0 do seu idealismo e 
panlogismo. 

pl n a t ~ r e z a  d a  histbria 

e a filosofia d a  histbvia 

Se o Estado C a raziio que faz o seu 
ingress0 no mundo, a historia, que nasce 
da dialCtica dos Estados, nada mais C que 
o desdobramento dessa mesma raziio: "a 
historia C o desdobramento do espirito no 
tempo, do mesmo mod0 que a natureza C o 
desdobramento da idCia no espaqo". 

A historia C o "juizo" do mundo e a 
filosofia da historia C o conhecimento e a 
revelagiio conceitual dessa racionalidade e 
desse juizo. A filosofia da historia C a visiio 
da historia do ponto de vista da raziio, 
contrariamente a visiio tradicional, que era 
a visiio propria do intelecto. 

A historia do mundo se desenvolve se- 
gundo um "plano racional" (que a religiiio 
reconhece com o nome de Providtncia), 
e a filosofia da historia C a conseqiitncia 
cientifica desse plano. Por conseguinte, a 
filosofia da historia torna-se "teodicCia", 
ou seja, conhecimento da justiga divina e 
justificagiio daquilo que aparece como ma1 
diante do poder absoluto da razlo. 

Segundo Hegel, aquilo que se apresen- 
ta como ma1 nada mais C que o momento 
negativo, que C a mola da dialitica, de que 
falamos acima. Como creptisculo das coisas 
particulares, a morte nada mais C do que o 
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continuo fazer-se do universal. A propria 
guerra C o momento da "antitese" que move 
a historia, a qual, sem guerras, registraria 
somente paginas em branco. 

Como se vi, o filosofo n io  se detim 
diante de nada. De resto, uma vez afirmado 
que "a historia C o desdobrar-se da natureza 
de Deus em determinado elemento parti- 
cular", tudo segue como conseqiiencia. E 
t certamente na Filosofia do direito que se 
1t a cClebre afirma~io "tudo o que C real, 
C racional; tudo o que C racional, C real". 
Assim como na natureza, para quem afirma 
a identidade entre Deus e natureza (Deus 
sive natura), toda coisa C necessaria e tem 
sentido absoluto, da mesma forma, para 
Hegel, para quem pensa Deus sive historia, 
tudo C necessirio e todo acontecimento tem 
sentido absoluto. 

P. realizac&o do  espirito objetivo 

na hist6ria 

Mas vejamos corno, concretamente, o 
espirito objetivo se desdobra na historia. Ele 
se particulariza como "espirito do povo" 
(Volksgeist), como ele pouco a pouco se 
manifesta nos varios povos. Mas o espirito 
do povo C uma manifestagio do "Espirito 
do mundo" ( Weltgeist). 

TambCm sio momentos particulares do 
espirito do mundo os "individuos cosmico- 
historicos", os grandes herois, capazes de 
captar aquilo cuja hora C chegada e leva-lo 
a termo. 0 que eles fazem n io  lhes vim do 
interior, mas do espirito que, por meio deles, 
tece seus designios. 

Com efeito, depois que o espirito ser- 
viu-se desses homens para seus objetivos, 
ele os abandona e entio se tornam nada, 
como Napoleio, que, depois da derrota, so- 
breviveu somente para definhar na pequena 
ilha de Elba e para morrer na distante ilha 
Santa Helena. 

E como se explicam as paixoes mes- 
quinhas que movem os homens e seus fins 
particulares? E como se justificam as aciden- 
talidades de viirios gineros? Hegel responde 
que o particular se 'esgota' e se exaure ja na 
sua luta contra o outro particular, dado que 
o particular C sempre conflitivo. E assim ele 
se arruina, ruina da qual emerge impertur- 
bavelmente o universal. 

A razio universal faz as paixoes irra- 
cionais e o particular agirem em seu benefi- 
cio. Essa t a "astucia da razio". 

A historia do mundo passa atravCs 
de etapas dialkticas que assinalam um in- 
cremento progressivo de racionalidade e 
de liberdade do mundo oriental ao mundo 
greco-romano, e deste ao mundo cristio-ger- 
minico. Nesta ultima fase, o espirito parece 
ter-se realizado plenamente, conservando em 
suas profundezas o passado como memoria, 
e concretizando no presente o conceito de si 
mesmo. Mas, se C assim, a historia esti des- 
tinada a se deter na fase cristi-germinica? A 
dialitica historica se detCm em determinado 
momento? E isso o que parece se dever con- 
cluir de tudo o que Hegel diz, contrariamen- 
te ao que os principios da propria dialetica 
teriam necessariamente exigido. Trata-se de 
grande aporia, que repercutiria inclusive na 
concepgio de historia de Marx. 

4 0 espilrito absol~zto: 
arte, reIigi&o e filosofia 

O " r e t o r ~ o  a si mesma"da idkia 

Depois de se realizar-se na historia 
como liberdade, a idtia conclui seu "retor- 
no a sin no autoconhecer-se absoluto. 0 
espirito absoluto, portanto, e' a ide'ia que 
se autoconhece de maneira absoluta. E esse 
autoconhecimento C o autoconhecimento 
de Deus, no qual, porCm, o homem desem- 
penha papel essencial. Ao mesmo tempo, 
Hegel abaixou Deus ao homem e elevou o 
homem a Deus. 

P.5 formas do auto-saber-se 

do espirito: arte, religi&o e filosofia 

Esse auto-saber-se do espirito n io  C 
uma intuiqio mistica, e sim um processo 
dialktico; por isso, C processo triiidico, que 
se realiza: 1) na arte; 2) na religiiio; 3) na 
filosofia. Essas s50, portanto, tris formas 
por meio das quais conhecemos Deus e Deus 
se conhece. 

Elas se realizam, respectivamente: 
1) atravCs da intui~iio sensivel (estitica); 
2) atravCs da representa~iio da fe'; 
3) atraves do conceito puro. 
Eis como Hegel caracteriza, de mod0 

claro e preciso, estes tris momentos dialtti- 
cos da filosofia do espirito. 
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1 )  " A  forma da intuigiio pertence A 
arte, de mod0 que a arte C que apresenta h 
consciincia a verdade sob forma sensivel, 
que tem nessa sua aparincia um sentido 
e um significado mais elevados, mais pro- 
fundos ". 

2) "0 imbito seguinte, que ultrapassa 
o reino da arte, C o da religiiio. A religiiio 
tem como forma de sua consciincia a repre- 
s e n t ~ @ ~ ,  enquanto o absoluto C transferido 
da objetividade da arte para a interioridade 
do sujeito". 

3) "A terceira forma do espirito absolu- 
to C, enfim, a filosofia. Com efeito, a religiiio 
na qual Deus 6 inicialmente objeto externo 
para a consciincia [...I se revela depois no 
elemento interior, impelindo e preenchendo 
a comunidade". 

Hegel, portanto, conclui: "Desse 
modo, unificam-se na filosofia os dois lados 
da arte e da religiiio: a objetividade da arte, 
que aqui certamente perdeu a sensibilidade 
externa, mas encontrou compensa@o na 
forma suprema do objetivo, na forma do 
pensamento, e a subjetividade da religiiio, 
que C purificada como subjetividade do 
pensa,mento". 

E justamente este o esquema que 
Hegel seguiu ao tragar a sintese das tris 
manifestaq6es grandiosas do espirito, 
arte-religiiio-filosofia, principalmente nos 
famosos cursos de suas aulas, que contim 
alguns de seus pensamentos mais belos e 
mais sugestivos. 

A s  a r t i c u l ~ ~ ~ l e s  dial&icas 

da arte, da  religi80 e da filosofia 

Por fim, devemos recordar que: 
1) A arte tambtm C entendida e re- 

construida segundo etapas dialtticas: a) arte 
oriental; b) arte clissica; c) arte romintica. 

2) TambCm na religiiio distinguem-se 
tris momentos: a )  religiiio oriental; b )  reli- 
giiio grega; c) religiiio cristii. 

3) A pr6pria filosofia (que vem a coin- 
cidir com a hist6ria da filosofia) tambCm C 
vista desdobrando-se nos tris momentos: 
a )  da antiguidade grega; b )  da cristandade 
medieval; c) da modernidade germiinica. 

Em todos esses desdobramentos his- 
t6rico-dialiticos, sobretudo duas coisas 
chamam a atengiio: em primeiro lugar, a evo- 
lugiio pareceria cessar com a terceira fase, 
na qual tudo pareceria chegar a seu termo; 
em segundo lugar, a historia da filosofia, de 
Tales a Hegel, apresenta-se como grandioso 
teorema, que se desdobra no tempo e no 
qual cada sistema constitui uma "passagem" 
necessiria. E esse teorema parece encontrar 
sua pr6pria conclusiio precisamente na filo- 
sofia de Hegel. 

Com efeito, na filosofia de Hegel - em 
certo sentido - C o pr6prio Deus que se 
autoconhece, e, conhecendo-se, atua todas 
as coisas. 

Em suma, sob muitos aspectos a filo- 
sofia pareceria ter alcangado seu iipice no 
sistema de Hegel. 

Todo o pensamento modern0 posterior a Hegel pode ser visto como uma 
especie de acerto de contas com o "totalitarismo racionalista" hegeliano. 0 s  
irracionalismos e as filosofias antidialeticas posteriores t6m todos em comum 
a rea@o contra a raz%o que Hegel tentou impor em todos os niveis de mod0 
absolutists. 

0 proprio totalitarismo politico depreendeu suas armas con- ~ 9 ~ ~ $ ~ e s  ceituais para a pr6pria autolegitimaqZio em grande parte a partir da fi,osofia 
de Hegel, frequentemente abusando dos conceitos hegelianos, os hegeliana 
quais, por6m, fornecem efetivamente amplo material disponivel ,g 1 
para tal abuso. 

Apesar disso, Hegel renasceu no seculo XX, e muitos aspectos de seu filosofar 
constituem intuiqbes formidaveis e pilares de grande profundidade nos diversos 
6mbitos da realidade histdrica. t, portanto, oportuno aproximar-se de Hegel es- 
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tabelecendo, como dizia Croce, "aquilo que morreu e aquilo que esta vivo em sua 
filosofia"; e enquanto parece morta sua pretensao de dar ao homem o totalizante 
conhecimento absoluto do absoluto, permanece ainda viva toda urna s&ie de 
analises extraordinhrias, que se estendem nos v6rios campos do saber e constituem 
um material quase inexaurivel. 

No que est6 vivo 

e o que est6 M O V ~ O "  

ha filosofia de  Hegel 

Apresentamos com amplitude o pen- 
samento de Hegel, porque com ele o pen- 
samento ocidental alcanqa urna de suas 
encruzilhadas mais importantes. Com efeito, 
nao se pode compreender grande parte da 
historia da filosofia e da cultura posterior se 
niio sp compreende Hegel. 

E claro que, em primeiro lugar, em sua 
gigantesca construgiio, o sistema hegeliano 
niio podia ser conservado assim como era 
por ninguim, porque muitas de suas partes 
estiio juntas por razoes que niio t@m tanto 
suas raizes na 16gica do proprio sistema, e 
sim na cultura romiintica e no espirito de 
sua ipoca. Conseqiientemente, era fatal que, 
entre os proprios hegelianos, se formassem 
rupturas muito profundas, que levaram 
at6 a urna direita e a urna esquerda hege- 
lianas bastante distintas entre si: a direita 
radicalizou o sistema, a esquerda o podou 
e redimensionou amplamente, como logo 
veremos. 

Todavia, em geral, todo o pensamento 
moderno posterior a Hegel pode ser visto 
como urna espicie de "gigantomaquia- 
gem" (para usar urna cilebre expressiio de 
Platiio) contra o panlogismo absolutista he- 
geliano. Alguns chegaram a t i  a apresentar 
a historia da filosofia p6s-hegeliana como 
"destruiqiio da raziio", onde por "raziio" 
deve-se entender precisamente aquela raziio 
que Hegel tentou impor em todos os niveis 
de mod0 verdadeiramente totalitirio, como 
vimos. 

E era fatal que, nessa operaqiio de 
"destruiqiio", se fosse muito alim dos 
justos limites, e que, conseqiientemente, 
com a raziio hegeliana, fosse atingida toda 
a racionalidade humana, como veremos. 
Muitas formas de irracionalismo moderno 
e contemporheo t@m essa gtnese e consti- 

tuem urna forma de absolutizagiio daquelas 
destruiq6es. 

A propria dialitica, que desde a an- 
tiguidade emergira como o unico mitodo 
especifico da filosofia (o  unico mitodo 
que a filosofia possui como proprio), que 
niio a compartilha com as outras ciincias, 
teve de ser repensada e redimensionada 
a fundo, acabando por ser parcialmente 
envolvida e arrastada por aquela "des- 
truiqiio". 

Tambim i sabido que, em larga me- 
dida, foi em Hegel que o totalitarismo po- 
litico foi buscar as armas conceituais Dara 
sua pr6pria autolegitimaqiio. E, embora seja 
verdade que isso foi abuso, tambim i ver- 
dade que Hegel efetivamente fornece amplo 
material que se presta a tal abuso. 

A estatolatria, a teorizaqiio do povo- 
guia eleito pel0 espirito para celebrar sua 
propria concretizaqiio, a concepgiio dos 
homens cosmico-historicos de cujo lado 
esti o direito absoluto, tim em Hegel o seu 
teorico miximo. 

No entanto, Hegel renasceu no siculo 
XX, em passado que ainda esti proximo. E 
at6 nos adversirios continuou a sobreviver 
por ele urna espCcie de amor-odio que ainda 
persiste, e que o faz ressurgir inopinadamen- 
te dos modos mais variados. 

A verdade i que Hegel foi mente filos6- 
fica de primeira grandeza, e que muitas das 
coisas que escreveu constituem formidiveis 
intuiq6es e investigaq6e.s de grande pro- 
fundidade nos virios 2mbitos da realidade 
historica, cujo valor niio se ap6ia necessa- 
riamente nas premissas teoricas do sistema 
e que, portanto, t@m (ou podem ter) valor 
aut6nomo e, como tais, siio sempre passiveis 
de valoriza@o e reproposiqiio. 

Croce afirmou que i precis0 aproxi- 
mar-se de Hegel estabelecendo "o que esti 
vivo e o que esti morto" em sua filosofia. 
E essa operaggo foi feita por muitos e de 
muitos modos. 

Parece-nos que a resposta i questiio do 
que esti morto e do que esti vivo em Yegel 



poderia ser assim resumida: esta morta a 
pretenszo de dar ao homem o totalizante 
conhecimento absoluto do absoluto; estii 
viva toda uma sCrie de suas extraordinii- 
rias anhlises que se estendem pelos vhrios 
campos do saber e que constituem material 
quase que inexaurivel. E 6 por isso que, 
logo depois que alguim o declara defini- 
tivamente morto, Hegel renasce do mod0 
menos pensado. 

Na Fenomenologia, o fil6sofo escreve- 
ra: "A verdadeira figura na qua1 a verdade 
existe s6 pode ser o seu sistema cientifico. 
Colaborar para que a filosofia se aproxime 
da forma da citncia (absoluta) - meta que, 
alcan~ada, seja capaz de substituir a expres- 
sao amor pel0 saber por verdadeiro saber -, 
eis o que me propus". Mas o que esta morto 
em Hegel C precisamente a pretensao de al- 
cansar esse "verdadeiro saber" totalizante 
enquanto tal, ao passo que permanecem 
vivas precisamente aquelas coisas que se 
inscrevem no iimbito da filosofia entendida 
na dimensso classica do termo, ou seja, 
como filo-sofia. 
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NECESSIDA DE DA CI~NCIA DO A BSOLUTO 

A inten~lo fundamental de Hegel C TRANSFORMAR A FILOSOFIA DE 

AMOR DO SABER (PHILO-SOPHIA) EM SABER REAL (SOPHIA). 

A tpoca pbs-kantiana exige que a ciCncia seja 
c i t n c i a  d o  A b s o l u t o  

em duplo sentido 

1. o pr6prio Absolute chega a ter ciincia de st 2. a ciincia tem como objeto o Absolute 1 

L- 4 

0 Absoluto C essencialmente sujeito (automovimento), C 
E s p i r i t o  

que se autogera, realizando-se como Infinito 
que p6e e ao mesmo tempo retoma dentro de si o finito: 

I d C i a  
que se reflete circularmente em si mesma, 

dando lugar a tris momentos dialtticos paradigmiticos 

r 
1, 0 SER-EM-SI 
2,  0 SER-OUTRO OU SER-FORA-DE-Sl 
3. A VOLTA A SI OU SER-EM-SI-E-POR-SI 

, que se repetem 

em geral (em Deus): 
1. Ide'ia em si: Logos divino como racionalidade pura 
2. Ide'ia fora de si. alienada: Natureza 

/ 3. Ideta que volta a st e se torna em st e por st: Espirito 

3 
em particular (em todos os aspectos do universo): 

todo momento do real t momento necessarro do Absoluto, 
que se realiza progressivamente em cada um e em todos estes momentos, 
e apenas no fim do autoprocesso existe em sua verdade 

i 
A citncia, portanto, tem como caracteristicas essenciais: 

1. a sistematicidade (ciencia do Absoluto em cada um e em todos os momentos necessaries de seu desenvolvi- 
mento) 

2. a dialeticidade, que repete os trts momentos paradigmiticos do automovimento do Absoluto e db lugar a um 
mttodo que se escalona em 

1. TESE: momento abstrato ou intelectivo, em que o intelecto estb fechado Bs de-terminaq6es do finito; 
2. ANT~TESE: momento diale'tico em sentido estrito ou negativamente racional, em que a razHo evidencia as con- 

tradi~6es do finito; 
3. S~NTESE: momento especulativo ou positivamente racional, em que a razHo recomp6e as contradi~6es e opera 

/ 
a sintese dos opostos, mostrando a si mesma como totalidade concreta 
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Cicncia da automanifesta@o temporal do  Espirito, 
que da conscifncia sensivel se eleva dialeticamente at6 o saber absoluto. 

Dois planos se entrecruzam: 

1. o caminho percorrido pelo Espirito para chegar a si por meio de todas as vicissitudes da 
hist6ria do  mundo 

1 2. o caminho do  espirito do  homem singular, que deve percorrer de novo aquele caminho, para 
dele se apropriar 

A meta do  itineririo fenomenol6gico C 
o ser como puro pensar, 

o absolutamente mediato e, ao  mesmo tempo, o absolutamente imediato, 
com o qua1 tem inicio a 

1 .  L ~ G I C A :  CI&NCIA DA 1 ~ 6 1 ~  EM SI COMO LOGOS DIVINO PURO 

A L6gica C a auto-estrutura@o ideal do  Todo, e expBe 
"Deus antes da cria~iio do  mundo e de todo espirito finito". 

Articula-se nas tr&s esferas: 
1. Ser: o pensar em sua imediatez 
2. Essincia: o pensar em sua mediaglo 
3. Conceito: o pensar que volta para dentro de si como totalidade 

2. FILOSOFIA DA NATUREZA: C I ~ N C I A  DA I D ~ I A  FORA DE SI, ALIENADA 

A Natureza C a Idtia na forma da alteridade e da exterioridade. 
Seus trZs momentos fundamentais slo: 

1. Mate'ria e movimento em geral (objeto da mecinica) 
2. Corpos inorgLinicos e processos fisico-quimicos (objeto da fisica) 
3. Corpos orgiinicos (objeto da fisica orginica) 

0 Espirito em geral C a verdade e o fim d t imo  da Natureza: 
C a verdadeira realidade da IdCia, que se desdobra em tr&s estagios: 

1. ESP~RITO SUBJETIVO: espirito do individuo, ainda ligado ao finito 

2. ESP~RITO OBJETIVO: espirito coletivo que se realiza progressivamente: 
a)  na familia; b) na sociedade civil; c) no Estado. 

0 Estado C a racionalidade em si e por si, em que a liberdade chega a seu direito absoluto. 
A dialktica dos Estados d6 lugar B Histdria do mundo: nela o Espirito do mundo se desdobra, 

servindo-se dos v6rios povos e das grandes individualidades hist6ricas para tecer 
seus pr6prios designios ("astucia da razzom) 

3. ESP~RITO ABSOLUTO, cujos tr&s momentos progressivos slo: 
a)  Arte; b j~e l ig i lo ;  c) Filosofia. - - 

Na Filosofia, "a IdCia eterna existente-em-si-e-por-si se produz e goza de si mesma eternamente como 
Espirito absoluto" 
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fi N€CESSlDRD€ DE OUE R FllOSOFlR SEJR C I ~ N C I R  SISTEMRTICR DO RBSOLUTO 

A natureza do saber cientifico e o absoluto corno espirito 
- 

R idhio de sistemo omodurecero am Hegel jd duronte o period0 de ensino como livre-docante 
no Universidode de Jeno ( 1  80 7 - 1806), tonto que o prirneiro obro hegeliona em volume, publica- 
do em 7807, trozio no frontispicio o titulo: Sistema da Ci&ncia. Primeira parte. R fenomsnologia 
do espirito. No famoso Pref6cio o esto obro (do quo1 forom tlrodos os pdginos opressntodos a 
ssguir), Hagel onuncio explicitornente suo intengtio de tronsformor o philosophia (o omor palo 
ci&ncio) am sophia (ci&ncio verdodeiro e proprio: ntio uma ci&ncio entre os outros, mas a ci&ncio 
por excel&ncio), e declorovo que a carocteristico fundomental do ci&ncio & a slsternoticidode. 
porque a vsrdode pode-ss manifestor outent~camente openas corno um todo sistembtico. 

Ressoo ds foto nestos froses a ontigo definigdo aristot~2lico do filosofio corno "ci&ncio do 
vsrdade", ressoom oi com oindo mois vigor muitos proposigbes contidos no Doutrina da ci&ncia 
de F~chte, s em carto sentido of se encontrom trogos do idhio que estd no boss dos grondes 
sisternos filosoficos modernos (Spinozo, leibniz, Wolff) 

Por outro lado, o filosofio enquonto to1 sampre sa opresentou corno a ci&ncio humono por 
exceI&ncio, como o supremo sober otingivsl pelo homem, onarodo porCm por umo I~rn~togdo 
indiscutivel. Plotdo pbe no boco de Socrotes os polovros qus exprimem corn gronde sficdc~o 
a consci&ncio de todo consci&ncio hlosofico out6ntico: "No reoliclade, openos o deus 6 sdbio 
(sophos) , [. . .] ao passo qua o sobedoria humano (anthropine sophia) tem pouco ou nsnhum 
volor". 

Todovio, o diferenga cruciol entre o posigtio hegeliona s o de todo outro pensodor con- 
sists no foto de qua Hagal pretendau conduz~r o filosofia muito olBm do sober human0 e de 
tronsformd-lo definitivomante em sober divino, no sentido de que no filosofio - no filosofia 
hegeliona! - o Deus uno e trino do cristionismo chsgorio por fim o sober completornsnte o si 
mesrno como espirito obsoluto, e que ossim o espirito hurnono soberio verdodeiromante a si 
mesmo am Deus. 

1. 0 elemento e a figura 
verdaddra da verdade, isto 6: 
o conceito e o sistema cientfico 

R figura aut&ntica em que a verdade pode 
exist~r d apenas o sistema cientifico do propria 
verdade. Ora, colaborar para que a filosofia 
se aproxime da forma da ci&ncia, a fim de que 
chegue 2.1 meta em que possa depor o proprio 
nome de ornor do sober para ser sober real, d 
aquilo a que exatamente me propus. 

R necessidade interior de que o saber 
seja ci6ncia reside em sua natureza, e a unica 
ilustracdo satisfatoria a respeito & a exposi<do 
da propria filosofia. R necessidade exterior, 
por sua vez - b medida que ela, prescindindo 
do acidental~dade da pessoa e a partir das 
circunstbncias particulares, d captada de modo 
universal -, d idhtica 2.1 necessidade interior, 
e o B precisamente na figura em que a Gpoca 
representa a exlsthcia dos proprios momentos. 

Sea 6poca atual se revelasse madura pela ele- 
va<do do filosof~a a ci&nc~a, entdo esto ssria a 
hica vsrdade~ra justifica~do das tentativas que 
se propdem tal escopo: com efeito, ndo so se 
demonstraria a necessidade da eleva$do, mas 
tambbm, oo mesmo tempo, elo seria atuada. 

R verdadeira figura da verdade 6 ,  por- 
tanto, posta na cientificidade, e ~sso equ~vale 
a dizer que a verdade encontra o elemento da 
propr~a existhcia apenas no. conceito. 

2. 0 absoluto como sujeito 
e como resultado. 
0 verdadeiro, 
enquanto tornar-se de si mesmo, 
6 o Todo 

Segundo meu ponto de vista, que dever6 
se justificar apenas mediante a exposicdo do 
proprio sistema, tudo depende do conceber 
e exprimir o verdade~ro ndo tanto como subs- 
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t6nci0, e sim propriamente como sujeito. Ro 
mesmo tempo, davemos notar que a substan- 
cialidade inclui em si tanto o universal, isto &, 
o imediotez do proprio saber, como tambbm a 
imediatez que & ser ou imediatez pelo sober. 
[ . . . I  R substdncia viva constitui o sar que & ver- 
dadeiramente sujeito, qua & verdadeiramente 
real, apenas b medida que el0 & o movimento 
do p6r-a-si-mesma, apenas enquanto & a 
mediaq3o entre o tornar-se-outro-a-partir-de-si 
e si propria. Enquanto sujeito, a substdncia & 
a nqotividode pura e simples, e justamente 
por isso & o dasdobramento do simples, & a 
duplica@o oponente que por sua vez constitui 
a nega~do desta diversldade ind~ferente e de 
sua opos~@o: apenas esta igualdade que se 
restouro, apenas esta reflex60 dentro de si 
mesmo no ser-outro - ndo uma unidade origi- 
ndrio enquanto tal, nem imedioto enquanto tal 
- & o verdadeiro. 0 vsrdadeiro & o tornar-se 
de si mesmo, 6 o circulo que pressupde e tem 
no lnicio o proprio fim como propr~o f~m, e que 
& real apenas mediante a atua@o e o proprio 
fim. [ . . . I  Overdadeiro Go Todo. 0 Todo, porbm, 
& apenas a ass&ncla que se realiza rnediante 
seu proprio desenvolvimento. Do absoluto, com 
efeito, & precis0 dizer que & essenc~almente um 
resultodo, que apenas no Fim & aquilo que 6 
na verdade. E exatamente nisto consiste sua 
natureza: em ser real~dade, sujeito, tornar-se- 
a-si-mesmo. Embora possa parecer contraditorio 
o fato de qug o absoluto deva ser concebido 
essencialmente como resultado, bastar6 uma 
breve reflexdo para eliminar esta aparhcia 
de contradi@o. 

3. R natureza da mediq60 
e a reflex60 dentro de si. 
0 inicio 6 o fim 

0 ~nic~o, o pr~ncip~o, o absoluto em sua 
prlmelra e ~med~ata enuncla~60, & apenas o 
universal E asslm como ndo se expde uma zoo- 
logla com o s~mples d~zer "todos os an~ma~s", 
com a mama evld&nc~a salta aos olhos que as 
palavras "dlvlno", "absoluto". 'eterno" etc , ndo 
exprlmem, de fato, o conteljdo determlnado do 
d~vmo, do absoluto, do eterno etc , mas apenas 
a 1ntu1q3o ~medlata que os concerne Rqu~lo que 
vale mals do qua tals palavras, alnda que se 
trate apenas da passagem para uma proposl- 
<do, contbm um tornor-sa-outro que deve ser 
retomado, ou seja, & uma med~a@o R respato 
da ta  irlt~ma h6, porhm, uma espbc~e de medo 
apavorante, como se aceltar a ahrrna@o pela 
qua1 a rnedlag30 serla a190 de absoluto e terla 
lugar no absoluto slgn~flcasse ter de renunclar 
ao conheclmento absoluto 

Na realidade, esse medo apavorante 
deriva do ignordncia sobre a natureza da me- 
d i a @ ~  e do proprio conhecimento absoluto. 
R mediac$o, com efeito, n6o & mais que a 
auto-igualdade que se move por si mesma, 6 
a reflexdo dentro de si, o momento do Eu que 
&-por-si, 6 a negatlva pura abaixada b sua 
abstraq50 pura, a media~do & o puro e simples 
tornor-sa Em v~rtude da propria simplicidade, o 
Eu, o tornar-se em geral, este ato do madiar, 
& exatamente tanto o tornar-se da imediatez 
quanto o proprio imediato. 

Exclu~r do verdadeiro a reflexdo, e ndo 
capt6-la como momento positivo do absoluto, 
quer dizer, portanto, desconhscer a razdo. € 
a reflex60 que determina o verdadeiro como 
resultado, mas que tamb&m remove a oposicdo 
entre o resultado e seu tornar-se; esse tornar- 
se, com efeito, & igualmente simples, e por isso 
ndo & diverso da forma do verdadeiro, que 
& a de mostrar-se simples em seu resultado, 
ou melhor: o verdadeiro & o ser que voltou b 
simplicidade. 

Se em si o embrido & ~ndubitavelmente 
homem, ndo o 6, porhm, por 51; & homem por 
si apenas como razdo formada e desenvolv~da, 
que se fzaquilo que ela & em si. Rpenas esta & 
sua realidade. Mas tal resultado 6, por sua vez, 
imediatez simples: ale, com efeito, & a liberdade 
autoconsciente que repousa dentro de si mesma 
e que, em vez de segregar a oposi~do para 
deix6-la para tr65, se reconc~liou com ela. 

Tudo o que d~ssemos pode ser express0 
tambbm assim: a razdo & o ag~r em conformido- 
de com um firn. R ek3~0q30 do suposta natureza 
acima do pansamento dasconhecido em sua 
ess&nc~a, e sobretudo a coloca@o de escantsio 
da finalidade exterior, lanpmm dsscr&dito so- 
bre a forma do fim em geral. J6 Rristoteles, ao 
contr6ri0, hav~a determinado a natureza como a 
atividade conforme a um fim, e havla concebido 
o firn como o imediato, como oquilo qua est6 
em repouso, como o imovel que & ele prbprio 
motor - e que por isso constitul o sujaito. Sua 
for~a para mover, tomada em abstrato, & o ser- 
por-si, a negativ~dade pura. E se o resultado & 
~d&nt~co ao inic~o, isso ocorre apenas porque o 
inho & o fim; e isso equ~valen dizer: o real & 
id&ntico ao proprio concelto apenas porque o 
 mediat to, enquanto hm, tem dentro do propno 
~nterior o Si-mesmo, a realidade pura. 0 Rm 
atuado, o real existente, & de fato movimento 
e tornar-se plenamente desdobrado: e tal 
inquista<do 6 justamente o Si-mesmo. Nests 
sentido, pordm, o Si-mesmo & igual tambhm 
b imediatez e simplicidade do iniclo, pelo fato 
de que ele & o resultado, & aqu~lo que retornou 
para dentro de si-mesmo: e aqu~lo que voltou 
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para dentro de si proprio & exatamente o Si- 
mesmo, & auto-igualdade e simplic~dnde que 
se refere a si mesma. 

4 . 0  verdaddro 6 real apenas como sistema. 
0 absoluto como espirito 

Entre as diversas consequ&ncias que 
derivam de tudo o que dissemos at& agora, 
pods-se p6r em relevo a seguinte: apenas 
como ci&ncia, apenas como sistemo, o saber 
Q real e pode ser objeto de exposi<do. [ . . . I  
0 verdadeiro & real clpenas como sistema, a 
substdncia & essenciolmente sujeito: tudo isso 
6 express0 na representa<do que enuncia o 
absoluto como espi'rito- conceito eminentissimo 
que pertence 6 &poco moderna e 6 sua rel~gido. 
Rpenas o espiritual 6 o reol: els & a ess&ncia. 
ou seja, aqusle-que-0-em-si; ele & oquilo que 
sa refere o outro, o determinodo, & o ser-outro e 
o ser-por-si (e 6 o permanecer-dentro-de-si em 
tal determinqdo, isto 6 ,  em seu ser-fora-de-si): 
apenas aquilo que & espiritual & em si e por sf. 

Este ser-em-si-e-por-si, por&m, & em 
primeiro lugar apenas para nos o em si, 6 a 
subst6ncia espiritual, e deve, portanto, ainda 
ser tal porsi proprio: ele deve se tornar o saber 
que sabe o espiritual e que, ao mesmo tempo, 
sobe a si mesmo como espirito; ou seja, deve 
se tornar objeto de si mesmo, e, igualmente 
de modo imediato, tambbm obeto removido, A reflex0 dentro de 81 proprio. medida que 
produz inconscientemente o proprio conteljdo 
espir~tual, o objeto & por si apenas para nos; 
quando, porhm, ele & por si tambhm para si 
proprio, entdo esta autoprodu@o - o conceito 
puro - & para ele tambbm o elemento objetivo 
em que tem a propria exist&ncia, e am tal exis- 
t&ncia ele &, para si proprio, objeto refletido 
dentro de si. 

0 espirito que, de tal modo, sabe-se de- 
senvolvido como espirito, & a ci&ncia. R ci&ncia 
& a realidade do espirito e & o reino que se 
constroi em seu proprio elemento. 

G. W. F. Hegsl, 
F~nornenologio do espin'to. 

0 papel da Fenomenologia do espiiito 

Poro Hegel, o especulogdo filosofico, enquonto ci&ncio, reolizo-se quondo o rozdo nego todo 
finitude e se elevo 0th o obsoluto. Esto alevo~do, todovio, n6o pode sar repentino e imedioto, 
mos deve ocontecer em grous, segundo um movimento qua jd  Q filosofia. 

R Fenomenologia do espirito Q exotomente a historio do slevo@o do consci&ncio fenom&- 
nico dos Finitezos da sau sober oo sober obsoluto: elo Q, portonto, ndo so uma introdydo oo 
filosofor, mos um verdodeiro e proprio filosofor. 

ipreciso, porch, compreender que to1 filosofor n8o 6 openos o express80 d~ umo pesquiso 
psssool ligodo 6 historio intelectuol do individuo, mos 0 tombhm o monifesto@o do v~do do 
absoluto: ou sejo, de um lodo corresponde oo cominho que o obsoluto tave da parcorrer poro 
chegor 6, consci&ncio de Si-mesmo, do outro constitu~ o itinardrio Formotivo do filosofo individuol: 
a esto coincid&ncio se realizo porque o homsm Q porte estruturol do absoluto, 

Fenomenologia, am sentido literol (de phainomenon, "oporecer", e logos, "ci&ncio"), signi- 
fico "ci&ncio do oporecer do espi'rito" em seu process0 de alevagdo 0th o sober absoluto, por 
meio de momentos diolQticos. 

Em conclusdo, sdo dois os niveis segundo os quais deve ser lido o Fenomenologia: I )  aquele 
que ilustro o cominho seguido pelo espi'rito poro chagar 2, outoconsci&ncio e que se reolizo nos 
vicissitudes do historio do mundo; 2) o plono individuol, qua psrcorre de novo este corninho poro 
tornd-lo proprio. Desse modo, o historio outkntico do consci&ncio do individuo dew percorrer 
de novo a historia universal do espi'rito. 

1. A hnommologia do espirito em sua universalidode. Ora, o pressuposto ou a 
6 eleva@io at6 a ciGncia, isto 6, condi@o do inicio do filosofia & que a consci&n- 
at6 o puro auto-reconhecimento do espirito cia se encontre nesse elemento. To1 elemento, 
no absoluto ser-outro por&m, chega a realizqdo e b plena transpa- 

r&ncia apenas por melo do movimento do pro- 
0 puro auto-reconhecimento no absoluto prio tornar-se. Ele & a puro espiritualidada, no 

ser-outro, este ser enquanto to/, & o terreno sentido do universal, cujo modo de ser & o do 
sobre o qua1 se funda a ciencio, e 6 o sober Imsdiatez s~mples: estcl simplicidode, quondo 
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existe como tal, 6 o terreno, & o pensamento 
que tern sede unicamente no espirito. 

Uma vez que esta elemento, esta imedia- 
tez do espirito, constitui o carater substancial 
geral do proprio espirito, ele & a essencialidode 
tronsfigurodo, a reflexdo que, ela propria sim- 
ples, 6 por si a imediatez enquanto tal: & o ser 
que se reflete dentro de si proprio. [ . . . I  Ora, a 
fenomenologio do espirito 6 exotamente a ex- 
posi~do deste tornar-se da ci&ncia em gerol, isto 
6, do sober. 0 primeiro manifestar-se do saber, 
o espirito imedioto, & a consci&ncia sensivel, ou 
seja, aquilo que 6 privado de espiritualidade. 
Para se tornar o saber auti;ntico, para produzir o 
elemento da ci&ncia - o qua1 6 o concaito puro 
do propria ci&ncia -, o saber imediato deve 
percorrer um caminho longo e dificil. 

Esse tornar-se, como se apresentar6 em 
seu conteirdo e nos figuras que se mostram 
ao longo do caminho, se revelar6 uma coisa 
totalmente diversa de um encaminhamento do 
consci&ncia pr6-cientifica para a ci&ncia; ndo 
ser6 tamb6m uma fundaq5o do cihcia, nem 
ser6, por fim, o entusiasmo que, como um tiro 
de revolver, comep imediatamente com o saber 
absoluto e se desembarap dos pontos de vista 
divergantes, declarando ndo querer saber deles. 
R tarefa de conduzir o individuo do estado inculto 
at6 o saber foi compreendido necessariamente 
em seu sentido geral, e se tratou de consideror 
o individuo universal, o espirito autoconsciente, 
em seu processo de forma@lo. [ . . . I  0 individuo 
deve percorrer de novo os graus da forma~do do 
espirito universal tamb6m segundo o conteudo, 
mas como figuras j6 postas por parte do proprio 
espirito, corno graus da um caminho j6 trqado 
e aplainado. Do mesmo modo, nos, na esfera 
das cogni$des, podemos ver hoje abaixar-se 
a no~des, a exercicios, e at6 a brinquedos de 
crianp, aquilo qua em 6pocas precedentes 
era apan6gio apenas do espirito maduro dos 
adultos, a no progresso pedagogico podemos 
reconhecer, como em contraluz, a historia da 
forma@o do mundo. Esta exist&ncia passada 6 
propriedade j6 adquirida do espirito universal, 
que constitui tanto a substdncia do individuo 
quanto, encarnando tamb&m sua exterioridade, 
sua natureza inorgdnica. 

Sob este aspecto, e do ponto de vista 
do individuo, a forma<do consiste na aquisi~do 
dasta data$lo, em consumar dentro de si a 
propria natureza inorgdnica e em tomar posse 
dela por si mesmo. Do ponto de vista do espirito 
universal enquanto substdncia, ao contr6ri0, a 
formqdo consiste no fato de que esta subs- 
tdncia confere-se a propria autoconsciQncia e 
produz o proprio tornar-se e a propria reFlexdo 
dentro de si. Ora, a ci&ncia da fenomenologia 

do espirito 6 a exposi@o do estruturar-se deste 
movimento de autoformasdo em toda a sua 
amplitude e necessidade, e, ao mesmo tempo, 
ela apresenta os trqos daquilo que de vez em 
quando 6 abaixado a momento e propriedade 
do espirito. R meto 6 a visdo clara, por parte 
do espirito, do qua 6 o saber. 

R impacihcia pretends o impossivel, isto 
6, alcaqar a meta sem os meios. De um lado, 
ao contr6rio. pois todo momento 6 necessario, 
6 preciso suportar o comprimento deste cami- 
nho; do outro lado, & preciso deter-se junto 
a cad0 momento, enquanto cada um & ale 
proprio uma figura individual total. e deve ser 
considerado em sentido absoluto apenas se a 
detsrminqdo dele 6 entendida como totalidode 
ou concretude, como o Todo na peculiaridade 
desta determina~do. 

Uma vez que a substdncia do individuo, 
uma vez que at6 o espirito do mundo teve a 
paci&ncia de atravessar estas formas por toda 
a sua duraq5o temporal e de assumir a imensa 
fadiga do historia do mundo - durante a qua1 
ele de vez em quando encarnou em coda forma, 
squndo tudo o que esta comportassa, o conteu- 
do total de si masmo -, e uma vez que ndo Ihe 
teria sido possivel chegar b consci6ncia de si corn 
menor fadiga, entdo, segundo a propria coisa, o 
individuo ndo pode chegar a conceber a propria 
substdncia percorrendo um caminho mais breve. 

2. A vida do espirito, a morte 
e a imensa potOncia do negativo 

0 concreto 6 automovimento apenas 
porque se cinde e se torna irreal. R atividade 
do cindir e do separar 6 a For~a e o trabalho 
do intdecto, da mais extraordin6ria e maior 
potgncia, ou melhor, da pot2;ncia absoluta. 0 
circulo que repousa fechado em si proprio, e 
que, enquanto substdncia, sustenta os proprios 
mementos, & a rela<do imediata que, por isso, 
ndo tem nada de surpreendente. Mas o fato 
de que o acidental enquanto tal, separado da 
propria esfera, o fato de que aquilo qua est6 
ligado a outro e 6 real apenas em conexdo corn 
outro obtenha uma existhciq propria e uma 
liberdade separada, tudo isso constitui a imensa 
potancia do negativo: tudo isso 6 a energia do 
pansamento, do Eu puro. 

R morte, se assim quisermos chamar essa 
irrealidade, 6 a coisa mais terrivel, e para man- 
tar parado aquilo que est6 morto & necess6ria 
a maxima f o r p  Se, com efeito, a beleza impo- 
tents odeia o intelecto, isso ocorre porque se v& 
chamada por este a tarefas qua ela ndo @st6 em 
grau de realizar. A vida do espirito, ao contr6rio. 
ndo 6 a que se enche da horror dmte  da morte 
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e ss preserva integra do desintegra~Go e do 
devasta@o, mas & a vida que suporta a morte 
e nela se mantbrn. 

0 espirito conquista a propria verdade 
apenas com a condi@o de reencontrar a si 
proprio na desagregq80 absoluta. 0 espirito 
& esta pothncia, mas ndo no sent~do do posit~vo 
que afasta o olhar do negativo, como quando 
nos desernbara~amos 6s pressas de 0190 
dizendo que ndo exists ou que & falso, para 
passar logo a alguma outra coiso. 0 espirito 
6 ,  ao contrdrio, esta pot&nc~a apenas quando 
olha de frente o negativo e perrnanece junto 
dele. Tal perman&ncia & o podar m6gico que 
converte o negativo no ser. 

Este poder m6gico identifica-se corn aquilo 
que chamamos o sujeito, o qual, conferindo no 
proprio elernento uma exist&nc~a para a determi- 
naq30, ultrapassa a irned~atez abstrata - isto 6 ,  
a ~rnediatez qua d apenas em geral - e se torna 
assim a substdncia aut&ntica, torna-se o ser ou 
a irnediatez que ndo tem mais a media@o fora 
de si, mas qua b esta propria media~do. 

3. R concludo da fenomenologia do espirito 

R fenomenologia do espirito se conclui 
justamente corn o ser como absolutamente 
mediado. No curso da fenomenologia, o espirito 
prepara para si proprio o elemsnto do saber. 
Nests elemsnto, os momentos do espirito se 
desdobrarn na formo do simplicidode, o qua1 
sabe o proprio objeto como si propr~a. Rqui os 
rnomentos ndo caern rnais um fora do outro na 
oposl@o entre ser e saber, mas permonecern 
juntos na simplicidade do saber, sdo o verdadei- 
ro na forma do verdade~ro, e sua diversidade & 
apenas diversidade do conteudo. Seu movimen- 
to, qua no elemento do verdadeiro em forma de 
verdadeiro se estrutura em um Todo orgdnico, 
constltul a Iogico ou filosofio especulot~vo. 

G. W. F. Hsgsl, 
F~nomenologia do espirito. 

Q A natursza 
da vsrdcrds filosofica, 
ssu mktodo 
s a proposi~bo sspsculativa 

por conseguinte, a tronsformog60 do filosofio 

dlolttico confere oo sober o cardtsr sistemd- 
tico que t proprio CIC) ci&ncia. 

R dioldtico d um discipl~no ontigo, e efeti- 
vomente Hsgel ndo d~sconhece essa origem, 
mas tronsforma rodicalmente seus termos 2, 
medldo qua os orronco do rigido repouso em 
quelozem, quose petrificados. 
0 mttodo dioldtico tem umo estruturo 

triddico, cujo vtrtice d constituido pelo mo- 
mento especulotivo, no quo1 o roz6o copto 
a unidode dos daterminag6es contropostas, 
proprios do finitude, a panetro no regido do 
obsoluto como sintese d@ opostos. 

for comeguinte, os proposigbes hloso- 
Ficos devsm ser proposig6es especulotivos, 
que exprimem o movimsnto diolttico com o 
quo1 sujeito s prsdicado sa intercombiom re- 
ciprocomante os portes de modo a constituir 
umo idant~dode dinbmico. 

1 . 0  negativo 
e o rnovimento do verdaddro 

0 elemento e o conteudo da filosofia ndo 
6 o abstrato ou o irreal, mas o reol, aquilo que 
p6e a si proprio e vive dentro de si proprio, a 
exist&ncia que est6 no proprio conceito. Este 
elernanto 6 o processo que produz e percorre 
os proprios momentos, e todo o seu rnovimen- 
to constitui o positivo e a verdade do proprio 
positivo. 

R verdade, portanto, inclui no proprio in- 
terior tambbm o negativo. Ora, se se pudesse 
consider-6-lo como algo do qua1 fazer abstra@o, 
o negativo se chamaria "falso". De fato, ao con- 
tr6ri0, aquilo que vai desaparecendo deve ser 
considerado ale proprio corno essencial, e ndo 
deve ser enrijecido em uma determina$do qua, 
expulsa do verdadeiro, deva ser abandonada 
em urn lugnr qualquer fora da verdade; nern o 
verdadeiro, por sua vez, deve ser considerado 
como o morto positivo que jaz inerte do outro 
lado. 0 fen8men0, o aparecer, corn efeito, & o 
rnovimento do nascer e do perecer, rnovirnento 
que ndo nasce nem perece ale proprio, mas que 
& em si e constitui a realidads e o rnovimento 
da vida da verdade. 

Desse modo, o verdadeiro & o delirio b6- 
quico ern que ndo h6 rnembro que ndo esteja 
&brio; e como cada rnomento, enquanto tende 
a separar-se do Todo, da mesma forrna me- 
diatarnente se dissolve, esse delirio & tarnbbm 
o repouso transparente e simples. No tribunal 
desse rnovimento, nem as figuras particulares 
do espirito nem os pensamentos determ~nados 
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t&m subsist$ncia propria; mas, 6 medida que 
sdo momentos negatives e que se dissipam, 
elas constituem igualmente mornentos positivos 
e necesdrios. 

Na totalidode do movimento, compreen- 
dido como repouso, o que se diferencia e se 
confere uma exist6ncia particular B conservado 
como a190 que tern memoria de si, corno 0190 
cuja exist&ncia & o saber de si proprio, e por 
sua vez esta auto-saber 8, ndo rnenos imedia- 
tamente, uma exist&ncia. 

Poderia parecer necessario indicar de 
modo preliminar os pontos principais que se 
referem ao mQtodo deste movimento, que & 
o m&todo da cihcia. Todavia, o conceito de 
tal mbtodo j6 est6 implicito no discussdo con- 
duzida at& aqui, e sua verdadeira e propria 
exposi@o pertence Iogica, ou melhor, & a 
propria Iogica. 0 m&todo, com efeito, ndo 6 
mais qua a estrutura do Todo exibida em sua 
pura essencialidade. 

2. R natureza da existhcia, 
a identidade dr pensamento 
e de ser 
e o especulativo 

Como em geral a subst6ncia & em si 
propria sujeito, consequentemente todo con- 
teudo & sua propria reflexdo dentro de si. A 
subsist8ncia ou subst6ncia da uma existencia 
6 a auto-igualdade, enquanto a autodesigual- 
dade seria a dissolu$io desta exist6ncia. A 
auto-igualdade, porQm, C a abstra~do pura, 
ou seja, & o pansomanto. [...I Ora, justamen- 
te porque a subsist&ncia do existencia & a 
auto-igualdade, a abstraq3o pura, eis que 
tal subsist&ncia & tambbm a abstra~do de si 
por SI mesma, ou seja, Q ela mesma a propria 
desigualdade consigo e a propria dissolu<do 
- a propria interioridade e o movimento do 
retomar-se dentro de si propria -, em outras 
palavras: a subsist6ncia da exist6ncia & o 
tornar-se do propria exist6ncla. [ . . . I  A s~mpli- 
cidade do pensamento & o pensamento qua 
move e diferencia a si proprio, 6 a propria 
interioridade, o conceito puro. Desse modo, 
portanto, a atividada intalactivo & um tor- 
nar-se e, enquanto & este tornar-se, ela & 
rocionalidada. 

Nesta natureza daquele que & - que 6 a 
de ser, no proprio ser, o proprio conceito - con- 
siste am geral a nacassidade Iogica. Apenas 
tal necessidade constitui o racional a o rito do 
Todo org8nic0, e 6 sobarque sabe o conteudo 
6 medida que o proprio conteudo & conceito 
e ess6ncia. Em sumo: apenas a necessidade 
Iogica 6 o aspeculativo. 

3. Proposi(60 ordinaria 
e proposi~6o especulativa 

R natureza do juizo ou do proposi@o em 
geral - natureza que inclui dentro de si a diferen- 
<a de sujeito e da predicado - 6 destruida pela 
proposiQ5o especulativa, e assim a proposi@o 
primitiva torna-se uma proposi~do formalmente 
id&ntica que conthm, por&m, o contragolpe 
sofrido pela rela~do entre sujeito e predicado. 

Esse conflito entre a forma de uma pro- 
posi~do em geral e a unidade do conceito 
que destroi tal Forma, & semelhante ao que 
acontece, no Bmbito do ritmo, entre o metro e 
o acento. 0 ritmo, com efeito, resulta do equi- 
librio entre metro e acento e de sua unifica@o. 
Analogamente, tamb&m na proposigio filoso- 
fica a identidade de sujeito e predicado ndo 
deve anular sua diferenp expressa no forma 
da proposic;do, mas, ao contrario, sua unidade 
deve ser uma harmonia. A forma da proposi~do 
& a manifesta@o do sentido daterminado, ou 
seja. & o acento que diferencia sua realiza$50; 
a unidoda em que o acento se tempera, ao 
contrario, consiste no fato de que o predicado 
exprime a subst6ncia e que o proprio sujeito & 
absorvido no universal. 

Procuremos agora ilustrar este discurso 
com algum exemplo. No proposi$do: "Deus & 
o ser", o predicado & "o ser", e o seu 6 um 
significado substancial em que o sujeito se 
imerge. Rqui, na realidade, "ser" ndo deve 
ser entendido como o predicado, mas como a 
ess6ncia e, portanto, parece que "Deus" deixe 
de desenvolver o papel sugerido pela sua po- 
sisdo na proposiq30, isto 6, o papel de sujeito 
fixo. Como em tal mod0 o sujeito perde-se, o 
pensamento ndo procede mais na passagem do 
sujeito para o predicado, mas sente-se antes 
freado e repelido para a considera~do daquela 
sujeito do qua1 percebe a aushncia. Em outros 
termos, como o proprio predicado 6, express0 
como um sujeito, como o ssr, como a ess&ncia 
qua absorve a natureza do sujeito, entdo o 
pensamento reencontra o sujeito imdiatamente 
tambbrn no predicado. Portanto, eis que, ao 
invbs de ocupar a posi~do livre da atitude que 
raciocina - a qual, no predicbdo, volta para 
dentro de si -, o pensamento esto ainda imerso 
no conteudo, ou pelo menos da-se a exighncia 
de nale estar imerso. 

As mesmas considara<des valam para a 
proposi~do: "o real 6 o universal". Aqui, corn 
afeito, o "real", anquanto sujeito, passa para 
seu predicado. 0 "universal", porhm, n6o deve 
ter apenas o significado do predicado, como 
se a proposi~do afirmasse que o real 8 uni- 
versal: o universal, ao contrario, deve exprimir 
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propriamante a ess&ncia do real. TambGm aqui, 
portanto, o pensamento & asslm remetido ao 
sujeito, e ndo volta para dentro de si, e sim no 
sujeito do conteirdo. 

€ deste obstdculo insolito que derivam em 
grande parte as quelxas sobre a incompreensl- 
billdade das obras filosof~cas, quando, enten- 
do-se, no individuo estiverem presentes as con- 
dl@ss culturais requer~clas para compreender 
escritos do ggnero. Vislumbramos assim a razdo 
da censura bem precisa e frequente segundo a 
qua1 a maior parte das obras filosoficas devem 
ser lidas mais vezes para poder ser compreen- 
didos; uma censura tdo resoluta e definitiva que, 
se fosse funclamentada, ndo deixaria espaco 
para nenhuma rBplica. 

Como as coisas estdo, oo contr6rio. & 
claro por tudo o que foi dito anterlormente. R 
proposi~do filosofica, exatamente enquanto 
proposi~do, dd a impressdo de conter a rela- 
<do ordindria entre sujeito e predicado, e de 
proceder a partir da atitude comum do saber. 0 
conteirdo filosofico do proposi$50, ao contrdrio, 
destroi justamente esta atitude e a opin16o 
relativa; a opinido aprende que o significado 
& diferente daquilo em que ela acreditava, e 
esta corre<do do propria opinido obriga o saber 
a voltar sobre a proposi~do e a entend&-la de 
modo diverso. 

4. 0 vardadairo 
a o movimento dialitico 
da proposi#o aspaculativa 

R mistura do procedimento especulati- 
vo e do procedimento do raciocinio constitui 
uma dificuldade que deveria ser evitada; a 
dlficuldade consists precisamente no fato de 
que aquilo que & dito do sujeito ora assume 
o significado do conceito do proprio sujeito, 
ora, ao contrdrio, apenas o sign~ficado de seu 
predicado ou acidente. 0 s  dois procedimentos 
se perturbam mutuamsnte, e a exposi~do filo- 
sofica se tornard pldstica e verdacleiramente 
eficaz apenas quando conseguir excluir de si 
o tipo de rela<do ordlndrla entre as partes de 
urna proposi(60. 

No realidads, tamb&m o pensamento ndo 
especulat~vo tem seus direitos vdidos, mas 
ales ndo combinam de fato corn o modo ds ser 
do proposi~do especulativa. Ndo & possivel 
ultrapassar a forma da proposi$do de modo 
imsdiato, nem mediante o mero conteirdo da 
proposi<do. € necessdrio exprimir, ao contr6rio. 
este movimsnto oposto, e 6 necessdrio exp- lo 

ndo so segundo o obstdculo interior, mas at& 
o ponto em que o conceito em questdo volta 
para dentro de si. 

Ora, este movimento, que constitui aqullo 
que no passado devia Ievar b realiza@o da de- 
monstrqdo, & o movimento dialhtico do propria 
proposi@o. Rpenas ele & o especulat~vo real, 
e apenas o ato de exprimir esse movimento G 
exposi~do especulativa. Enquanto proposi@o, 
o especulativo n60 & mais que o obstdculo 
interior e a volta, privodo de exist&ncia, da es- 
s&ncia para dentro de si. €is por que nos vemos 
t60 frequentemente remetidos pelos escritos 
filosoficos a esta intui@o interno, e com isso 
nos 6 poupada justamente a exposi@o que 
exigiamos, isto 6, a expos~@o do movimsnto 
dialht~co da proposl~do. 

R proposigbo deve exprimir o qus 6 0 

verdadeiro. 0 verdadeiro, por&m, & essencial- 
mente sujeito, e enquanto tal ndo & mais que o 
movimento dial&tico, esse caminho que produz 
a si proprio, projeta-se para a frente e volt0 
para dentro de si. 

G. U1. F. Hsgel. 
Fenomsnologia do espirito. 



do elemento logico 
a a dialitica 

0 procedimento do logico hegeliona, 
corn sua articula@o em santido triddico e 
circular, & indubitovelmente uma novidode, 
umo descobarta de Hegel; mos, em outro 
plono, jd  o tordio neoplatonismo ontigo se 
movera nessa direg6o a, sobretudo com Pro- 
c/o, o movimsnto triddico-circulor se tornoro 
tundomental. 0 proprio Hegel ot& considwou 
Proclo como o moior dos neoplat6nicos, s foi 
o primeiro a revolorizd-lo teoricomente em 
tempos modernos. 

1.0s tr6s momentos do elsmento Iogico 

0 elsmento logico tem, segundo a forma, 
tr8s aspectos: 

a) o aspecto obstroto ou intelectivo; 
b) o ospecto dioldtico ou negativomente 

rocional; 
c) o ospecto especulotivo ou positivomen- 

te rocionol. 
Estes tr8s aspectos ndo constituem trhs 

portes do Iogica, mas sdo mais momentos 
de todo sntidade logico-real, isto &, de todo 
conceito ou verdade em geral. Eles podem 
sem dirvida sar colocados todos juntos sob o 
primeiro momento, o intelectivo, caso em que 
& possivel mant8-10s separados; tornados em 
tal sentido, porbm, ndo sdo cons~derados em 
sua verdade. [.  . .] 

2. 0 momento abstrato 

Enquanto intelecto, o pensamento se de- 
t&m na determinqdo firme e na sua diferen~a 
em rela~do a outras determina@es. Para o 
intelecto, tal abstra<do tem valor de abstrqdo 
qua subsiste e que & por si. 

3. 0 momento dialbtico 

0 momento dial&tico & a autonega@o de 
tais determinqbes finitas e sua passagem para 
as determina<bes opostas. 

1 ) 0 momento dialbtico, tomado ~solada- 
mente por si pelo intelecto, constitui o ceticismo, 
principalmente em relaq3o aos conceitos cienti- 

ficos. 0 ceticismo cont&m a mera nega~do como 
resultado do dialhtica. 

2)  A dialhtica, em geral, & considerada 
como tbcnica extrinseca que com arbitrio produz 
confusdo nos conceitos determinados e d6 lugar 
nestes a mera opor8ncia de contradi@es; em tal 
sentido, n60 sd0 as determinaQ5es que seriam 
algo de nulo, e sim esta aparhncia, enquanto 
o aspecto intelectivo constituiria o verdadeiro. 
Frequentemente, al&m disso, a dialbtica ndo 
& rnais que oscila(do subjetiva de raciocinios 
que oscilam de uma cabe~a para outra, em que 
falta o conteirdo e onde a nudez & escondida 
pela sagacidade que produz tais raciocinios. 
Em sua determina<do peculiar, ao contrClrio, a 
dial&tica & a natureza verdadeira e propria das 
determina@zs intelectivas, das coisas e do 
finito em garal. R reflexdo, em primelro lugar, 
& a ultrapassagem do determ~na@o isolada, e 
& um referir-se a esta de modo a p6-la em uma 
relaq50, enquanto para o resto ela & mantida 
em seu valor isolado. R dial&tica, por outro 
lado, & a ultrapassagem imonente em que a 
unilateralidade e a limitqdo das determina@es 
intelectivas se apresentam por aquilo que sdo, 
isto 6 ,  como negag.60 das proprias determina- 
~6es.  Todo finito consiste em negar a si proprio. 
0 momento dialhtico constitui, portanto, a 
alma motriz do procedimento cientifico, e & o 
irnico principio por meio do qua1 o conteljdo da 
cihncia obt&m naxo e necsssidode imanentes; 
analogamente, & no momento dial&tico em geral 
qua reside a verdadeira eleva@o, ndo exterior, 
acima do finito. 

4. 0 momento rspsculativo 

0 momento sspeculotivo ou positivamente 
racional capta a unidade das determinag.bes em 
sua contraposi~do, ou seja, capta o aspecto 
ofirmotivo contido em seu dissolver-sa e passar 
para outro. 

1) R dialbtica tem um resultado positivo 
porque possui um conte6do determinodo, ou 
seja, porque seu resultado ndo & propriamente 
o nodo vozio e obstroto, mas a nega~do de 
csrtos determino@s que estdo contidas no 
resultado, e este resultado ndo 6 de fato um 
nodo imediato, e sim, justamente, um resul- 
tado. 

2) Este elsmento racional, portanto, sm- 
bora pensado e tambhm abstrato, & ao mesmo 
tempo um concreto, porque ndo & unidade sim- 
ples e formol, mas unidode de determino@es 
diferentes. Em geral, portanto, a filosofia ndo 
tem nada a ver com meras abstrag.bes ou com 
pensamantos formais, mas ocupa-se unicamsn- 
te de pensarnsntos concretos. 
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3) Na Iogica especulativa est6 contida a postas qua, em sua Finitude, s6o trocadas por 
mera Iogico do intelecto, a qua1 pode ser logo algo de infinito. 
dela deduzida; para faz&-lo, 6 suficiente descu- 
rar o momento dial&tico e racional. Desse modo, G. UI. F. Hsgel, 
a logica torna-se a Idgico usuol, um inventdrio Enciclop6dia dos ci&ncias filosoficas 
de v6rias detarmina~6es de pensamento justa- om comp&ndio. 

R F ILOSOFIA DA NRTUREZA 

A concep$iiro hegeliana da natureza 

I3 Iogica, conforme dissemos, Q como "a rspressntogdo de Deus em suo sterno ess&ncio 
antes da criagdo do noturezo e de urn espirito finto". 0 "antes" deve ssr ontendido ndo em 
santido cronolog~co, mos Iogico-ontologico. E o termo criagdo deve ssr concabido ds modo 
completamente diferente do santido qua possui no context0 do filosofia cldssico-crist6. 

Deus Q o iddio e a naturezo d o auto-alienor-sa clo ~dQia, seu outo-estranhor-sa, ou ssjo, 
ssu sair-de-si-mesma. 

Compresnde-ss melhor este ponto se tivsrmos presents o triode de Proclo man&ncia-proces- 
s6o-convers60. f l  mon&ncfo corresponde oo momento do iddio em si; o procsssdo corresponds 
justomente a a t e  momento do soir ds si do idQio; enquonto o conversdo ou volto, como veremos, 
d o momento do espirito, o ~ddio qus volto a si mesrna, o rsfletir-sa sobre si mesma. 

Esto pa te  da filosofio de Hegel 0 considsrodo pslo molor porte dos estudiosos a menos 
inter~ssonts. Entre outros coisas, h6 tempo ss salientou como Hegel ndo tinho nsnhumo sirnpotia 
pslo natureza, em cloro ontitsss 6s posig6es ds muitos rombnticos. 

Muito revelodor Q o exemplo que Isrsmos no tsrceiro pordgrofo das passogens que o sa- 
guir s8o apresentodos, onde Hegsl objsto o Vonini Cum pansador renoscsntisto: 1585- 16 19) 
- o quo1 ofirmo que uma pequsna coiso corno um cisco pode fozsr-nos rsconhecer a verdode 
e Deus - que ds nenhuma coiso do natureza pode-se dizar ISSO, o qus oo invQs devs-se dizer 
quonto oos atos do espirito, mesmo dos msnorss. 0 propr~o mol que exist@ nos homsns, por 
couso clos implicog6ss sspirituois que prsssup6s (a libarclods), Q infinitoments superior 6s 
plontas e aos ostros. 

Rs p6ginos o seguir sdo as mois sintQticas e intersssontes que Hsgel sscreveu sobre este 
tsma. 

1. A exterioridade 
como determina~60 fundamental 
da natureza 

R natureza resultou como a id& no for- 
ma do olteridode. Uma vez que de tal modo a 
id&ia 6 como o negativo de si mesma, ou seja, 
6 sxterior o si mesmo, a natureza n6o & entao 
exterior apenas de modo relative, em relaq5o 
a essa id&ia (e em rela@o b existhncia subje- 
tiva da id&ia, o espirito), mas a exterioridade 
constitui a determina<ao no qua1 a id&ia 6 corno 
natureza. 

Nessa exterioridade, as determinapzs 
conceituais t&m a apar&ncia de subsistir como 
reciprocamente indifsrentes e de isolor-se uma 
da outra. 0 conceito, por conseguinte, & como 
Interioridade. Em seu ser-ai, portanto, a nature- 

za ndo rnostra nenhuma liberdade, mas apenas 
nec~ssidode e acidsntolidode. 

2. Sobre o carater divino da natureza 

R natureza, segundo sua ex~st&ncia de- 
terminada por meio da quol ela & justamente 
natureza, n6o deve por isso 5er divinizada; nem 
o sol, a lua, os animais, as plantas etc., devem 
ser considerados e preservados como obras 
da Deus superiores aos atos e acontecimentos 
humanos. Em si, no iddia, a natureza & divina, 
mas assim como ela 6, seu ser nBo corresponde 
a seu conceito. R natureza &antes a contradigdo 
ndo-resolvido. Seu cardter peculiar & o ser- 
colocodo, 6 o negativo, no rnssmo sentido em 
que os antigos entenderam a motdrio em gsral 
como o non-ens. Rss~m, a natureza foi definida 



tamb&m como a quedo do id&ia de SI mesma, 
pelo fato de que a idha, nesta figura da exte- 
rioridade, acha-se inadequada a si propria. R 
natureza aparece corno o prime~ro, o imed~ato, 
o o-que-6, apenas para a consci&ncia que C 
ela propria inicialmente exterior e, portanto, 
imediata. 

3. Exterioridade natural 
a extrinsecag60 espiritual 

Rpesar de se encontrar em tal elemento 
da exterioridade, o natureza 6, em todo caso. 
apresentagdo do idhio, motivo pelo qua1 cer- 
tamente se pode e se deve admirar nela a 
sabedoria de Deus. Mas, diante do afirmagdo 
de Vanini, segundo a qua1 bastaria um cisco 
para conhecer o ser de Deus, deve-se repli- 
car qua toda representa<do formulada pelo 
espirito, a pior de suas fantasias, o jogo de 
seu humor mais acidental, qualquer palavra, 
constitui um fundamento mais excelente para o 
conhecimento do ser de Deus em cornparagdo a 
qualquer outro objeto natural. Na natureza ndo 
se tem apenas a acidentalidade desordenada 
e desanfreada do jogo das formas, mas coda 
figura 6, al&m disso, privada por si do proprio 
conceito. O vbrtice supremo para o qua1 est6 
impulsionada a natureza em seu ser-ai & a 
vida, a qual, porCm, enquanto id&ia apenas 
natural, acha-se abandonada b irracionalidade 
da exterioridade, e a vida individual, em todo 
instante de sua exist&ncia, est6 envolvida com 
outras individualidades. Em toda extrinsecagdo 
espiritual, ao contrdrio, est6 contido o momento 
da livre revslagdo universal a SI propria. 

4. Equivocos relativos a uma superioridade 
presumido do elemento naturcil 
sobre o espiritual 

Cai-se em um mal-entendido an61ogo 
quando o elemento espir~tual em geral 6 va- 
lorizado menos que as coisas naturais, como 
por exemplo quando as CO~SOS naturais sdo 
preferidas bs obros de orte do homem pelo 
fato de que o material destas Ijlt~rnas poderia 
ser tomado apenas do exterior e porque estas 
ndo seriam vivas. Como sea forma espiritual ndo 
contivesse uma v~talidade superior e ndo Fosse 
mais digna do espirito do que a forma natural; 
como se a forma em geral ndo fosse superior 
b mot&ria, e como se em todo fato &tic0 ndo 
pertencesse unicamente ao espirito tambdm 
aqu~lo que pode ser chamado "mat&ria"; como 
se aquilo que esM situado no est6gio natural 
mais elevado - o vivente - 1-180 tomasse ele 
tambhm sua rnatdr~a do exterior! Outro pr~v~l&g~o 

que 6 atribuido 6 natureza d aquela segundo 
o qua1 ela, embora com toda a acidental~dade 
de suas exist&ncias, permaneceria firmemente 
sujeita a le~s eternas. Mas tambdm o reino do 
autoconsci&ncia o &! E isso & atestado j6 pela 
f& em uma provid&nc~a que gularla os acontecl- 
mentos humanos; ou talvez seja preciso pensar 
que no campo dos acontecimentos humanos as 
determina@es desta prov~d&ncia deveriam ser 
apenas acidenta~s e irracionais? 

Na realidode, tambdm quando a acidenta- 
l~dade espiritual - o orbitrio -chega ao mol, ests 
ultimo & infinitamente superlor aos movlmentos 
regulares dos astros ou b inoc&nc~a das plantas: 
aquele que erra, cometendo o mal, corn efe~to, 
& ainda sempre espirito. 

5. R natureza 
como sistema de est6gios necessaries 

R natureza deve ser considerada como 
um slstemo d~ estdglos, coda um dos quals soi 
necessariamente dos outros e constltul a verda- 
de mais proxima do est6gio do qua1 resulta. R 
produgdo de um est6gio a partir de outro acon- 
tece, pordm, ndo naturalmente, e sim na idha 
interna que constltu~ o fundamento da natureza. 
R metomorfose pertence apenas 00 conceit0 
enquanto tal, porque apenas a altera~do do 
concelto & desenvolvimento. Ora, no natureza 
o conceito 6, em parte, apenas interno, e em 
parte existe apenas como ~ndividuo v~vente. Por 
conseguinte, a metamorfose existent@ limita-se 
unlcamente a este individuo. 

6 . 0  concdto i imanente 
nos est6gios da natureza 

Conforme urna srrada concepgdo antiga, 
feita justamente antes da moderna filosoha 
natural, o process0 e a passagem de uma for- 
ma e esfera natural a uma superior seria uma 
produgdo exteriormente real, produgdo que, 
porbm, com o fim de tornor mois clop a formo 
natural superior, teria s~do depois reconduzida 
no obscuridode do passado. Ora, na realidode, 
b natureza & peculiar exatamente a exteriori- 
dade, o despedogamento ncis diferenps e o 
dsixd-las surgir como ex~st&ncias indiferentes. 
O conceito dialdtico, que serve de guia para di- 
versos astdgiosdo desenvolvimento, & o lnterior 
dos proprios est6gios. E preciso, porbm, excluir 
do cons~deragbo pensante as representa@es 
nebulosas, e no fundo sensiveis, como por 
exemplo sobretudo o assim chamado noscer 
das plantas e dos animals da 6gua, e depois 
o noscer dos organismos animais mais desen- 
volvidos a partir dos inferiores etc. 
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7. A impotQncia da natureza 

R controdi@o do id6ia que, enquanto 
natureza, & exterior a si propria, & mais pre- 
cisamente a contradi<do pela qual, de um 
lado, existe a necessidode conceitual das 
formagms naturais e de sua determina@o 
racional na totalidads orgbnica, enquanto, do 
outro, exists sua acidentalidade indiferente 
e irrecylaridade indeterminavel. R acidenta- 
lidads e determinabilidade externa tam seu 
direito justamente no esfera da natureza. 0 
mais alto grau desta acidentalidade se tam 
no rsino das forma$des concretas, as quais, 
porbm, enquanto coisas naturais, sdo ao mas- 
mo tempo concretas apenas imediatamente. 0 
concreto imedioto, com efeito, Q uma multiddo 
de propriedades que sdo uma externa 2.1 outra 
e mais ou menos reciprocamente indiferen- 
tes; para tais propriedades, justamente por 
isso, a subjetividade simples que-6-por-si 
& igualmente indiferente, e as abandona 2.1 
determina$do exterior e acidental. 0 fato de 
receber as determina@es conceituais apenas 
de modo abstrato, e de deixar a atua~do do 
particular 2.1 determinab~lidada externa, constitui 
a impot6ncia da natureza. 

8.0s limites que a natureza pSe 6 filosofia 
Frequentemente se exaltou nos formaq5es 

naturais a infinita riqueza e multiplicidade das 
formas e, de modo totalmente irrational, a 
acidentalidade misturada com ordem exterior, 
como se nisso residisse a aka libarclads da na- 
tureza, e at& seu cardtar divino, ou pelo menos 
como se isso atestasse a divindade dentro da 
natureza. Trocar a acidentalidade, o arbitrio, a 
aus&ncia de ordam, por liberdade e racional~- 
dade & tipico do procedimento represantativo 
sensivel. 

Fl impot&ncia da natureza pde limites b 
filosofia. A coisa mais inoportuna consists em 
pretender que o conceito deva compreender tais 
acidentalidades e - conforme foi dito - construi- 
las, deduzi-las; parece at8 que a tarefa seja 
tanto mais f6cil quanto mais insignificante e 
isolada & a forma<do natural. Ora, & certamente 
possivel seguir os trqos da determina<do con- 
csltual at& nos minimos particulares, mas estes 
ndo se esgotam de fato nessa determinaq30. 
0 s  trqos deste fio condutor e nexo interno 
surpreenderdo frequentemente o obssrvador, 
mas resultor60 surpreendentes, ou melhor, to- 
talmente inacredit6veis, sobretudo para aquele 
que, tanto na historia natural como no historia 
humana, @st6 habituado a divisor apenas 

acidentalidades. Em todo caso, ndo devemos 
nos deixar enganar tomando tal trqo pela to- 
talidade do determina<do da forma<do natural, 
porque desse modo se cai no procedimento 
analogico acima mencionado. 

9. lmpossibilidade de classificar 
r ordenar de modo firme 
r permanrntr 
as formagties naturais 

Na impothcia da natureza, razdo pela 
qua1 o conceito ndo & atuado nela de mod0 
odequado, est6 inerente a dificuldade - e, 
para muitos circulos naturais, a impossibilidade 
- de encontrar com a considera<do empirica 
diferen~as solidas para estabelecer classes e 
ordens. Em todo lugar a natureza mistura os 
limitas essenciais corn forma@es hibridas e mas, 
com as quais & pontualmente desmentida toda 
firme distin<do; a coisa ocorre tambbm dentro 
de gBneros determinados (por exemplo: o 
g&nero humano), em que sa produzem mons- 
truosidades que, de um lado, sdo agrupadas 
sob o ~&nero em questdo, enquanto, do outro, 
sdo privadas de algumas determina@es que 
acabariam consideradas como peculiaridades 
essenciais de tal g&nero. 

Ora, apenas quando pressupomos um 
tipo fix0 & possivel declarar defeituosas, mas, 
anormais, tais forma@es. Este tipo, porbm, ndo 
pode ser tirado da experi&ncia, porque a ex- 
perikncia nos da exatamente tamb&m os assim 
chamados abortos, monstros, seres hibridos 
etc. 0 tipo pressupde antes a autonomia e a 
dignidade do determina<do conceitual. 

10.0 escopo final da natureza 
i o rspirito 

Em si, a natureza & um todo vivo. 0 movi- 
mento atravQs de seus estagios consiste mais 
precisamsnte no fato de qua a idQia se ,358 
como aquilo que ela Q em si. Em outras palavras: 
a partir de sua imediatez e exterioridode, que 
& a morte, a id&ia vai para dentro de si para 
existir em primeiro lugar como vivente; portanto, 
remove tambbm esta deterrnina~do em que ela 
& apenas vida, e se produz fazendo-se exist&n- 
cia do espirito. 

0 espirito & a verdade e o fim ljltimo do 
natureza, e constitui a verdadeira realidade 
da idbia. 

G. W. F. Hegel, 
EnciclopQdia das ci&ncias 
filosohcas ern comp&ndio. 
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em seus tres momentos 

0 espirito t o retornar a si do rdtia e, 
corno mornento dioleticarnente conclusive, t 
3 rnois alto express80 do absoluto. 
0 aspir~to para nos Q o ultimo rnornento 

do procasso triddico-dolttico, mas, quanto 
30 volor 6 o prirnairo. Corn efe~to, a 1d61o (ern 
ssntido Iogico) e o noturezo devern ser vistas 
corno momentos ideals do espirito, polos 
dialtticos dos quais o espirito 0 sintese. 

Corno cado porte e coda rnornento do 
sisterna hegeliono, tarnbdrn o espirito, e 
nortonto a filosoho do sspirito ern geral e 
em part~cular, d estruturodo dialet~carnente 
de rnodo triddlco e irnpllca os tr& rnornentos 
seguintes: 

I) Espirito subjetivo, que t o rnornsnto 
em que o espirito se preparo paro o outo- 
realizaq30 e outoconhecirnsnto; 

2) Cspirito objetivo, qus 6 o rnornento 
ern que se outo-atuo corno liberdode no 
historio; 

3) Espirito obsoluto, qua d o rnornento 
ern que se conhece de rnodo perfeito e 910- 
bol, a d corno Deus ern sua plenitude. 

0 absoluto d o espirito: esta 6 a supmma 
deflnl@o do absoluto. Pode-se dizer que a 
tend&ncia absoluta de toda cultura e de toda 
filosofia tenha sido a de encontrar tal defini~do 
e de compreender conceitualmente seu sentido 
e conteudo. Toda religldo e toda ci&ncla tern 
sempre se impulsionado para este ponto, e 
apenas a partir da te  impulso deve ser com- 
preendida a historia do mundo. 

R palavra e a representa@o do espirito 
foram logo encontradas, e o conteirdo da reli- 
gido cristd & fazer conhecer Deus como espirito. 
R tarefa da filosofla consists em captar aquilo 
que aqui & dodo 6 representa<do, e que ern si 
& a ess&ncia, em seu proprio elemento, isto 6 ,  
no conceito. Essa tarefa ndo C resolvida ver- 
dadelramente e da modo imanente a ndo ser 
quando o conceito e a liberdade sdo o objeto 
e a alma da filosofia. [...I 

Em seu desenvolvimento, o sspirlto 6: 
I. na forma da rela~do consigo mesmo; 

em seu interlor, ele assiste ao tornar-se da 
totalidade ~daalizada da id&ia, ou seja: seu 
conceito volta-se para ele, s seu ser conslste 
no ser-junto-de-si, isto 6 ,  no ser-livre; este & o 
espirito subjetivo; 

II. na forma da realidode corno de um 
mundo que o espir~to deve produzir s produz, e 
no qua1 a liberdade & como necess~dade.dada; 
este & o espirito objetlvo; 

Ill. no unidade, que-6-em-SI-e-por-SI e 
que sternamente se produz, da objetividade 
do espirito e de sua idealidode ou conceito: 
aqui o espirito est6 em sua verdads absoluta, 
& o espirlto absoluto. 

Capa da Enciclopkdia das citncias filoscificas 
em compendia, 
nu tradu@o italiana de Renedetto Croce. 
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A rocionalidodo do Estodo 

Entre os nurnarosos ternos qua entrorn no 
brnb~to do filosofio do espirito destoco-sa o 
do racionalidade absoluta do h~storia e o  do 
Estodo corno o entrada do razdo no rnundo, 
como Deus no rnundo. 

Rs pdginos que oqui reproduzirnos ilus- 
trorn exotornente estes dois ternas que se 
tornororn calebdrrirnos s qus rspresentorn 
Hsgel verdadeirornente de rnodo egrQgio, 
corno rnuitos estudiosos dissarorn, por barn 
e por rnol. 

R rocionolidode obsoluto do historia nbo 
d rnais que o consequ&ncio do concep@o ds 
Hegel de qua tudo nbo d rnais que o iddio 
qua se reol~zo, sagundo urno lnfinito riquezo 
de forrnos. E isso vole, por conseguints, 
tornbdrn poro o historio, e de rnodo aindo 
rnais conspi'cuo do qus para o noturezo, pelos 
rnotivos qua vimos nos pdginos do filosofio 
do naturezo, ou seja, palo rnotivo de que 
na historio 6 o razdo qua age em nivel de 
liberdade. Ern gerol, poro Hegel nodo Q reol 
o n6o ser o ~ddio e, portonto, todo rnomento 
do real 6 racional. e vice-versa. 

R concepgbo do Estodo tern os rnasrnos 
roi'zas teoricos. Poro Hegel o Estodo d odes- 
dobrar-sa da rozdo e do espirito no tempo, 
ossim como a naturezo 6 o desdobror-sa do 
idhio no espago. 

Naste sentido, o sspirito que se reolizo 
no histono, tornando-se Estodo, t conside- 
rado corno o Deus real, o entrada de Deus 
no mundo. 

Rssirn, tudo oquilo qus foz o Estodo 
devia sar feito e ndo podia deixar de ser 
feito. Esto d o concep@o rnois absolutisto 
do Estodo qua tenha se opresentodo no 
historio do pansornanto, e justornsnte por 
isso suscitou os rnais vivos e os rnais fortes 
oposigbas, oltrn da utilizo~bes da cordrtar 
"idaoloc~ico". 

1. llquilo qus e real O racional, 
aquilo que 6 racional e real 

R filosofia, enquanto 6 a atividode de son- 
dar o rocional, & justamente por rsso a otividoda 
da captor a prasanga e a real~doda, e ndo estd 
de fato ocupada em estabelacer urn oldrn que 
apenas Deus sabe onde deveria estar, ou do 
qua1 da prefer&ncia se sobe sfetivamente dizer 

com precisdo onde se encontro, isto 6 ,  no erro 
de um rac~ocinio un~lateral e vazio. 

No decorrer desto obra, af~rrnei que at& a 
Republica plat8nica, que passa pela expressdo 
proverb~al de um ideal vozio, ndo captou mais, 
essenc~almante, que a natureza da et~cidade 
grega. Portanto, acrescentel que, na consci6ncia 
do rnais profundo principio que irrompia dentro 
de tal eticidade - principio que nela podla se 
manifestar imediatamente apenas corno aspira- 
gdo ainda lnsatisfeita e, portanto, apenas corno 
corrupgdo -, Platdo dev~a procuror, justarnente 
a partir dessa aspira~do, o rernhd~o para corn- 
bat&-lo. Oro, este rernbdio so podia vir do alto; 
Plotdo, ao contr6r10, p6de procurd-lo inicialmen- 
te apenas em uma particular forma externo do 
eticidade grega, por rnelo da qua1 ele imaginou 
dominar aquela corrup<do e graGas b qua1 feriu, 
justamente no intimo mais profundo, seu rnais 
profundo impulso: a psrsonolidade I~vre e lnf~ni- 
ta. Ele, todavia, se demonstrou aquele grande 
espirito que fol, exatamente porqua o principio 
ao redor do qua1 giro o car6ter uist~ntivo de 
sua id&ia & o eixo sobre o qua1 girou a entdo 
irninente revolu@o do mundo. 

Rquilo que d rocional 6 reol, 
a aquilo que Q real d rocionol. 

€ esta a convicg6o em que se encontra 
toda consc16ncia ~ng&nua, corno tarnbCm a 
fllosofia. E, a partir disso, a fllosofia procede 
b consideragdo tanto do unlverso espirituol, 
como do universo natural. Quando a refIex60, 
o sentimento, ou qualquer outra forma qua 
assuma a consci&nc~a subjet~va, considera a 
presenp como algo da vdo, quondo se coloco 
alism dda e se comporta como sabichona, entdo 
se encontra em urna dimensdo vd. E assirn, uma 
vez que hd realidade openas na presenga, a 
propria consci6ncia subjetiva ndo & rnais que 
vhidade. Ro contrdrio, quando a id610 assume 
o valor de algo que & sirnplesmente urna id&ia, 
representa@o propria do opinar, entdo contra 
esta assungdo a filosofia garante a ~nteleqdo 
pela qua1 ndo hd nada de real a ndo sera id&ia. 
Trata-se, portanto, de reconhecer, na apor&ncia 
daquilo que & temporal e passageiro, a subs- 
t6nc1a que & lmanente e a eterno que estd 
presente. Corn afeito, corno em sua realidade 
o racional - que & sin8nirno da idhia - acede 
ao mesrno tempo na exist&ncia externa, ele 
vern 6 tona em urna riqueza infinita de formas, 
fen8rnenos e configura~des, e cinge seu nljcleo 
corn a casca multicolorida am qua inicialmente 
rnora a consci8ncia: ora, apenas o conceit0 
penetra esse aspecto, a f~rn de reencontrar o 
pulso interno e de senti-lo a~nda batar at& nos 
conhgura~des externas. 
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2. 0 Estado como eticidade concreta 

0 Estado & a realidade da idbia btica. Ele 
6 o espirito &tic0 enquanto vontade substancial, 
manifesto, evidente a si propria, vontade que 
se pensa e se sabe, e que leva a cabo aquilo 
que sabe e a medida que o sabe. No ethos, 
o Estado tem sua propria existBncia imediata. 
Na autoconsciQncia do individuo, no saber e 
na atividade do individuo, o Estado tem ao 
inv&s sua propria existhcia mediada. Por sua 
vez, por meio da predisposi$do esp~ritual, a 
autoconsci&ncia tem sua propria liberdade 
substancial no Estado assim como na propria 
ess&ncia, como no fim e no produto de sua 
propria atividade. 

3. 0 Estado como o racional em si e por si 

0 Estado, enquanto & a realidade da 
vontade substancial, tem esta realidade na 
autoconsci6ncia particular que se elevou at& a 
propria universalidade. Em tal sentido, o Estado 
6 o racional em si e por si. Ora, esta unidade 
substancial & autofinalidade absoluta e imo- 
vel, na qua1 a liberdade cheqa a seu direito 
supremo; analogamenta, esta flm ultimo tsm o 
supremo direito em rela~do aos individuos. 0 s  
individuos, por sua vez, t&m o dever supremo 
de ser mambros do Estado. 

4. Na idiia do Estado 
esta presente a idiia por si, 
isto 6, o Deus real 

0 Estado 6 a vontade racional, que 6 
essencialmante livre, 6 id&ntica a si propria. En- 
quanto vontade racional, o Estado & a liberdade 
como liberdade livre e, portanto, realizada. Em 
si e por si, o Estado 6 o todo &tico, a realiza$do 
da liberdade. Fim absoluto da razdo & que a 
liberdade seja real. 0 Estado & o espirito que 
estd no mundo, o espirito que se realiza no 
mundo, na consci&ncia. 0 espirito se realiza 
tarnbhm na natureza, mas apenas como o outro 

do espirito, como espirito dormente. Quando, 
ao contrario, & dado no consci&ncia, quando & 
objeto para si proprio e sabe a si proprio como 
objeto existente, o espirito Q o Estado. 

Quando se fala da liberdade, & preciso 
partir ndo da individualidade, do autoconsci&n- 
cia individual, mas apenas da ess&ncia da 
autoconsci&ncia. Saiba ou ndo o homem, Q 
nessa ess6ncia que consiste a liberdade, e ela 
se realiza corno pot&ncia aut6noma na qua1 os 
individuos particulares sdo apenas momentos, 
contra a qua1 o individuo nada pode. E o ca- 
minho de Deus no mundo que faz com que o 
Estado exista. 0 que realiza isso & a pot&ncia 
da razdo que se realiza corno vontade. 

Quando se fala da id&ia do Estado, ndo 
6 preciso ter diante dos olhos Estados parti- 
culares, institui~des particulares, mas deve-se 
considerar a id&ia por si, esse Deus real. Todo 
Estado pode ser declarado, em base aos prin- 
cipios que se t&m, como um Estado mau, e se 
pode reconhecer esta ou aquela imperfei<do 
dele; todo Estado, por&m, 2. medida que nele 
da-se o essential - pelo qua1 ele & um Estado 
enquanto Estado, isto 6 ,  um Estado europeu 
cristdo - deve conter todos os momentos esta- 
tuais essenciais. Em qeral, & fad individuar as 
imperfei@es; sempre se comep na juventude 
com a critica. Difkil 6, porbm, conhecer o aspecto 
afirmativo, que 6 inerente em uma realidade. 
Aqui importa esse aspect0 aut6nom0, o qual, 
na modalidads de sua exist&ncia, pode tamb&m 
ter muitos defeitos. 

0 Estado ndo & pura obra de ark. Ele est6 
no mundo, est6 na esfera do arbitrio, do acaso, 
do erro; uma inten~do 17-16 pode desfiqura-lo 
em muitos de seus lados. Mas o homem mais 
odioso, o delinquente, 6 ainda sempre homem; 
um doente, um estropiado, & ainda sempre um 
homem vivo: o afirmativo - a vida - existe ape- 
sar do defeito; e & exatamente esse afirmativo 
que & preciso considerar. 

G. W. F. Hsgel, 
El~msntos d~ filosofia do dir~ito. 





Direita e esquerda hegeliana 

Socialismo utopico 

4 Nascimento e desenvolvimento do mamismo 

"Ndo e a consci6ncia dos homens que determina 
seu ser; mas, ao contrario, e seu ser social que 
determina sua consci6ncia ". 

Karl Marx 

"Marx ndo se deteve no materialism0 do seculo 
XVIII, mas levou a frente a filosofia. Ele a enriqueceu 
com as conquistas da filosofia classica alemd, prin- 
cipalmente com o sistema de Hegel I..]. A principal 
destas conquistas e a dialetica [...I". 

Lenin 

"Desde que Marx escreveu que todas as coisas 

E t6m sua morte, como poderemos dizer que isso 
ndo e aplicavel ao proprio marxismo?" 

!I!I Mao Tse-tung 
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Diveita e esqwwdcl hegeliana. 

I. $\ direita i?egeliac?a 

Hegel morre em 1831. Pouco depois de sua morte seus discipulos se dividem 
em duas correntes, que em 1837 David Strauss chamara de "direita" e de "es- 
querda" hegeliana, em forte dissidio tanto sobre a quest20 politica como sobre a 
religiosa. 

A direita hegeliana - representada, entre outros, por Karl Friedrich Goschel 
(1781-1861), Kasimir Conradi (1784-1849) e Georg Andreas Gabler (1786-1853) 
- sustenta, substancialmente, os dois pontos seguintes: 

a) em politica: o Estado prussiano com suas institui@es e suas A direita 
realizaq6es econ6micas e sociais devia ser visto como o ponto de hegeliana 
chegada da dialetica, como a realizas20 maxima da racionalidade p6e Hegel 
do espirito; em defesa 

6) sobre a questao religiosa: a f ilosof ia de Hegel e segura- da religido 
mente compativel com or dogmas do cristianismo e representa iO&F'F' 
o es fo r~o  mais adequado para tornar a fe  crist2 aceitavel ao 
pensamento modern0 e justifica-lo diante da raz2o. 

Um problems 
pava os discipulos de Hegel: 
o cristiamismo k compativeI 
COW a filosofia hegeliama? 

Hegel morreu no fim de 183 1. E, pouco 
depois de sua morte, o grande n ~ m e r o  de 
seus discipulos dividiu-se em dois troncos, 
em forte dissidio entre si, tanto sobre as 
concepq6es politicas corno, sobretudo, sobre 
a questio religiosa. Em 1837, David Strauss 
chamou essas duas correntes da escola he- 
geliana de direita e de esquerda, tomando 
esses termos do uso que deles se fazia no 
parlamento franc&. 

No  que se refere i politica, a direita 
hegeliana sustentava, grosso modo, que 
o Estado prussiano, com suas instituiq6es 
e suas realizaq6es econ6micas e sociais, 

devia ser visto como o ponto de chegada 
da dialktica, como a realizaq5o maxima da 
racionalidade do espirito. 

A esquerda, ao contrario, invocava a 
teoria da dialktica para sustentar que n5o era 
possivel deter-se em configuraqio politica 
e que a dialktica hist6rica deveria negh-la 
para supera-la e realizar uma racionalidade 
mais elevada. 

Em substincia: a direita propunha 
a filosofia hegeliana como justificaqiio do 
Estado existente, ao passo que a esquerda, 
em nome da dialktica, pretendia negar o 
Estado existente. 

Todavia, antes e mais do que em po- 
litica, a controvkrsia te6rica entre direita e 
esquerda hegeliana deu-se (pelo menos atk 
Marx) em torno da quest20 religiosa. Hegel 
sustentara que tanto a religiio como a filo- 
sofia t?m o mesmo conteudo, mas tambkm 
dissera que a religi50 expressa esse conteudo 
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na forma de representa@o, ao passo que a 
filosofia o expressa na forma de conceito. 
Conseqiientemente, para Hegel, o verdadei- 
ro conte~do da religiiio devia ser retomado 
pela filosofia, transformado em conceitos, 
e portanto desaparecer enquanto verdade 
religiosa e tornar-se raziio filosofica. 

Pois bem, t precisamente dai que bro- 
tam as duas concepg6es divergentes da direi- 
ta e da esquerda hegelianas. 0 cristianismo 
e' compativel com a filosofia hegeliana? Esse 
t o problema fundamental em torno do qual 
se defrontam e se dividem os discipulos de 
Hegel. 

A direita C\egeliana: 
I defesa e j~st i f ica~ao 

A direita interpretou o pensamento de 
Hegel como seguramente compativel com 
os dogmas do cristianismo e como o esfor~o 
mais adequado para tornar a f6 cristii aceiti- 
vel para o pensamento modern0 e justifici-la 
diante da raziio. 

A esquerda, ao contriirio, substituiu 
inteiramente a religiiio pela filosofia, sus- 
tentando portanto a inconciliabilidade entre 
filosofia hegeliana e cristianismo, negando 
ao cristianismo qualquer elemento de trans- 
cendincia e reduzindo a religiiio de mensa- 
gem divina a fato essencialmente humano, 
atravCs do qual podemos vir a saber muitas 
coisas, mas niio sobre Deus e sim sobre o 
proprio homem, suas aspirag6es profundas 
e sua historia. 

Em suma, a direita hegeliana baseava- 
se no fato de que Hegel reconhecia h reli- 
giio historica plena validade no iimbito da 
sua forma; a esquerda, portm, baseava-se 
no fato de que, para Hegel, a religiiio niio 
6 raziio, e sim representag30 e, portanto, 
redutivel a mito. 

A direita hegeliana jii foi definida como 
a Escolastica do hegelianismo, j i  que, do 
mesmo mod0 como a escoliistica medieval 
usara a raziio aristottlica para justificar e 
defender a verdade religiosa, agora a direita 
hegeliana usa a raziio hegeliana para justifi- 
car e defender os mesmos dogmas centrais 
do cristianismo, como os da encarnaqiio e 
da imortalidade da alma. 

do direita C\egeliana 

Assim, por exemplo, Karl Friedrich 
Goschel (1781-1861), no escrito Sobre as 
provas da imortalidade da alma humana a 
luz da filosofia especulativa (1835), prop6s 
tr2s provas da imortalidade e, com base no 
sistema hegeliano, defendeu a existincia do 
sobrenatural em Aforismos sobre o n2o-sa- 
ber e sobre o saber absoluto. 

Kasimir Conradi (1784-1849) tambkm 
escreveu sobre a alma imortal em Imorta- 
lidade e vida eterna (1837). A exemplo de 
Georg Andreas Gabler (1786-1853), Conra- 
di se fez paladin0 da intima conciliabilidade 
entre cristianismo e hegelianismo. 

Tamb6m pertencem i direita hegelia- 
na os historiadores da filosofia Johann 
Eduard Erdmann (1805-1892) e Kuno 
Fischer (1824-1907), autor de imponente 
e influente Histdria da filosofia moderna 
(1854-1877), constando de uma s6rie de 
monografias, de Descartes a Hegel. Karl 
Friedrich Rosenkranz, biografo de Hegel 
(Vida de Hegel, 1844; Apologia de Hegel, 
1858), foi posto por Strauss no centro da 
Escola hegeliana. 
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Contrarios ao status quo em politica (e justamente em base a "irrefreavel e 
revolucionaria" dialetica) e ateus (porqwe para Hegel a religiao e representagao, 
mito, e nao razao), foram, ao inves, os representantes da esquerda hegeliana: David 
Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner, Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach e Karl Marx. 

Para David Friedrich Strauss (1808-1874), autor de uma Strauss: 
Vida de Jesus (1835), o evangelho nao e historia, mas "mito"; o o evangelho 
evangelho nos apresenta o "Cristo da few: e uma transfiguraqao nao e historia, 
dos fatos, que brotou da espera do Messias por parte do povo, mas "mito" 
sob o estimulo do fascinio poderoso de Jesus. E a verdade do mito 4 9 1 
e que a uniao do finito e do infinito nao ocorre em um homem 
particular, mas e caracteristica da humanidade. Cristo, escreve Strauss, "e aquele 
no qua1 a consciCncia da unidade do divino e do humano surgiu pela primeira vez 
e com energia, e que neste sentido e unico e inigualavel na historia do mundo". 

Bruno Bauer (1809-1882) ataca o cristianismo do lado eti- 
co. E se pergunta: "Quem e o egoista?". 0 crente, que deixa de Bauer: 
lado o Estado, a historia e a humanidade, e sobre as ruinas da o crente 
razao e da humanidade ocupa-se apenas com sua alma miseravel e um egoista 
e sem interesse? Ou o homem, que vive e trabalha junto com os + 3 2 
homens, e em familial Estado, arte e cihcia satisfaz sua paixao 
pelo progress0 da humanidade? 

Max Stirner (pseuddnimo de Johann Kaspar Schmidt, 1806-1856) e autor 
de 0 unico e sua propriedade (1845), onde defende a tese de que, para ser ateus 
ate o fim, e preciso negar tanto Deus como a humanidade, e isto 
em nome da unica realidade e do unico valor que e o individuo. stirner: 
0 individuo e a unica fonte do direito: nem Deus, nem a ciCncia, minha 
nem a revolu@o (que impbe outras escravidbes) sao legitimados propriedade 
para impor regras ao individuo. A consequCncia de tudo isso e um 0 me" poder 
egoism0 absoluto: o unico entra em uma associaqao porque isso + * 
Ihe e c8modo e considera os outros como objetos. 0 unico sera 
unicamente sua liberdade, sua vontade, seu poder. Esta e a sua propriedade: "Nao 
aquela arvore, e sim minha forga de dispor dela conforme me aprouver, constitui 
a minha propriedade". A propriedade do unico 6 o seu poder. 

Arnold Ruge (1802-1880) - cuja influCncia sobre Marx sera 
nao indiferente - combate o pensamento de Hegel em nome da W e :  
historia concreta e no plano da politica. E na Filosofia do direi- ''Hegel 

to hegeliano e critica de nosso tempo (1842) ele afirma que "a 
f ~ , " ~ ~ " ; ' ~ ~ ~ r , ,  razao, que quer despachar as fluidas existCncias da historia por 
+ determina~bes eternas, cai em um jogo ridiculo de prestigio". 

D a v i d  Fviedvich S t v a u s s :  era determinante a influencia hegeliana em 

a h u m a n i d a d e  c o m o  uniGo relaqio a critica teol6gica e a critica biblica. 
Em 1835, publicou a Vida de Jesus, em 

en tve  finito e infinito que sustenta que o relato evangClico n io  C 
histbria, mas "mito". 0 evangelho, em suma, 
n io  C crhica  de fatos cientificamente com- 

Strauss (1 808-1 874) estudou na Es- provados, mas, ao contriirio, nos apresenta o 
cola teol6gica de Tiibingen, sobre a qua1 "Cristo da fen: C uma transfigura~go de fatos, 
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que brotou da espera do Messias pel0 povo, 
sob o estimulo do poderoso fascinio de Cristo. 

0 evangelho niio C historia, C mito; mas 
n3o C lenda. A lenda tambCm C transfigura- 
$20 que a tradiqao opera, talvez a partir de 
fato historico, mas nela nZo h i  significado 
metafisico. No mito, ao contrario, existe. 
Segundo Strauss, o mito evangClico encontra 
seu significado mais profundo no principio 
cristZo da encarnaqao, no homem-Dew 
que C Jesus. A idCia da unidade entre finito 
(homem) e infinito (Deus) C mito crist3o que 
deve encontrar sua express30 adequada na 
filosofia. 0 s  cristios pensam que essa uni- 
dade se realizou em um individuo, em Jesus, 
o homem-Deus. Mas ai reside, segundo 
Strauss, o mito: na crenqa de que a encar- 
na@o se tenha realizado em individuo his- 
t o r i c ~  determinado. A realidade C que Jesus 
"C aquele no qua1 a conscihcia da unidade 
entre o divino e o humano apareceu pela 
primeira vez com energia e, nesse sentido, ele 
C unico e inigualivel na historia do mundo". 

Entretanto, continua dizendo Strauss, 
n3o se trata de que "a consci6ncia religio- 
sa, conquistada e promulgada por ele pela 
primeira vez, possa se subtrair a ulteriores 
justificaq6es e extens6es que resultam do 
desenvolvimento progressivo do espirito 
humano". E o desenvolvimento do espirito 
humano, isto C, a conscihcia filosofica (ou, 
melhor ainda, a filosofia hegeliana), faz 
Strauss dizer que n io  C em um individuo 
em particular (Jesus) que se deve ver a uniio 
entre o finito e o infinito, e sim que "a hu- 
manidade e' a unifica@o das duas naturezas, 
o Deus tornado homem: C o espirito infinito 
que se aliena na finitude e o espirito finito 
que se recorda de sua infinitude; ela C filha 
da mZe visivel e do pai invisivel, isto C, do 
espirito e da natureza". 

0 conteudo do evangelho e da filoso- 
fia, portanto, C o mesmo: C constituido pela 
unidade entre o finito e o infinito, do homem 
com Deus. No cristianismo esse conteudo 
se expressa sob forma de representaqzo no 
mito de Jesus homem-Deus, ao passo que a 
filosofia esti em condiq6es de traduzir essa 
verdade inadequada de forma racional. 

BPMMO Bamer: 

a religi2io corno 

Foi candente a polemica sobre o traba- 
lho de Strauss. Nesse meio tempo, porCm, 

a esquerda adquiria relevincia sempre 
maior. 

Entre I838 e 1841 sairam os "Anais de 
Halles sobre a cigncia e a arte alemgs", diri- 
gidos por Arnold Ruge (tambCm expoente 
da esquerda), e nos quais escreveram, entre 
outros, Feuerbach, Marx e Bauer. 

Com efeito, nesse period0 Bauer passa 
da direita para a esquerda, acentuando a opo- 
siq3o entre egoism0 religioso e moralidade 
humana e chegando a posiq6es muito extre- 
mas, a ponto de acabar em ateismo explicito. 

Bauer nio  quer que a humanidade fique 
ligada "a urn alCm quimCrico"; o que ele 
quer C que os homens unam seus esforqos 
em vista de um progress0 continuo nas artes, 
na ci6ncia e nas instituiq6es. Para Bauer, "o 
homem religioso (6 aquele que) niio encontra 
nada de born neste mundo", e C um egoista, 
porque se isola e se ocupa apenas de sua 
alma e niio se lanqa na "frente de combate 
da humanidade". 

Em 1841, Bauer publicou A trombeta 
do juizo universal contra Hegel ateu e an- 
ticristo, onde tenta demonstrar que, preci- 
samente a partir da perspectiva hegeliana, 
a religiio deve ser negada e o ateismo C 
verdadeiro. Ainda de 1841 C a obra de Lu- 
dwig Feuerbach A ess4ncia do cristianismo, 
na quai o ateismo 6 proposto corno nova 
forma de humanismo. 

Dai em diante, Feuerbach substituiria 
Strauss na lideranqa da esquerda que, com 
Feuerbach e Marx, passari B critica do 
sistema hegeliano e depois, sobretudo com 
Marx, se deslocari da critica do cCu (isto C, 
da religigo) para a critica da terra (isto 6, 
da economia e da politica). Todavia, antes 
de tratar de Feuerbach e de Marx, devemos 
recordar duas outras figuras da esquerda 
hegeliana: Stirner e Ruge. 

]\/lax Sf iroer:  

"em depositei minha camsa 

Max Stirner (pseud8nimo de Johann 
Caspar Schmidt, 1806-1 856), ainda corno 
aluno de Hegel em Berlim, rebelou-se contra 
ele em nome do individualism0 anhrquico, 
e censurou Feuerbach por ter substituido o 
Deus da religiio por outro deus, igualmente 
perigoso: a humanidade. 

A obra fundamental de Stirner 6 0 uni- 
co e sua propriedade (1845), onde o autor 



E s b o p  d o  perfil de Max Stlrner, realtzado por Frzedr~ch Engels. 
Moscou, B~blzoteca d o  Instltuto Marxrsta-1-enlntsta. 

defende a tese de que, para ser ateu at6 as 
ultimas conseqiitncias, e precis0 negar tanto 
Deus como a humanidade, em nome da uni- 
ca realidade e do unico valor, o individuo. 
0 individuo, o Eu ou o unico, C irrepetivel, 
C medida de todas as coisas, n5o pode ser 
escravo nern de Deus, nern da humanidade, 
nern dos ideais. Ao Bnico se subordina tudo. 
0 unico i liberdade em relaqiio a todos 
e nada existe de superior ao homem. E o 
homem niio C idCia, essEncia ou a espkcie. 
0 homem vale em sua singularidade e niio 
depende de ninguCm: "Eu depositei a minha 
causa no nada", diz Stirner. 

A conseqiitncia das idCias expostas C o 
egoismo absoluto. S6 o unico C que conta, 
nZo Deus, a sociedade ou os ideais. Alias, 
para Stirner, os ideais religiosos, morais 
ou politicos nao diferem das fixaq6es da 
loucura. 0 homem niio pode ser sufocado 

e comprimido pela Igreja, pelo Estado, 
pela sociedade, pelos partidos. Nem pelo 
socialismo que o liberta da escravid50 da 
propriedade privada, mas que o faz tornar- 
se servo da sociedade. 0 centro e o fim da 
liberdade autcntica C o eu singular, o unico: 
"N5o valho eu mais do que a liberdade? Niio 
sou eu que me torno livre a mim mesmo? 
Niio sou eu talvez 0 primeiro?" 

0 individuo t a unica fonte do direito: 
nern Deus, nern a sociedade, nern a revolu- 
qiio (que sempre cria outras hierarquias e 
outras escravid6es) t tm legitimidade, para 
Stirner, de impor regras ao individuo. 0 
individuo C um dado imediato: niio se pode 
universaliza-lo em uma teoria. 

0 unico entra em uma associa@o de 
homens com o unico objetivo de se tornar 
mais forte, e considera os outros como 
objeto. 0 unico n50 faz revoluqiio (por- 
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que, precisamente, imp6e outras servid6es 
obsessivas); sua palavra de ordem C a in- 
surrei@o. 

0 iinico, que ainda deve surgir, nHo 
seri nem um cidadHo submetido ao Estado 
e, portanto, escravo do trabalho, nem um 
esfarrapado socialista submetido As provi- 
dsncias da sociedade e 2 Ctica do "dever". 

Ele seri apenas sua liberdade, seu po- 
derio, sua vontade. Esta C a sua propriedade. 
"NHo aquela iirvore, e sim minha f o r ~ a  de 
dispor dela como me aprouver, constitui 
minha propriedade". Minha propriedade, 
sentencia Stirner, "C o meu poder". 

f i v n o l d  R M g e :  

'a verdade sMbmete 

Outro critic0 de Hegel foi Arnold Ruge 
(1 802-1 88O), cuja influ2ncia sobre Marx 
seria notivel (ainda que depois, em 1844, 
os dois chegassem ao rompimento). Ruge 
combate o pensamento de Hegel precisa- 
mente em nome da hist6ria concreta e no 
plano da politica. 

A filosofia nHo pode, como pretende 
Hegel, "elevar a existhcia ou as determina- 
q6es hist6ricas ao plano de determinaq6es 
16gicas." Na Cri'tica a filosofia do direito de 
Hegel, Ruge escreve: "A razHo, que quer nos 
impingir as fluidas existencias da historia 
como determinaq6es eternas, cai em um jogo 
ridiculo de prestigio". 

A filosofia, ou melhor, os filosofos, de- 
vem determinar o movimento da historia. 

Com efeito, para Ruge, o fil6sofo que 
sabe compreender que a critica filosofica 
determina o movimento da hist6ria "esti en- 
quadrado na moldura de sua Cpoca", pois a 
verdade submete em massa todo o mundo." 

Como se vi, nos jovens da esquerda, 
a critica A religiio desemboca na critica a 

politica. Essa tendcncia se acentuara com 
Marx. Por isso, C compreensivel que esses 
fil6sofos n io  tenham tido vida ficil. Em 
breve falaremos das vicissitudes de Feuerba- 
ch e Marx. Ruge foi obrigado a renunciar a 
sua livre-doc2ncia em Halles; seus "Anais" 
foram fechados e ele pr6prio acabou na 
prisio. Evitou a prisiio pela segunda vez, 
refugiando-se primeiro em Paris, depois 
na Suiqa e por fim na Inglaterra. Stirner 
acabou a vida em misCria degradante. 
Bauer, perdendo a cadeira universitiria, 
viveu em Berlim como livre-escritor, entre 
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111. Ludwig Feuerbach 
e a reduc6o da teologia a a~ t ro~o log ia  

Ludwig Feuerbach (1804-1872) 6, depois de Marx, o representante de maior 
salihcia da esquerda hegeliana. Suas Liq6es sobre a essSlncia da religiao - apre- 
sentadas em Heidelberg em 1848 - foram publicadas em 1851. Em 1841 Feuerbach 
havia publicado sua obra mais importante: A ess4ncia do cristia- 
nismo. ai que ele proptie aquela que ele prdprio define como Vida e obras 

reduqao da teologia e da religiao a antropologia. + § I  

A filosofia n%o tem a tarefa de negar ou ri'dicularizar o grande evento hu- 
mano que e a religiao. Deve compreend6lo. E o compreende, afirma Feuerbach, 
quando percebemos que "a consci4ncia que o homem tem de Deus e a consci&ncia 
que o homem tem de si". Em poucas palavras: a teologia e antropologia; o dis- 
curso sobre Deus 4, na realidade, um discurso sobre o homem, 
uma vet que o homem - que encontra uma natureza insensivel Deus, 
a seus sofrimentos - p8e suas qualidades, suas aspirac;fies, seus "espelho 
ideais para fora de si, torna-se estranho, se aliena e constrdi sua do homem" 
divindade. A religiao 4 a proje@o da essCncia do homem: "Deus + 2-3 
6 o espelho do homem". 

A religiao, para Feuerbach, e um fato totalmente humano. E, uma vez desve- 
lado o mistcirio da religiao, ao Deus no ceu ele substitui outra divindade, o homem 
"de carne e sangue". E a moral que prega o amor de Deus, ele pretende substituir 
a moral que recomenda o amor do homem em nome do homem. 
A intenqso do humanismo de Feuerbach e a de transformar os ho- 0 "humanismo" 
mens de amigos de Deus em amigos dos homens, "de homens que de Feuerbach 
cr@em em homens que pensam, de homens que rezam em homens + 3 
que trabalham, de candidatos do alem em estudiosos do aquem". 

Vida e obras 

Ludwig Feuerbach (1804-1872) pri- 
meiro estudou teologia em Heidelberg e 
depois em Berlim, onde ouviu Hegel. De 
Berlim, escreveu ao pai: "Aprendi com Hegel 
em quatro semanas tudo o que n io  aprendi 
antes em dois anos". 

Mas as duvidas nf o tardaram a surgir. 
Em 1830 tomou posigio contra a direita he- 
geliana, com o ensaio Pensamentos sobre a 
morte e a imortalidade, onde a imortalidade 
t negada para o individuo em particular e 
admitida apenas para a humanidade. Esse 
escrito bloqueou a carreira acadimica de 
Feuerbach. 

Durante o ano de 1848, portm, os 
estudantes progressistas de Heidelberg o 
convidaram a ministrar um curso, quando 
entiio desenvolveu as Li~6es  sobre a essBncia 

da religiiio, publicadas depois em 1851. A 
exce~iio desse parintese publico, Feuerbach 
viveu afastado, em total miskria, morrendo 
em Rechenberg, em 1872. 

jV&o k Deus 
q u e  cria o hornern, 

was o hornem 

q M e  cria Deus 

Em 1837, Feuerbach era ainda fervo- 
roso hegeliano. Mas, em 1839, as coisas 
j6 haviam mudado, porque no escrito Pela 
critica da filosofia hegeliana ha, sim, elogios 
a Hegel, mas tambtm criticas: "Hegel come- 
ga com o ser, isto t ,  com o conceit0 de ser 
ou com o ser abstrato; por que eu nHo devo 
poder comeCar com o proprio ser, isto 6, com 
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o ser real?" Para Feuerbach, Hegel "p6s de 
lado os fundamentos e as causas naturais, 
as bases da filosofia genktico-critica". Mas 
uma filosofia que deixa de lado a natureza 
C vH especulaqHo. 

Em 1841 sai a obra mais importante 
de Feuerbach, A essincia d o  cristianismo, na 
qua1 o autor efetua o que ele proprio define 
como a redugiio da teologia e da religiiio a 
antropologia. 0 interesse pela religiHo es- 
tava claro para Feuerbach desde o inicio, e 
permaneceu constante em todas as fases de 
seu pensamento, que ele assim esquematiza: 
"Meu primeiro pensamento foi Deus, meu 
segundo foi a razHo, meu terceiro e ultimo 
foi o homem". 

Hegel suprimira o Deus transcenciente 
da tradi~iio, substituindo-o pelo espirito, 
isto C, digamos, a realidade humana em 
sua abstraqzo. Mas aquilo que interessa a 
Feuerbach n i o  C uma idCia de hurnanidade, 

mas muito mais o homem real, que C, antes 
de mais nada, natureza, corporeidade, sen- 
sibilidade, necessidade. Portanto, C preciso 
negar o idealismo, que 6 somente o extravio 
do homem concreto. E, com maior razso, 
C preciso negar o teismo, ja que n i o  C Deus 
que cria o homem, e sim o homem que cria 
Deus. 

Feuerbach admite com Hegel a unidade 
entre o finito e o infinito. Mas, em sua opi- 
niio, essa unidade nao se realiza em Deus 
ou n a  idCia absoluta, e sim no homem, em 
um homem que a filosofia niio pode reduzir 
a puro pensamento, mas sim deve considerar 
em sua inteireza, "da c a b e ~ a  ao calcanhar", 
em sua naturalidade e em sua sociabilida- 
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de. E a religiiio sempre desempenhou um 
papel fundamental na historia do homem 
concreto. 

A filosofia niio tem a funqiio de negar 
ou ridicularizar esse grande fato humano 
que C a religiiio. Deve compreendC-lo. E o 
compreende, afirma Feuerbach, quando se 
da conta de que "a consciincza que o homem 
tem de Deus e' a conxiincia que o homem 
tem de sin. Em outros termos, o homem p6e 
suas qualidades, suas aspiraqoes e seus dese- 
jos fora de si, afasta-se, aliena-se e constroi 
sua divindade. 

A religiio, portanto, esta "no relacio- 
nar-se do homem com sua propria esstncia 
(nisso consiste sua verdade), mas sua esstn- 
cia niio como sua e sim como outra esGncia, 
separada e dividida dele, at6 oposta (nisso 
consiste sua falsidade)". A religiiio, pois, 6 
a projeqiio da esstncia do homem: "Deus C 
o espelho do homem", afirma Feuerbach. 
Na orac;io, o homem adora seu pr6prio 
coraqiio; o milagre C "o desejo sobrenatu- 
ral realizado"; "0s dogmas fundamentais 
do cristianismo siio desejos realizados do 
coraqiio" . 

Para Feuerbach, a religiiio C fato huma- 
no, totalmente humano. E isso "ainda que o 
homem religioso niio tenha conscitncia do 
cariter humano do seu conteudo, niio admi- 
ta que o seu conteudo seja humano". Mas, 
comenta Feuerbach, "assim como o homem 
pensa quais sejam os seus principios, tal 6 
o seu Deus: quanto o homem vale, tanto e 
niio mais vale o seu Deus [. ..I. Tu conheces 
o homem pel0 seu Deus e, reciprocamente, 
Deus pel0 homem; um e outro se identificam 
[...I. Deus e' o intimo revelado, a essincia 
do homem expressa; a religiiio C a revelaqiio 
solene dos tesouros ocultos do homem, a 
profis$io publica de seus segredos de amor". 

E esse o sentido da tese de Feuerbach, 
segundo o qua1 "o nucleo secret0 da teolo- 
gia C a antropologia". Diz ele que o homem 
desloca seu ser para fora de si antes de en- 
contra-lo em si. E esse encontro, "essa aberta 
confissiio ou admissiio de que a conscitncia 
de Deus nada mais C do que a conscitncia da 
espCcie7', Feuerbach o vt  como "reviravolta 
da historia". Finalmente, na historia, "homo 
homini deus est". 

Assim, "todas as qualificaqoes do ser 
divino siio [. . .] qualificaqBes do ser huma- 
no": o ser divino C unicamente "o  ser do 
homem libertado dos limites do individuo, 
isto C, dos limites da corporeidade e da reali- 
dade, mas objetivado, ou seja, contemplado 
e adorado como outro ser, distinto dele". 

~ " h u m a n i ~ m o "  
de F e u e r b a c h  

Todavia - e essa pergunta nao pode 
ser evitada -, por que o homem se alheia, 
por que constr6i a divindade sem nela se 
reconhecer? Feuerbach responde: porque o 
homem encontra uma natureza insensivel a 
seus sofrimentos, porque tem segredos que 
o sufocam; e, na religiiio, alivia seu proprio 
coraqiio oprimido. "Deus C uma lagrima de 
amor derramada no mais profundo segredo 
sobre a mise'ria humana." 

Eis, portanto, desvelado o mistCrio da 
religiiio: Feuerbach substitui o Deus do cCu 
por outra divindade, o homem "de carne e 
de sangue". E, assim, pretende substituir a 
moral que recomenda o amor a Deus pela 
moral que recomenda o amor ao homem 
em nome do homem. Essa C a intenqiio do 
humanismo de Feuerbach: a de transformar 
os homens de amigos de Deus em amigos 
dos homens, "de homens que crtem em 
homens que pensam, de homens que oram 
em homens que trabalham, de candidatos ao 
altm em estudiosos do aquim, de cristiios 
- que, por seu pr6prio reconhecimento, 
siio metade animais e metade anjos - em 
homens em sua inteireza". 

Inicialmente, a esquerda hegeliana 
usou Hegel contra a teologia e a filosofia 
tradicional. E, posteriormente, dirigiu suas 
criticas contra as "abstraq6es" hegelianas, 
em nome do homem concreto, do individuo 
em particular ou da politica revolucionaria. 
Substancialmente, a esquerda hegeliana 
combateu a f C  cristii em nome de uma meta- 
fisica imanentista, e as abstraqBes da filoso- 
fia hegeliana em nome da "concretude". 
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IV. 8 social ismo ~ tbp ico :  

C l a ~ d e - t l e n r i  d e  Saint -Simon,  

LCnin disse que o marxismo e herdeiro tambem dosocialismofrancQ, daquele 
socialismo que depois foi chamado de socialismo utopico e que se orgulha de ter 
entre seus pensadores mais significativos Saint-Simon, Fourier e Proudhon. 

.Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) publica em 1817 sua obra mais 
importante: A industria. 0 novo cristianismo e de 1825. 

A ideia de fundo de Saint-Simon e a d l  que a historia e dirigida por uma lei 
de progresso, progresso todavia n%o linear enquanto a historia humana e uma 

a lternativa de periodos orgrinicos e de periodos criticos. As epocas 
Saint-Simon: orgiinicas s%o as fundadas sobre principios bem solidos; principios, 
a lei porem, que a certo ponto s%o postos em crise por desenvolvimen- 
da sociedade tos (de ideias, valores, tecnicas etc.) que os invalidam, e assim te- 
e uma mos as epocas criticas. E o desenvolvimento da ciihcia que p6s em 
"lei de crise a epoca orgiinica da ldade Media. Essa crise e irreversivel: se a 
progress0 " Franqa perdesse as trCs mil pessoas que ocupam os cargos publicos 
+ §  1 mais importantes, politicos e religiosos, o pais n%o se ressentiria; 

mas, se perdesse seus trCs mil mais capazes artesBos, cientistas 
e artistas, "ela cairia repentinamente em um estado de inferioridade diante das 
naqbes de que agora e a rival". 0 progresso para a nova sociedade, iluminada e 
dominada pela filosofia positiva, e inelutavel. A futura sociedade sera um retorno 
ao cristianismo primitivo, em que a cisncia sera o meio mais eficaz para alcanqar 
a fraternidade universal. lsto e afirmado por Saint-Simon em 0 novo cristianismo 
(1825). Devemos lembrar que Augusto Comte foi secretario e colaborador de Saint- 
Simon de 1818 a 1824, ano em que houve a ruptura entre os dois. 

Charles Fourier (1772-1837) foi discipulo de Saint-Simon e autor de 0 novo 
mundo industrial e societario (1829) - cuja ideia central e de que a ProvidCncia 
inseriu em toda a humanidade uma "atraqao passional" que jamais pode ser frus- 
trada e reprimida. A lei da atraqiio, que Newton descobriu para o universo fisico, 

vale tambem para o mundo dos homens. As paix6es humanas s%o 
Fourier: "sistemas de atraq%on e devem, portanto, ser satisfeitas. Por con- 
a experikncia seguinte, a organizaqso social, se n%o quiser andar contra o plano 
do harmonioso de Deus, deve tornar atraente o trabalho, para o qua1 
"fa~ansterio" o homem se sente chamado. Eis, ent%o, que no "falansterio" de 
4 3 2  Fourier - onde vive a unidade agricola-industrial, cornposta por 

1600 pessoas, que e a "falange" -as habita~bes s%o albergues, as 
mulheres s%o equiparadas aos homens, vige a liberdade sexual, cada um produz 
aquilo que Ihe agrada produzir, ninguem sera vinculado a um trabalho especifico, 
e assim por diante. Fourier teve discipulos que tentaram realizar suas ideias com 
experiCncias de "falansterios" tanto na Europa como na America. ExperiCncias 
que faliram, mostrando sua natureza utopica. 

0 que e a propriedade? e o famoso escrito que Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865) publica em 1840. E a pergunta sobre o que seja a propriedade, 
ele responde que "a propriedade e um roubo". A propriedade privada se- 
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ria um roubo pela razZio de que o capitalista n3o retribui ao operario todo 
o valor do trabalho dele. A propriedade poderia ter uma justificativa apenas 
como condi@o de liberdade; mas, quando a propriedade estS organizada de 
mod0 a tornar livres os poucos (0s capitalistas) e escravos os 
muitos (0s operririos), ela - escreve exatamente Proudhon - e Proudhon: 
um roubo. A ordem burguesa da sociedade deve, portanto, nem capitalismo 
ser mudada. Proudhon, porCm, descarta desde o comeso a so- nem comunismo, 
lu@o comunista, uma vez que o comunismo 4, a seu ver, uma masautogestso 
religiao intolerante, uma ditadura que subjuga a pessoa ao + s 3  
coletivo. O comunismo jamais podera respeitar a dignidade da 
pessoa e os valores da familia. Ele n3o elimina os males da propriedade priva- 
da; ao contrSrio, leva-os ii exasperaq30, uma vez que o Estado comunista ser6 
o proprietario nZio so dos bens materiais, mas tambem dos proprios cidad3os. 
A sociedade - esta 6 a proposta de Proudhon - deve de preferencia ser reor- 
ganizada, fazendo com que os trabalhadores se tornem os proprietdrios dos 
meios de produ$30 e que, portanto, tenham a possibilidade de autogestionar 
o process0 produtivo. 

Significativas obras de Proudhon, akm de 0 que 6 a propriedade?, s3o: A 
criagao da ordem na humanidade (1 843); 0 sistema das contradigdes econdmicas 
ou filosofia da miseria (1846); os trQ volumes de A justiga na revolugi30 e na igreja 
(1858). 

cow0 base 
da nova ~ociedade 

QI A lei do progresso: 

os"periodos org8nicos" 

e os "periodos criticos" 

L h i n  escreveu que "o marxismo t o 
sucessor legitimo de tudo o que a humani- 
dade criou de melhor durante o stculo XIX: 
a filosofia alemii, a economia politica inglesa 
e o socialismo franci$s". Esse "socialismo 
francts" t aquele que, com ou sem raziio, 
foi depois chamado de socialismo utdpico, e 
que relaciona entre seus pensadores mais sig- 
nificativos Saint-Simon, Fourier e Proudhon. 

Claude Henri de Saint-Simon (1760- 
182.5) C um pensador que conseguiu focali- 
zar sobre si a atenqiio de muitos estudiosos 
contempordneos e tambtm dos p6steros 
pel0 fato de, antes de qualquer outro, ter 
sido o primeiro a perceber a transformaqiio 
da sociedade em sociedade industrial, iden- 
tificando alguns daqueles grandes problemas 
sobre os quais debruqar-se-iam niio somente 
os positivistas, mas principalmente Marx 
e seus seguidores. 0 primeiro escrito de 
Saint-Simon, de 1802, siio as Cartas de um 

habitante de Genebra a seus contemporiine- 
0s; em 1814, em colabora~iio com Augustin 
Thierry, publicou a Reorganiza@o da socie- 
dade europbia; sua obra mais importante, A 
industria, C de 18 17; 0 novo cristianismo t 
de 1825. Auguste Comte foi seu secretirio 
e colaborador de 181 8 a 1824, ano em que 
houve o rompimento entre os dois. 

A idtia de fundo de Saint-Simon (idtia 
destinada a maiores e diversos desdobra- 
mentos) C a de que a hist6ria C regida por lei 
de progresso. Mas tal progresso niio 6 linear, 
enquanto a hist6ria humana t alterndncia 
de periodos orginicos e periodos criticos. 
As tpocas orgdnicas baseiam-se em um con- 
junto de principios bem sblidos, crescendo e 
operando em seu interior. Mas ocorre que, 
em dado momento, o desenvolvimento da 
sociedade (nas idtias, nos valores, na tCcnica 
etc.) invalida os principios sobre os quais ela 
antes se baseava. Temos entiio o que Saint- 
Simon chama de "Cpocas criticas". Assim 
como o monoteismo punha em crise a tpoca 
orgdnica do politeismo, a Reforma e depois 
a Revoluqiio Francesa, e especialmente o de- 
senvolvimento da cihcia, puseram em crise 
a Cpoca orgdnica da Idade MCdia. 

A era d a  filosofia positiva 

Niio se trata, no entanto, de andar para 
triis. 0 que t necessirio C ir adiante, em di- 
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reg50 a uma nova Cpoca orgiinica, ordenada 
pelo principio da citncia positiua. Segundo 
Saint-Simon, o progresso cientifico teria 
assim destruido aquelas doutrinas teologicas 
e aquelas idCias metafisicas que serviam de 
fundamento para a Cpoca orginica da Ida- 
de MCdia. Agora, o mundo dos homens s6 
poderia ser reorganizado e ordenado com 
base na citncia positiva. Nessa nova tpoca 
orginica, o poder espiritual sera dos homens 
de citncia, "que podem predizer o maior 
numero de coisas", ao passo que o poder 
temporal pertenceri aos industriais, vale 
dizer, "aos empreendedores de trabalhos 
pacificos, que ocupar5o o maior numero de 
individuos". Tudo isso para dizer que a afir- 
ma@o do industrialismo torna impossivel 
o poder teocratico feudal da Idade MCdia, 
onde a hierarquia eclesiistica detinha o 
poder espiritual, e o poder temporal estava 
nas mios dos guerreiros. Na era nova, os 
eclesihticos s io  substituidos pelos cientis- 
tas, e os guerreiros pelos industriais. Com 
efeito, a citncia e a tecnologia estiio hoje em 
condig6es de resolver os problemas huma- 
nos e sociais. 

Escreve Saint-Simon que os homens s6 
podem ser felizes "satisfazendo suas neces- 
sidades fisicas e suas necessidades morais". 
E esse C exatamente o fim ao qual tendem 
"as citncias, as belas-artes e os oficios". 
Fora disso so existem "0s parasitas e os 
dominadores". 

Para ilustrar a necessidade de que o 
poder politico passasse para as miios dos 
tCcnicos, cientistas e produtores, Saint-Si- 
mon apresentou uma conhecida parabola: 
se a Franqa perdesse os trts mil individuos 
que exercem os cargos politicos, religiosos e 
administrativos mais importantes, o Estado 
n5o sofreria nenhum prejuizo, e tais pessoas 
seriam facilmente substituidas; mas, observa 
Saint-Simon, se a Franqa perdesse os seus 
tris mil mais capazes cientistas, artistas e 
artesiios, ela "cairia logo em estado de infe- 
rioridade diante das nag6es de que agora C 
rival, e continuaria permanecendo subalter- 
na em relagiio a elas enquanto niio reparasse 
a perda e n5o reerguesse a cabeqa". Assim, 
o principio ordenador da nova sociedade C 
o pensamento positivo: esse principio elimi- 
nara "0s trts principais inconvenientes do 
sistema politico vigente, isto C, o arbitrio, a 
incapacidade e a intriga". 

0 progresso em diregio A nova Cpoca 
orginica, dominada pela filosofia positiva, C 
progresso inevitavel. Em seu ultimo escrito, 

o Novo cristianismo, Saint-Simon delineia o 
advent0 da futura sociedade como retorno 
ao cristianismo primitivo. Sera sociedade 
na qual a citncia constituiri o meio para 
alcangar aquela fraternidade universal que 
"Deus deu aos homens como regra de sua 
conduta" . 

A d i f u s ~ o  d o  p e n s a m e n t o  
de S a i n t - S i m o n  

Na Franga, a doutrina de Saint-Simon 
teve razoivel difusgo. Ela deu dignidade 
filosofica ao problema social; contribuiu 
para tornar mais viva a conscitncia da 
importiincia social da cicncia e da tCcnica; 
exaltou a atividade industrial e banciria; a 
idCia dos canais de Suez e do Panama C dos 
saint-simonistas; Saint-Simon e seus discipu- 
10s desenvolveram firme campanha contra o 
parasitism0 e a injustiqa; e, para favorecer 
a justiqa, insistiram na idCia de eliminar a 
propriedade privada, revogar o direito de 
heranqa (de mod0 a abolir "o acaso do 
nascimento"), planejar a economia, tanto 
agraria como industrial. Para Saint-Simon, 
o crittrio supremo que deveria informar 
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P a n  SAINT-SIMON. 

I ' 4 R  IS, 
I B P E f w E E l t !  Dt! ~ h r i r a .  

C w r  d l *  Fantaica. Pi* 7 
-. - - 

mermr; t t trf .  

C a p  da primeiva edi@o (1  823) 
do  <:atecisnio dos industriais. de Saint-Simon. 

a aqiio do Estado devia ser o seguinte: de 
cada qual segundo sua capacidade, a cada 
qual segundo suas obras. A primeira norma 
deveria ser a da produqiio, a segunda a regra 
da distribuigiio. 

Desenvolvimentos 

mistico-romAnticos do sa in ts imon is~?~  

0 movimento de Saint-Simon deu ori- 
gem, entre seus discipulos, a uma espCcie de 
igreja (cujo pontifice era BarthClemy-Prosper 
Enfantin, o chamado "padre" Enfantin), 
que, dilacerada pela cisgo entre duas corren- 
tes internas, uma guiada por Lesseps (que 
depois construiria o canal de Suez) e outra 
por Enfantin, n io  durou muito tempo. 

E, com efeito, niio era fk i l  a coesiio 
dos elementos ticnico-cientificos com os 
mistico-rominticos. 

Entretanto, foi precisamente do saint- 
simonismo que se originaram as correntes 
socialistas, a mais importante das quais foi 
a ligada a Charles Fourier, embora niio se 

deva esquecer o "voluntarismo revolucio- 
nario" de Louis Auguste Blanqui (1805- 
1881) e o "reformismo" de Louis Blanc 
(1811-1882). 

0 primeiro foi um conspirador, o se- 
gundo um reformador. Blanqui pensava que 
a vontade revolucionaria, encarnada pela 
conspiraqiio armada, fosse onipotente. Ja 
Blanc era de opiniiio que a aq5o do Estado, 
atravCs de reformas graduais, poderia elimi- 
nar a desigualdade, a espoliaqiio e, sobretu- 
do, o desemprego. Blanqui confiava na luta 
armada, Blanc na aqiio do Estado. E se as 
origens do primeiro podem ser buscadas em 
Babeuf, as de Blanc certamente encontram- 
se em Saint-Simon. 

Charles Fo~zrier 

e o Nmu~do  MOVO ~oc i e th r i o~  

$\ ~ a c i o n a l i z a ~ ~ o  das paixzes 

Charles Fourier (1772-1 837) foi dis- 
cipulo de Saint-Simon e autor de escritos 
que, por sua extravagiincia e genialidade, 
apresentam elementos profundos para a 
meditaqiio historica e moral. 

A idCia central de Fourier C a de que 
existe na historia um grandioso plano provi- 
dencial, do qual n io  podem estar excluidos 
o homem, seu trabalho e o mod0 de cons- 
tituiqiio da sociedade. Ora, a Providencia 
p6s em toda a humanidade "as mesmas 
paix8es". E essa "atraqiio passional" - "a 
unica inttrprete conhecida entre Deus e o 
universo" - niio pode ser frustrada e re- 
primida. Segundo Fourier, a lei da atraqiio 
terrestre, descoberta por Newton, pode ser 
generalizada de modo a abranger tambkm 
a vida dos homens: as paix6es humanas sio 
"sistemas de atraqiio" e, portanto, devem 
ser satisfeitas. Por isso, se quiser respeitar 
o plano harm6nico de Deus, a organitaqiio 
social deve tornar atraente o trabalho, para 
o qual o homem sente-se chamado. Desse 
modo, ao invCs de obstaculizar a tendencia 
natural ao prazer, 6 precis0 utiliza-la tendo 
em vista o maxim0 rendimento. 

0 que ocorre, sustenta Fourier, foi 
que as tres g-andes Cpocas historicas que 
teriam existido at6 hoje - a dos selvagens, 
a dos barbaros e a dos civilizados - preci- 
samente obstaculizaram o desenvolvimento 
harmonioso das paix6es humanas, corn todo 
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aquele aciimulo de conflitos e disseng6es7 
dos quais nossa sociedade "civilizada" niio 
esth imune. 

A civilisation era grande coisa para 
os iluministas (aperfeigoamento material 
e espiritual progressivo da humanidade), 
mas, para Fourier, a "civilizag50" significa 
o triunfo da mentira, como o demonstra o 
comtrcio, em virtude do qual, passando de 
m5o em m50, as mercadorias aumentam de 
prego, mas niio de valor. 

Para ele, t a "civilizagiio" que, atravts 
do regime da livre concorrincia, onde cada 
qual persegue seu pr6prio interesse sem 
pensar no dos outros e da comunidade, au- 
menta a mistria, ainda que os bens estejam 
disponiveis em maior quantidade. 

Por outro lado, n5o apenas a econo- 
mia C perversa, mas tambtm a moral. Em 
0 novo mundo industrial (1829), Fourier 
escreve que, no estado atual, o homem 

esth em guerra consigo mesmo, pois suas 
paix6es chocam-se entre si - e a ciincia 
que se chama moral pretende reprimi-las. 
Mas, como observa Fourier, "reprimir nHo 
t harmonizar", sendo na verdade o objetivo 
o de "alcangar o mecanismo espontiineo das 
paix6es, sem reprimir nenhuma". Segundo 
Fourier, a moral atual bloqueia as paix6es 
e gera assim a hipocrisia. 

A nova organiza+o do trabalho 
e d a  sociedade 

Todas essas considerag6es levam Fou- 
rier a sustentar que as paix6es ou "atraq6es7' 
niio devem ser coibidas, e sim liberadas e 
direcionadas para o seu rendimento mh- 
ximo. 

Fourier estava convencido de que a 
organizag50 adequada para tal fim era a 

Charles Eourwr 
(1772-1 837) 

sonhou c o m  unla 
organrzuqiio soczal 

que fizesse o homcm 
supcrar os danos 

prouocados por unza 
ntal-entendzda 
- c t ~ t l z z a ~ a o ~ ,  

yue reprum as parxoes 
en1 vez de  satlsfazi-las. 

A expertincra 
ifos falansterws tentada 

por seus dlsclpulos 
estava, pordn?, 

destlnada a falincla, 
msta a natzireza u t ~ p t c d  

tie suns concepp5es. 
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T B ~ O R I E  
DES QUATRE MOUVEIWENS 

l t 

DES DESTINEES C ~ N ~ R A L L S .  

PROSPECTUS 
ET ANNONCE DE LA DLCOUVEIITI. 

Frontrsprcro da obra de Fourrer 
A teoria dos q u x r o  movlmentos, 
p~thlrcada em 1,erpzrg em 1808. 

"falange", grupo de cerca de mil e seiscentas 
pessoas que vivem em um "falanstCrio". 0 s  
falanstirios siio unidades agricola-indus- 
triais, nas quais as habitag6es siio albergues 
e niio casernas, e onde cada qual encontra 
oportunidades variadas para satisfazer suas 
inclinag6es. As mulheres siio equiparadas 
aos homens; a vida familiar C abolida, j6 que 
as criangas siio educadas pela comunidade; 
desaparece a faina do trabalho domistico. 
No falanstCrio vigora a liberdade sexual. 
NinguCm esti  vinculado a um trabalho 
especifico. Cada qual produz o que lhe 
agrada produzir. Entretanto, para evitar a 
monotonia da repetitividade, cada individuo 
aprende pel0 menos quarenta atividades 
profissionais e muda de trabalho virias 
vezes ao dia. 0 s  trabalhos desagradiveis 
e sujos (como limpar as cloacas e outras 
coisas do ghero)  sZo confiados i s  criangas, 
que experimentam grande prazer em brincar 
na sujeira. 

Niio devemos esquecer que alguns 
discipulos de Fourier tentaram realizar seu 
programa. Foram constituidas falanges na 
Europa e nos Estados Unidos. As experisn- 
cias faliram, mostrando o cariter ut6pico 
das idiias de Fourier. Entretanto, ultima- 
mente, Fourier voltou a ser levado em con- 

sideraqiio, no sentido de ter sido precursor 
de concepq8es que, em alguns aspectos, niio 
estariam muito distantes das suas, como, 
por exemplo, as de Eros e civilizagiio, de 
Herbert Marcuse. 

Em 1840, Proudhon (1809-1865) 
publicou o famoso escrito 0 que e' a pro- 
priedade?; em 1843, aparece A criagiio da 
ordem na humanidade; em l846 ,O sistema 
das contradiglies econGmicas ou filosofia da 
mise'ria; de 1858 siio os trss volumes de A 
justiga na revolugiio e na Igreja. Promotor 
de movimentos sindicais, mutualistas e 
pacifistas, Proudhon era simultaneamente 
adversiirio da propriedade privada tanto 
quanto do comunismo. 

Proudhon v& que a economia burguesa 
tem como fundamento a propriedade priva- 
da. Mas o que 6 a propriedade? Responde 
Proudhon: "A propriedade C furto". Ji se 
disse que tal resposta foi como que um 
tiro de pistola disparado de surpresa para 
chamar a atengHo at6 do burguEs tranqiiilo 
para a quest20 social. 

A propriedade i furto, segundo Prou- 
dhon? porque o capitalista niio remunera o 
operario com todo o valor do seu trabalho. 
A "forqa coletiva", resultante da forga de 
muitos trabalhadores organizados, forne- 
ce produtividade muito mais alta do que 
aquela que se obteria da soma de simples 
trabalhos individuais. E esse o sentido da 
frase "a propriedade C furto": o capitalista 
se apropria do valor do trabalho coletivo. 
E a partir dai se cria a contradiqiio funda- 
mental entre capital e trabalho, contradiqgo 
que leva o capitalista niio s6 a se apropriar 
do trabalho do operirio, mas tambCm de 
sua propria existsncia. Para dizer a verdade, 
Proudhon niio C contririo i propriedade 
enquanto tal, mas somente i propriedade 
que assegura "renda sem trabalho". A 
propriedade se justifica unicamente como 
condiqiio de liberdade. Mas, quando esti 
organizada de mod0 a tornar livres uns pou- 
cos (0s capitalistas) em troca da escravidiio 
de muitos (0s trabalhadores), entgo ela i 
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furto. Somente o trabalho C produtivo. E o 
operario pode certamente se apropriar do 
fruto do seu trabalho. Mas isso C a posse e 
n io  a propriedade privada capitalista, que 
d i  renda sem trabalho e escraviza muitos 
em favor de poucos. 

14 j ~ s t i c a  como lei 
do progresso social 

A ordem socioecon6mica burguesa, 
portanto, esti errada e deve ser mudada. 
Mas em que rumo? Proudhon descarta logo 
a hipotese comunista, que sujeita a pessoa 
h sociedade. Para Proudhon, o comunismo 
C religiiio intolerante, orientada para a di- 
tadura. Diferentemente dos comunistas, ele 
prefere "fazer a propriedade queimar em 
fogo lento, ao invCs de dar-lhe novas forqas 
ao fazer uma noite de siio Bartolomeu dos 
proprietarios". 

Mas, se a hip6tese comunista niio 
funciona, a proposta individualista tambCm 
n io  C adequada. Niio C adequada porque C 
ilusorio o desenvolvimento sem limites da 
liberdade dos individuos. 

Sendo assim, Proudhon propee nova 
ordem social baseada na justi~a. E, em A 
justi~a nu reuolu@o e na Igreja, define a 
justiqa como "o respeito, experimentado 
espontaneamente e reciprocamente garan- 
tido, pela dignidade humana, em qualquer 
circunstincia em que esteja envolvida, 
qualquer que seja o risco a que se exponha 
sua defesa". 

Segundo Proudhon, a justiqa 6 a lei do 
progresso. Ela niio pode ser so idCia, mas 
deve ser forqa ativa do individuo e da vida 
associada. Deve valer "como a primeira e 
Gltima palavra do destino humano e cole- 
tivo, a sanqiio inicial e final de nossa bem- 
aventuranqa" . 

Proudhon rejeita a concepqiio da 
justiqa que a vt  imposta ao homem a par- 
tir de fora, por Deus. Esta C a justiqa da 
reuela@o, h qua1 Proudhon contrapoe a 
justiqa da reuolu@o, ou seja, aquela justiqa 
imanente h conscihcia e h historia huma- 
na. Para Proudhon, a justiqa C imanente e 
progressiva. 

E precisamente atravis da idCia de 
justiqa Proudhon desfere critica decisiva 
contra qualquer soluqiio coletivista do 
problema econ6mico. Se todos os meios 
de produqio s io  colocados nas miios do 
Estado, entiio a liberdade dos individuos 
C limitada at6 o ponto da sufocaqiio, au- 
mentando a desigualdade social ao invCs 
de diminui-la. 

A idCia de Proudhon C de que o comu- 
nismo nunca poderi respeitar a dignidade 
da pessoa e os valores da familia. 0 comu- 
nismo niio elimina os males da propriedade 
privada, mas muito mais os leva h exaspe- 
ra~iio: no comunismo, o Estado torna-se 
proprietirio niio so dos bens materiais, 
mas tambCm dos cidadiios. 0 comunismo 
~retende nacionalizar niio s6 as industrias, 
mas tambtm a vida dos homens. Ele C o 
anuncio do Estado de caserna e do despo- 
tismo policialesco. 

Ao contririo, para Proudhon, trata-se 
de reorganizar a economia, fazendo com que 
os trabalhadores se tornem proprietarios dos 
meios de produ@o e, portanto, tenham a 
possibilidade de autogerir o process0 pro- 
dutiuo. Desse modo, o tecido econ6mico 
da sociedade passa a se constituir como 
pluralidade de centros produtores, que se 
equilibram mutuamente. 
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"R consci&ncia que o hornern tern da 
Deus 6 o conhecimento quo o hornern tem 
de si. Tu conheces o hornam pelo seu deus, 
e, reciprocarnente, Deus pelo hornsrn; um s 
outro se identificam ". 

Na rala~do com as coisas exteriores a 
consci&ncia que o hornem tern do objeto & dis- 
tinguivel da consci6ncia que o homern tem de si 
proprio; porhm, trotando-se do objeto religioso, 
a consci&ncia e a autoconsci&nc~a sern duvida 
se identificarn. 0 objeto sensivel 6 externo a0 
hornern, o religioso est6 neb, em sau interiors, 
por isso, Q urn objeto que ndo se pode cindir do 
hornern, assim corno ndo se pode cindir dele o 
conhecirnento de si, a consci&ncia; Q urn objeto 
intirno, rnelhor ainda, de todos o mais int~rno, o 
rnais proximo. "Deus - d~z, por exarnplo, Rgos- 
tinho - nos 6 rnals proximo, mais ligado, e por 
isso tarnb&rn mais facilrnente reconhecivel que as 
coisas sensiveis e corporais". 0 objeto sensivel 
6 em si urn objeto indifer~nte, independents 
das convic@es, do juizo. 0 objeto do religido, 
ao contr6rio. 6 urn objeto prh-escolhido: & o ser 
rnais prezado, o prirneiro, o mais excelso; por sun 
natureza pressupde urn juizo critico, a distin~do 
entre o d~v~no e o nZlo d~vino, entre o digno de 
adoraq5o e o ndo digno de adoraq50. E aqui, 
por isso, vale sern reservos a propos~<do: aquilo 
que o homem pde corno objeto nada rnais Q que 
seu propr~o ser objetivado. Rssirn corno o homam 
pensa, como sdo os pr~ncipios dele, to1 & seu 
deus: o quanto vale o hornern, tanto e ndo mais 
vale seu deus. R consci&ncio que o hornern tem 
de Deus & o conhecirnento que o hornem tern 
d~ si. Tu conheces o hornem pelo seu deus, e, 
reciprocarnente, Deus pelo hornem; urn e outro 
se identificarn. Para o hornem, & Deus seu proprio 
espirito, sua propria alrna. E o que para o hornern 
Q espir~to, o que & sua aha, seu cora<do, isso & 
seu deus: Deus & o intimo revelado, a ess&ncia 
do hornern expressa; a religi6o 6 a revelaq3o 
solene dos tesouros escondidos do hornern, a 
profissdo pirblica de seus segredos de arnor. 

Todavia, de tudo o que dissemos n60 
se deve deduzir que o hornern religioso seja 
diretarnente consciente de que a consci$ncia 
que tern de Deus seja a rnesrna autoconsci&ncia 

de seu propno ser, pois exatarnente o n6o ser 
consciente disso & o fundamento da verdadeira 
a proprio ess&ncia da religido. Para evitar esse 
equivoco diremos rnelhor: a rel~gido 6 a primei- 
ra, mas indireta, autoconsci&ncia do homem. Por 
~sso a religido precede sernpre a FilosoFia, tanto 
na h~storia da hurnanidade corno na historla dos 
ind~viduos part~culares. 0 hornern desloca seu 
ser para fora de si, antes de encontr6-lo ern si. 
Em urn prirneiro tempo el@ est6 consciente do 
proprio ser como de outro ser. R raligido Q a 
inf8ncia do hurnanidade; a crian~a v& o proprio 
ser, o homern, for0 de si, ou seja, ela objetiva o 
prOprio ser em outro homern. Por isso o progres- 
so h~storico das religides consiste exatamente 
em considerar em urn segundo tempo corno 
subjetivo e humono aquilo que as primsiras re- 
ligides consideravarn corno objetivo e adoravarn 
como deus. Rs prirneiras religides sdo ~dolatrias 
para as religides posteriores; estas reconhecern 
que o hornem adorou o proprio ser sern saber 
disso. Nisso consiste seu progresso e, por con- 
seguinte, todo progresso no religido & para o 
hornern urn conhecirnento mais profundo de si 
rnesmo. Mas toda relig~do part~cular que define 
corno idolatr~as suas rnois antigas irrnas, exclui a 
si propria - e na verdade necessarlarnente, pois 
de outra forma ndo seria rnais rel~gido - desse 
destino, dessa natureza universal do relig~do; 
apenas 6s outras religides atribu~ aquilo qua 
sernpre perrnanece - amda que de rnodo diver- 
so - o vicio da rel~gido em geral. Pelo fato de ter 
outro objeto, outro conteudo, pelo fato de ter 
superado o conteirdo das religides anterioras, 
imagina estar elevoda acirna das le~s necess6- 
rias e eternas sobre as quais se fundaments 
a ess&nc~a de toda religido, imagina que seu 
objeto, seu conteljdo seja sobrenatural. Mas 
aquilo que a religido por si rnesma n60 pode 
fazar, ou seja, estudar sua natureza como urn 
objeto qualquer, pode faz&-lo o pensador, 
que por isso penetra na ess&ncia do religido 
e revela todo o segredo dela. Nossa tarefa & 
exatarnente a de rnostrar que a distln@o entre 
o divino e o hurnano & ilusoria, ~sto &, que ndo 
& outra coisa que a distin~do entre a ess&ncia 
da hurnanidade e o hornern individual, e qua, 
por conseguinte, tarnbhrn o obpto e o conteirdo 
do rellgido cristZl sdo hurnanos e nada rnais que 
hurnanos. 

R rel~gido, pel0 menos a religido cristd, 
& o conjunto das r ~ l ~ < d e s  do hornern consigo 
rnesrno, ou rnelhor, corn seu proprio ser, visto, 
porQrn, como outro ser. 0 ser divmo nBo & rnais 
que o ser do hornern liberto dos limites do indi- 
viduo, isto 6 ,  dos lirn~tes do corporeidade e da 
realidade, e objetivado, ou seja, contemplado 
e adorado corno outro ser, distinto dele. Todas 
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as qualifica@es do ser divino sdo por isso 
qualificaqdes do ser humano. [ . . . I  

Cr6s que o amor seja um atributo de Deus 
porque tu mesmo amas, cr6s que Deus seja um 
ser sdbio e bom porque consideras a bondade 
e a intelighncia tuas rnelhores qualidades; cr&s 
que Deus exista, que ele, portanto, seja urn 
sujeito ou um sar - aquilo que exists & um ser, 
ainda qua depois definido e caracterizado corno 
subst6ncia ou corno pessoa ou de qualquer 
outro modo - porque tu mesrno existes, porque 
tu mesmo 6s um ser. Ndo conheces um bem hu- 
mano maior do que amar, ser born e dbio, corno 
tambbm ndo conheces uma felicidade maior do 
que o existir; com efeito, a consci6ncia de todo 
bem, de toda felicidade, est6 em ti ligada a 
consci&ncia da exist6ncia. Deus 6 para ti um ser 
existente pslas mesmas razdes pelas quais & 
para ti um ser sdbio, feliz, bom. [. . .I  

R identidade do sujeito e do atributo re- 
sulta ds modo mais evidente p e l ~  evoluqbo da 
religibo, que se identifica com a evolu<do da 
civiliza<do humana. Enquanto o homem est6 no 
estado de natureza, tarnb&m seu deus & pura- 
mente naturalista. Quando o homern habita nas 
casas, encerra tamb&m seus deuses nos tern- 
plos. 0 ternplo nbo & mais que um testemunho 
do valor qua o homem atribui aos edificios. 0 s  
templos em honra da religibo sbo, na realidade, 
templos am honra da orquiteturo. Corn a eleva- 
@o do homem do &ado rljstico e selvagem 
para o estado de civilizaq50, com a distin~bo 
entre aquilo que convQm ou nbo convQm ao 
homem, surge contemporaneamente tamb&m a 
distinqdo entre aquilo qua convbrn ou nbo con- 
v&m a Deus. Deus & o conceit0 do rnajestade, 
da sumo dignidade, e o sentimento religioso b o 
sentimento do sumo decoro. Rpenas em uma era 
posterior os refinados artistas da Grhcia concre- 
tizaram nos simulacros dos deuses os conceitos 
de dignidade, de magnanimidade, do repouso 
impassivel e da serenidade. Todavia, por que 
estas qualidades eram para eles atributos dos 
deuses? Porque j6 por si mesmas tinham para 
eles o valor de divindde. Por que excluiam os 
movimentos de Bnimo abjetos e repugnantes? 
Precisamente porque os julgavam inconvenien- 
tes, indignos, nbo humanos e, portanto, nbo 
divinos. 0 s  deuses hom&ricos comem e bebem; 
isso significa: comers beber sdo gozo divino. R 
presenqa fisica 6 urn de seus atributos; Jirpiter 
6 o rnais forte dos deuses. Por qu&? Porque 
a presenqa fkica era considerada em si e por 
si mesmo alguma coisa de belo, de divino. R 
virtude guerreira era para os antigos germanos 
a sumo vlrtude; por isso tamb&rn seu sumo 
deus, Odin, era o deus da guerra, e a guerra 
era para elas a lei origin6ri0, a mais antiga lei. 

Nbo o atributo de divindade, mas a divindade 
do atributo & o prirneiro ser divino verdadeiro. 
Portanto, aquilo qua at6 aqui para a teologia 
e para a filosofia tinha o valor do absoluto, do 
essencial, de Deus, isso nbo & Deus; mas 6 Deus 
precisamante aquilo que para elas nbo tinha o 
valor de Deus, isto 6 ,  o atributo, a qualidade, a 
qualificaqdo, a realidade em geral. Verdadeiro 
ateu, isto 6 ,  ateu no significado habitual da 
palavra, ndo & por isso aquele que nega Deus, 
o sujeito, mas aquele que nega os atributos do 
ser divino, corno o amor, a sabedoria, a justisa. 
Com efeito, tambbrn a negaqbo do sujeito nbo 
leva necessariamente b negasbo dos atributos 
ern si rnesmos. 0s  atributos tern um valor proprio, 
independente; por seu conteljdo eles obrigam 
o hornern a reconhec&-los, irnpdern-sa a ele di- 
retamente, por si mesmos se demonstram corno 
verdadeiros. Bondade, justi~a, sabedoria nbo 
sbo quimeras pelo fato de que a exist8ncia de 
Deus 0 uma quirnera, e tarnbbm ndo sdo verda- 
de pelo fato de que a exist6ncia de Deus & uma 
verdade. 0 conceito de Deus & dependente do 
conceito de justisa, de bondade, de sabedoria 
- um Deus qua nboseja bom, qua nbo seja justo, 
que nbo seja sbbio, nbo & Deus - mas nbo vice- 
versa. Uma qualidade nbo 6 divina pelo fato de 
que Deus a possui, mas Deus a possui porque 
ela ern si e por si masma & divina, porque Deus 
sem @la seria um ser irnperfeito. [...I 

0 homem - este & o misthrio do religido 
- projeta o proprio ser fora de si e depois se faz 
objeto desse ser metamorfoseado em sujeito, 
em pessoa; ela se pansa, mas corno objeto do 
pensamento de outro ser, e este ser & Deus. Que 
o hornem seja bom ou mau, nbo & indiferente 
par0 Deus; pelo contrdrio! 6 antes um vivo, um 
intimo interesse de Deus que o homem seja born 
e seja feliz, pois sem bondade nbo h6 felicida- 
de. 0 homern religioso desrnente, portanto, a 
nulidade da atividade humana palo proprio fato 
de que faz de seus sentimentos, de suas aqdes, 
o objeto do pensamento de Deus - corn efeito, 
aquilo que 6 objeto no pensamento & escopo 
no aq60 -, reduz a atividade divina a nada mais 
que um rneio da salvqbo para o homem. Deus 
& ativo para que o hornem seja born e feliz. Sob 
as apar6ncias de abaixar o homem ao grau mais 
infimo, na realidade o eleva a0 sumo grau. RS- 
slm, o homem em Deus e por meio de Deus tem 
em mlra apenas a si proprio: indubitavelmente o 
homem tem em miro Deus, mas Deus ndo mira 
a nada rnais que 6 salvaqdo moral e eterna do 
homem; portanto, o homam ndo tsm em rnira 
mais que a si proprio, e a atividade divina nbo 
difere em nada do atividade humana. 

I. Feuerbach, 
14 ~ss&ncio do cristionismo. 



CarituIo oitavo 

Karl Mars e Friedricl\ Cngels. 

I. Karl N a r x  

Karl Marx nasce em Trier, em 1818. Estuda primeiro em Bonn e depois em 
Berlim, onde se laureia em 1841, com uma tese sobre a Di ferenp entre a filosofia 
da natureza de Democrito e a de Epicuro. Redator da "Gazeta Renana", depois 
co-diretor dos "Anais franco-alemiies", em 1843 publica em Paris - onde entra 
em contato com Proudhon e Blanc, e onde conhece Engels - a Critica do dlreito 
publico de Hegel. De 1844 sao os Manuscritos econ6mico-filosoficos. Afasta-se da 
esquerda hegeliana e em 1845, justamente contra Bruno Bauer 
e os hegelianos de esquerda, publica A sagrada familia, trabalho Marx 
escrito com Friedrich Engels. Com Engels Marx escreve tambem na Alemanha, 
A ideologia alema", ainda contra os hegelianos de esquerda. As na Fran~a 
teses sobre Feuerbach remonta m a 1 845.0 Manifesto do partido e na lnglaterra 
comunista e de janeiro de 1848. Estabelecendo-se em Londres, -j 3 
no f im de agosto de 1849, ajudado economicamente pelo ami- 
go  Engels, Marx leva a termo as pesquisas que confluir io em sua colossal obra 0 
Capital, cujo primeiro volume aparece em 1867, enquanto os outros dois volumes 
sera0 publicados postumos, respectivamente em 1885 e 1894. Esteve ativamente 
empenhado na organizaqao do  movimento operario. De 1859 4 a Critica da eco- 
nomia politics. Sua dissensao com a doutrina de Ferdinand Lassalle explicita-a na 
Critica ao programa de Gotha, de 1875. Marx morre n o  dia 14 de marqo de 1883; 
fo i  sepultado no  cemiterio de Highgate. 

A grande construqao do pensamento de Marx desenvolve-se em contato e 
em contraste com a filosofia de Hegel, as concepqbes da esquerda hegeliana, as 
teorias dos economistas classicos e as ideias dos socialistas utopicos. Marx 6 critico: 

- de Hegel: Marx retomara, invertendo-a, a concepqao diale- 
tica da historia, mas critica duramente Hegel, porque subordina Alvos 
a sociedade civil ao Estado, e porque a descrisao que ele faz da pol@micos 
essCncia do  Estado nao e mais que a justificativa do  Estado prus- -j 3 2-6 
siano; 

- da esquerda hegeliana, porque os jovens hegelianos combatem contra as 
"frases" e n%o contra o mundo real do qua1 as "frases" d o  o reflexo. Com efeito, 
como logo veremos, Marx esta convict0 de que "nao 6 a consciCncia que determina 
a vida, mas a vida que determina a consciCncia"; 

- dos economistas clhssicos: estes (Smith, Ricardo etc.) elaboraram a teoria 
do  valor-trabalho (o valor de uma mercadoria equivale ao trabalho socialmente 
necessdrio para produzi-la), mas erram ao pensar que as leis por eles postas em 
evidCncia sejam leis eternas e imutaveis de natureza: a propriedade privada e um 
fato e n%o uma le i  eterna; 

- do  socialismo utbpico, cujos expoentes sao Babeuf, Saint-Simon, Fourier e 
Owen. Estes possuem grandes meritos -viram Q antagonism0 das classes, tornaram 
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os operarios mais agudamente conscientes -, mas nao souberam reconhecer as 
condisdes materiais para a emancipasao do proletariado; condenam e maldizem 
a vida misera do proletariado, mas nBo sabem encontrar um caminho de saida. A 
estes socialistas utopicos Marx e Engels contrapdem seu socialismo cientifico; 

- de Proudhon, porque Proudhon e um "moralista" que gostaria de mudar 
a realidade eliminando seus lados maus; a questao, porem, nao esta em dividir, 
como queria Proudhon, a propriedade entre os trabalhadores, mas em suprimi-la 
totalmente por meio da revolu@o vitoriosa. 

Segundo Marx, Feuerbach tem razBo ao dizer que e o homem que cria Deus 
e nao vice-versa. Todavia, Feuerbach parou no ponto mais importante: por que o 
homem cria Deus? E eis a resposta de Marx: existe o mundo fantastic0 dos deuses 
porque existe o mundo irracional e injusto dos homens. 

"A miseria religiosa e em um sentido a expressao da miseria 
A alienaqdo real, e em outro sentido o protest0 contra a miseria real. A religiao 
religiosa 6 o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem 
+ 5 7 corag%o, o espirito de situasdes em que o espirito estd ausente. 

Ela 6 o bpi0 do povo". Mas as ilusdes nao se desvanecem se n%o 
forem eliminadas as situa~des reais que as criam: "0s filosofos interpretaram o 
mundo de mod0 diverso; agora trata-se de muda-lo" - esta 4 uma das Teses sobre 
Feuerbach. 

Portanto: a critica da religiao se torna critica do direito, a critica da teolo- 
gia se torna critica da politica. A critica do ceu se transforma em critica da terra. 
E aqui, na terra, Marx encontra um homem alienado. 0 homem nao alienado 

e um homem que se realiza transformando ou humanizando, 
0 trabalho segundo seus planos, com os outros, a natureza, para satisfazer 
alienado suas necessidades. 0 que Marx v& porem, e um homem alienado, 
4 5 8  ou seja, expropriado do proprio valor de homem por causa da 

expropria@o do trabalho. 0 homem n%o trabalha para realizar 
seus proprios projetos, junto com os outros, humanizando assim a natureza. Ele 
trabalha para a pura subsist6ncia. A propriedade privada, baseada na divisao do 
trabalho, torna o trabalho constritivo. 0 trabalho do proletdrio 6 um trabalho 
forsado. Nele o operario aniquila seu espirito e destroi seu corpo. 

Mas como se chegou a uma situa~ao desse tipo? Como se produziu a revo- 
lugao industrial? E como e possivel- caso o seja - sair de tal situa~ao? aqui que 
entra em jog0 a concep@o de Marx sobre a historia, centrada sobre a ideia de 
materialismo historic0 e sobre a de rnaterialismo dialetico. 

0 materialismo histdrico 4 a teoria segundo a qua1 a estrutura econcimica de 
uma epoca determina a superestrutura ideologica (isto el o conjunto das ideias 

religiosas, morais, politicas, juridicas, esteticas etc. dessa tipoca). 
A dialetica "As representagdes e os pensamentos, o intercdmbio espiritual dos 
como lei homens aparecem [...I como emanas80 de seu comportamento 
inelutavel material". 
da historia Mas as ideias mudam, mudam as superestruturas porque 
+gg-71  mudam as estruturas econ6micas, e estas mudam por causa de 

uma lei dialetica, no sentido de que a historia humana se desen- 
volve, por contrastes, por contradi~des, por triades dialeticas, em suma. Assim, 
por exemplo, e da sociedade feudal que surgiu a burguesia, mas a burguesia e 
a negagao da sociedade feudal; por seu lado, a burguesia desenvolve-se e cresce 
alimentando em si mesma o proletariado, isto el os homens que empunharao as 
armas contra ela, seus sepultadores. 

0 ocaso da burguesia e a vitoria do proletariado sao, para Marx, eventos 
inelutaveis. E ele argumenta a favor de tal inelutabilidade em 0 Capital. A mer- 
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cadoria tem u m  valor de uso e um valor de troca. 0 valor de 
uso baseia-se sobre a qualidade possuida pela mercadoria em OCapital 
relaqao a satisfa@o de alguma necessidade. 0 valor de troca e O conceito 

dado pelo tempo de trabalho social necessario para produzi-la. 2 
TambCm o trabalho, a forga-de-trabalho, e urna mercadoria que o 
capitalista adquire sobre o mercado e que paga segundo o valor 
que tal  mercadoria tem, valor que 4 dado pela quantidade de trabalho necessaria 
para produzi-la, o u  seja, pelo valor das coisas necessarias para manter em vida o 
trabalhador e sua familia. 

A forga-de-trabalho 6, porem, urna mercadoria especial, urna vez que produz 
mais-valia. 0 capitalista reinveste esta mais-valia para n3o sucumbir B concorrencia. 
No f im  ocorrerd que o capital estara sempre em menos m30sl enquanto aumenta- 
ti4 o grande exercito dos proletarios, sempre mais conscientes do desfrutamento 
sofrido, da propria forqa, da misdo hist6rica que cabe ao prole- 
tariado. 0 proletariado empunhara as armas contra a burguesia; A ditadura 
a revolugZio levar6 necessariamente a urna sociedade sem classes: do 
C este o advent0 do  comunismo. 6 este o desenlace final de urna proletariado 
historia que ate agora fo i  uma historia de luta de classes. 4 5  13 

Vida e obvas 

Karl Marx nasceu em Trier, em 15 de 
maio de 18 18, filho de Heinrich, advogado, 
e de Henriette Pressburg, dona de casa. 0 
pai e a mie de Marx eram de origem judai- 
ca. Entretanto, em 1816-1817, em virtude 
das leis anti-semitas em vigor na Reninia, 
quando teve de escolher entre sua f i  e a 
profissio de advogado, Heinrich escolheu 
a profissZo. 

Karl realizou os estudos secundhrios 
em Trier e, depois, foi para Bonn, a fim de 
estudar leis. Em Bonn, Karl preferia a vida 
goliardesca ao estudo. Assim, seu pai tomou 
a decisio de fazer com que prosseguisse 
seus estudos na mais austera Universidade 
de Berlim. Desse modo, em 1836, Marx 
se transferiu para Berlim. Ainda no verio 
daquele ano, noivou em segredo com Jenny 
von Westphalen, "a mais graciosa jovem 
de Trier", moga de familia aristocrhtica 
que Marx desposari em 1843. Em Berlim, 
Karl seguiu os cursos de Karl von Savigny 
e de Eduard Gans. Tornou-se assiduo fre- 
qiientador do "Doktor club", circulo de 
jovens intelectuais hegelianos alinhados 
em posi~oes radicais, onde, entre outros, 
conheceu o professor de hist6ria Karl Frie- 
drich Koppen e o te6logo Bruno Bauer. Em 
15 de abril de 1841 laureou-se em filosofia, 
em Berlim, com a tese intitulada Diferen~a 

Karl Matx  ( 1  81 8-188 3 )  
for o rntcrprete de maror sulzCnczu 
da reuoluc&) rndustrzal, 
o teorrco d o  " S O L Z ~ ~ ~ S ~ I I O  ~ te t~ t r f i co"  
e o "profeta" 
da revol~rciio proleturra. 
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entre a filosofia da natureza de Democrito 
e a de Epicuro. 

Depois de laureado, Marx pensou em 
obter a livre-docincia em Bonn, onde ensi- 
nava seu amigo Bruno Bauer. Mas Bauer, "o 
Robespierre da teologia", foi logo afastado 
da universidade. E, assim, como Bauer niio 
podia apoii-lo, encerrou-se a carreira aca- 
dimica de Marx. 

Bloqueado o caminho universitario, 
Marx passou ao jornalismo, tornando-se 
redator da "Gazeta Renana", orgiio dos 
burgueses radicais da Reninia, onde escre- 
viam homens como Herwegh, Ruge, Bruno 
Bauer e seu irmiio Edgar, bem como Moses 
I-Iess. Em pouco tempo, Marx tornou-se 
redator-chefe do jornal. Entretanto, em 21 
de janeiro de 1843, o jornal foi oficialmente 
interditado. Nesse periodo, Marx estudou 
Feuerbach, e ficou entusiasmado. No veriio 
de 1843, escreveu a Critica do direito pzibli- 
co de Hegel, cuja introdugiio foi publicada 
em Paris, em 1844, nos "Anais franco-ale- 
miies", fundados por Ruge, que convidou 
Marx para ser co-diretor. 

Em Paris, Marx entrou em contato 
com Proudhon e Blanc, encontrou Heine e 

Frontispicio da primeira edi@o da obra 
A sagrada familia (1  845), escrita por Marx 
ern colabora@o corn Engels. 

Bakunin e, sobretudo, conheceu Friedrich 
Engels, que seria seu amigo e colaborador 
por toda a vida. 

De 1844 siio seus Manuscritos eco- 
n6mico-filosdficos (publicados em 1932). 
Nesse meio tempo, colaborou com o 
"Vorwarts" ("Avante"), jornal dos artesiios 
comunistas, difundido na Alemanha. E 
precisamente por essa colaboraqiio pagaria 
o prego de ser expulso da Franga (11 de 
janeiro de 1845). 

Entrementes, amadurecia seu afas- 
tamento da esquerda hegeliana. Em 1845 
escreveu A sagrada familia, trabalho em 
colaboraqiio com Engels e dirigido contra 
Bruno Bauer e os hegelianos de esquerda. 
Ainda contra eles, Marx e Engels escreveram 
em Bruxelas (onde Marx se havia refugia- 
do depois de sua expulsiio da Franga) A 
ideologia alemii. As teses sobre Feuerbach 
remontam a 1845 (mas Engels s6 as tornou 
piiblicas em 1888), ao passo que A mise'ria 
da filosofia, resposta a filosofia da mise'ria de 
Proudhon 6 de 1847, escrito no qua1 Marx 
ataca o "socialismo utopico" em nome do 
"socialismo cientifico". Marx permaneceu 
na Belgica at6 1848. E foi em janeiro de 
1848 que ele ditou, juntamente com Engels, 
o famoso Manifesto do partido comunista, 
a pedido da "Liga dos comunistas". 

Desencadeado o movimento de 1848, 
Marx voltou por breve periodo a ColGnia, 
onde fundou a "Nova Gazeta Renana", que, 
porem, foi obrigada quase que imediatamen- 
te a suspender suas publicag6es. 

De ColGnia voltou para Paris, mas, 
tendo-lhe sido proibida a permanincia 
na capital francesa, Marx partiu para a 
Inglaterra, la chegando em 24 de agosto 
de 1849. 

Na Inglaterra, Marx se estabeleceu em 
Londres, onde, entre dificuldades de toda 
sorte, conseguiu, com a ajuda financeira do 
seu amigo Engels, levar a bom termo todas 
aquelas pesquisas de economia, historia, 
sociologia e politica que constituem a base 
de 0 Capital, cujo primeiro volume saiu 
em 1867, ao passo que os outros dois fo- 
ram publicados postumamente por Engels, 
respectivamente em 1885 e em 1894. Em 
1859, saira sua outra obra fundamental, a 
Critica da economia politica. Empenhado 
na atividade de organizagiio do movimento 
operario, Marx conseguiu fundar em 1864, 
em Londres, a "associagiio internacional 
dos trabalhadores" (a primeira Interna- 
cional), que, depois de varios contrastes 



Capitdo oztavo - Karl Ma rx  e Fmeclrich Engels. O wmterialismo hist6rico-cl~al&tlco 173 

e peripicias, dissolveu-se em 1872 (ainda 
que, oficialmente, sua dissoluqiio s6 tenha 
sido decretada em 1876). A ultima dCcada 
da vida de Marx tambCm foi period0 de 
intenso trabalho. Em 1875 publicou a Cri- 
tics ao programa de Gotha, tomando como 
alvo as doutrinas de Lassalle. Mas, mais do 
que qualquer outra coisa, trabalhou em 0 
Capital. Em 2 de dezembro de 18 8 1, mor- 
reu sua mulher, Jenny. E Karl Marx morreu 
em 14 de marqo de 1883, sendo sepultado 
t r k  dias depois no cemitirio londrino de 
Highgate. 

Marx, critico d e  +legel 

0 pensamento de Marx formou-se 
em contato e contra a filosofia de Hegel, 
as idCias da esquerda hegeliana, as obras 
dos economistas clissicos e as obras dos 
socialistas que ele pr6prio chamaria de 
"utopicos". 

Marx reconhece prontamente a pro- 
fundidade em Hegel "neste seu comesar por 
toda parte com a oposiqiio das determina- 
shes". Entretanto, o afastamento de Marx 
em relaqiio a Hegel torna-se claro desde seus 
primeiros escritos, a comeqar pela Critica da 
filosofia do direito de Hegel (1844), que cri- 
tics a filosofia do direito de Hegel com base 
na situaqiio historica e politica da Alemanha 
e na convicqiio de que "as instituiqbes juridi- 
cas e politicas e as diversas formas de Estado 
niio podem se explicar por si mesmas e em 
virtude de um chamado desenvolvimento 
do espirito humano, mas siio resultado das 
condiqdes materiais de vida". 

Substancialmente, para Marx, a filoso- 
fia de Hegel interpreta o mundo de cabeqa 
para baixo: C ideologia. Hegel raciocina 
como se as instituiqbes existentes, corno, por 
exemplo, a heranqa, derivassem de puras 
necessidades racionais, legitimando assim 
a ordem existente. 

A realidade C que, segundo Marx, He- 
gel transforma em verdades filos6ficas dados 
que sHo puros fatos hist6ricos e empiricos. 
E, assim, "por toda parte Hegel cai do seu 
espiritualismo politico para o mais crasso 
materialismo". 

Marx, portanto, desfere contra Hegel 
duas acusaqbes principais: 

a) antes de mais nada, a de subordinar 
a sociedade civil ao Estado; 

b) a de inverter o sujeito e o predicado: 
os individuos humanos, isto C, os sujeitos 
reais, tornam-se em Hegel predicados da 
"substincia mistica" universal. Mas, reafir- 
ma Marx, "corno nao C a religiiio que cria o 
homem, mas o homem que cria a religiiio, 
da mesma forma niio C a constituiqiio que 
cria o povo, mas o povo que cria a consti- 
tuiqiio" . 

Assim, Hegel crt estar descrevendo a 
esstncia do Estado, ao passo que, de fato, 
esti descrevendo e legitimando a realidade 
existente que C o Estado prussiano. Escreve 
Marx: "Hegel niio deve ser censurado por 
descrever o ser do Estado modern0 tal como 
6, mas sim por considerar aquilo que C como 
a essencia do Estado". 0 problema, portan- 
to, C que em Hegel, depois de ter concebido 
a esssncia ou substincia da pera ou da ma@, 
at6 as peras reais tornam-se encarnaqbes 
do fruto absoluto, ou seja, piras e masis 
aparentes. 

E precis0 admitir que a esquerda he- 
geliana, pel0 menos at6 1843, foi um dos 
grupos intelectuais mais vivos e combativos 
da Europa. Niio era um grupo homogheo. 
Mas, enquanto a direita hegeliana, em 
nome do pensamento de Hegel, procurava 
justificar o cristianismo e o Estado existente, 
a esquerda, sempre em nome da dialitica 
hegeliana, transformava o idealism0 em 
materialismo, fazia da religiao cristii fato 
puramente humano e combatia a politica 
existente com base em posiqbes "democri- 
tico-radicais". 

Entretanto, para Marx, isso era inteira- 
mente insuficiente. Por isso, Marx e Engels, 
com A sagrada familia, atacam sobretudo 
Bruno Bauer e, depois, com A ideologia 
alemz, estendem a polemica a Stirner e 
Feuerbach. 

A convicqiio que esti na base da es- 
querda hegeliana C a de que as "verdadeiras 
cadeias" dos homens estiio em suas idCias, 
raziio por que os jovens hegelianos pedem 
coerentemente aos homens, "corno postu- 
lado moral, que substituam sua consciencia 
atual pela consciikcia humana, critica ou 
egoista, desembaraqando-se assim de seus 
impedimentos. Essa exigcncia de modificar 
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a consciincia leva a outra exigcncia, a de in- 
terpretar diversamente o que existe, ou seja, 
reconhece-lo atraves de uma interpretaqio 
diferente". Pois bem, "apesar de suas frases, 
que, segundo eles, 'abalam o mundo', os 
jovens ideologos hegelianos s io  os maiores 
conservadores". Eles combatem contra as 
"frases" e n io  contra o mundo real do qual 
tais "frases" s5o o reflexo. Com efeito, "nio 
C a consciincia que determina a vida, mas a 
vida que determina a consciincia". 

Por tudo isso, tambCm a esquerda he- 
geliana vE o mundo de cabeqa para baixo; 
o pensamento dos jovens hegelianos, por- 
tanto, C um pensamento ideologico, como o 
de Hegel. Escreve Marx: "Nio veio B mente 
de nenhum desses fil6sofos procurar o nexo 
existente entre a filosofia alema e a realidade 
alemi, o nexo entre sua critica e seu pr6prio 
ambiente material ". 

Consequentemente, os jovens hegelia- 
nos nada tinham de radical. Como ja escre- 
Vera Marx: "Ser radical significa colher as 
coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz 
C o pr6prio homem". E a "libertaqio" do 
homem n io  avanCa reduzindo "a filosofia, 
a teologia, a substincia e toda a imundicie B 
'auto-consciencia' ", ou libertando o homem 
do dominio dessas frases. 

"A libertaqio C ato historic0 e n io  ato 
ideal, concretizando-se por condiqdes histo- 
ricas, pel0 estado da indiistria, do comircio, 
da agricultura [...I". 0 s  jovens hegelianos 
mantim a teoria separada da praxis; Marx 
as une. 

, Mary, critico dos eco~omistas 

' cl6ssicos 

Na opiniio de Marx, a anatomia da 
sociedade civil C fornecida pela economia 
politica. E acerta suas contas com os econo- 
mistas cl~ssicos (Smith, Ricardo, Pecqueur, 
Say) com os Manuscritos econbmico-filo- 
sdficos, de 1844 (antes de faze-lo em 0 
Capital). 

Marx deve muito ao trabalho desses 
economistas, sobretudo 2s analises de Ri- 
cardo. Escreve LEnin: "Adam Smith e David 
Ricardo [...I lanqaram as bases da teoria 
segundo a qual o valor deriva do trabalho. 
Marx continuou a obra deles, deu rigoro- 
sa base cientifica e desenvolveu de mod0 
coerente essa teoria. Ele demonstrou que o 

valor de toda mercadoria C determinado pela 
quantidade de trabalho socialmente neces- 
sari0 ou do temDo de trabalho socialmente 
necessirio para sua produgio". E prossegue: 
"Mas onde os economistas burgueses viam 
relaqdes entre objetos (troca de uma merca- 
doria por outra), Marx descobriu rela@es 
entre homens". 

Em outros termos. a economia ~olitica 
vE nas leis aue ela evidencia leis eternas. 
leis imutivei's da natureza. E n io  ~ercebe 
que, desse modo, absolutiza e justifica um 
sistema de relaqdes existentes em determi- 
nado estigio da historia humana. Ou seja, 
t~ansforma um fato em lei - em lei eterna. 
E ideoloeia. 

M&X conclui, a partir do estudo dos 
economistas clissicos, que B maxima pro- 
duqio de riqueza corresponde o empobre- 
cimento maximo do operario. Pois bem, a 
economia politica nos diz que as coisas s io  
assim, mas nao nos diz por que sQo assim 
- e, portanto, nem se piopde a quest50 da 
sua mudanga. Escreve Marx: "A economia 
politica parte do fato da propriedade pri- 
vada. N i o  a explica. Expressa o processo 
material da propriedade privada, o processo 
que se da na realidade, em formulas gerais 
e abstratas, que depois faz valer como leis. 
Ela n io  compreende essas leis, isto C, n io  
mostra como elas derivam da esshcia da 
propriedade privada". Para a economia poli- 
tics "vale [. . .] como razio ultima o interesse 
do capitalista: isto C, ela supde aquilo que 
deve ex~licar" . 

Marx, ao contririo, procura explicar o 
surgimento da propriedade privada e tenta 
mostrar que ela 6 fato e nio lei, muito menos 
lei eterna. A realidade, diz Marx, C que o ca- 
pital C "a propriedade privada dos produtos 
do trabalho alheio". A propriedade privada 
n io  C dado absoluto que se deva pressupor 
em toda argumentaqio. Ela C muito mais 
"o produto, o resultado e a consequEncia 
necessaria do trabalho expropriado [ . . . I n .  
A propriedade privada C fato que deriva 
da alienacio do trabalho" humano. Como 
na religiio, afirma Marx, "quanto mais o 
homem p8e em Deus, menos conserva em si 
mesmo. 0 operario p8e sua vida no objeto: 
e ela deixa de pertencer a ele, passando a 
pertencer ao objeto". E esse objeto, o seu 
produto, "existe fora dele, independente, 
estranho a ele, como que uma potincia 
econ6mica diante dele; e a vida, por ele 
dada ao objeto, agora o confronta, estranha 
e inimiga ". 
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l\/\arx, critico do socialismo 
. .  . 

utopico 

N o  Manifesto do partido comunista, 
Marx e Engels distinguem seu socialismo 
cientifico dos outros tipos de socialismo, isto 
C, do socialismo revolucionirio, do socialis- 
mo burguts e, particularmente, do socialismo 
e comunismo critico-ut6pic0, cujos expoen- 
tes s5o Babeuf, Saint-Simon, Fourier e Owen. 

Para Marx e Engels, estes ultimos t tm 
mCritos indubitiveis: viram "o antagonis- 
mo das classes e tambkm a eficacia dos 
elementos dissolventes no seio da propria 
sociedade dominante". AlCm disso, eles " [ ...I 
forneceram material muito precioso para a 
iluminagiio dos operarios". 

Todavia, e ai  e s t i  seu mais grave 
defeito, "nao viram nenhuma atividade 
historica aut6noma por parte do proletaria- 
do". Consequentemente, n5o descobriram 
"nem mesmo as condigdes materiais para 
a emancipagiio do  proletariado". Desse 
modo, resvalam para o utopismo: criticam a 
sociedade capitalista, condenam-na e maldi- 
zem-na, mas niio sabem encontrar caminho 
de saida. De fato, acabam por se identificar 
com a conservagao. 

A esses tipos de socialismo, Marx e 
Engels contrapdem seu proprio socialismo 
LLcient i f i~~" ,  que teria descoberto a lei de 
desenvolvimento do capitalism0 e, portanto, 
poderia realmente resolver os seus males. 
A proposito, Engels escrevera: "Devemos a 
Karl Marx a concepgiio materialista da his- 
t6ria e a revelagiio do mistCrio da produgiio 
capitalista, atravCs da mais-valia. Ambas 
fizeram do socialismo uma citncia". 

l\/\arx, critico de Proudhom 
I 

Proudhon figura no Manifesto do par- 
tido comunista como exemplo tipico de so- 
cialista conservador ou burguts. E a Mise'ria 
da filosofia C a sarcistica inversio do titulo 
da obra de Proudhon Sistema das contradi- 
g6es econdmicas, ou a filosofia da mise'ria. 

Entretanto, na "Gazeta Renana", 
Marx julgara positivamente o escrito de 
Proudhon 0 que e' a propriedade? 

Como C que, no decorrer de poucos 
anos, Marx muda de opiniiio sobre Prou- 
dhon? 0 que aconteceu? 

Aconteceu que, nesse period0 de tem- 
po, Marx estabelecera os traqos de fundo 
de sua concepqiio materialista-dialCtica da 
historia. E, a partir dessa perspectiva, devia 
considerar Proudhon como moralista uto- 
pico, incapaz de compreender o movimento 
da historia e mais incapaz ainda de influir 
sobre ele. 

Antes de mais nada, na opiniao de 
Marx, Proudhon n5o percebe que a concor- 
rtncia capitalista tem consequtncias inevi- 
taveis e, em sua tentativa de eliminar seus 
"lados maus", substitui a analise econ6mica 
pela atitude moralista: mas niio se pode tro- 
car a realidade Dor deseios e lamentacdes. 

E o fato C ainda mais grave se consi- 
derarmos que as contradigdes das diversas 
epocas historicas niio sao simples defeitos, 
eliminiveis por obras de bom senso ou pel0 
senso de juitiga: G o  condigdes necessarias 
Dara o desenvolvimento social e Dara a 
bassagem de uma forma de sociedade para 
outra forma de sociedade mais madura. 

Em conclusiio, Marx faz valer contra 
Proudhon a idCia de que o process0 historic0 
tem diniimica propria, determinada pel0 
progress0 tecnologico: "0 moinho bragal 
vos dara a sociedade com o senhor feudal, 
e o moinho a vapor a sociedade com o ca- 
pitalista industrial". 

E a dinimica do desenvolvimento his- 
t o r i c ~  se realiza por meio da luta de classes. 
Por isso. o moralismo niio adianta. Niio se 
resolvem as contradicdes sociais eliminando 
uma das partes em luta, mas somente esti- 
mulando a luta at6 o fim. 

A questiio, portanto, niio esta, como 
queria Proudhon, em dividir a propriedade 
entre os trabalhadores, mas em suprimi-la 
completamente atraves da revolugHo vito- 
riosa da classe operaria. 

Feuerbach sustentara que a teologia e 
antropologia. Sobre esse ponto, sobre esse 
humanismo materialista, Marx esti de acor- 
do com Feuerbach. 

Entretanto, na opiniiio de Marx, Feuer- 
bach deteve-se diante do problema principal 
e nao o resolveu. E o problema C o de enten- 
der por que o homem cria a religiao. 

A resposta a esse problema, segundo 
Marx, C a seguinte: os homens alienam seu 
ser projetando-o em um Deus imaginario 



176 Terceira parte - Do hegelianismo ao marxismo 

somente quando a existencia real na socieda- 
de de classes impede o desenvolvimento e a 
realizaqiio de sua humanidade. Disso deriva 
que, para superar a alienaqiio religiosa, n20 
basta denunciii-la, mas C precis0 mudar as 
condiq6es de vida que permitem h "quime- 
ra celeste" surgir e prosperar. Feuerbach, 
portanto, niio viu que "at6 o 'sentimento 
r'eligioso' C produto social e que o individuo 
abstrato que ele analisa pertence a determi- 
nada forma social". 

6 o homem que cria a religiiio. Mas, diz 
Marx, "o homem C o mundo do homem, o 
Estado, a sociedade. Esse Estado e essa socie- 
dade produzem a religiiio, que C consci2ncia 
invertida do mundo, porque tambCm siio 
um mundo invertido. A religiiio C a teoria 
invertida deste mundo [...I". Assim, torna-se 
evidente que "a luta contra a religiiio C [...I 
a luta contra aquele mundo do qual a reli- 
giiio t o aroma espiritual". Existe o mundo 
fant4stico dos deuses porque existe o mundo 
irracional e injusto dos homens. "A mistria 
religiosa C a expressiio da misCria real em um 
sentido e, em outro, C o protest0 contra a mi- 
sGia real. A religiiio C o suspiro da criatura 
oprimida, o sentimento de um mundo sem 
coragiio, o espirito de situaq6es em que o 
espirito est6 ausente. Ela C o 6pio do povo". 

Marx niio ironiza o fen6meno religio- 
so, a religiiio niio t para ele a invenqiio de pa- 
dres enganadores, mas muito mais obra da 
humanidade sofredora e oprimida, obrigada 
a buscar consolaqiio no universo imaginiirio 
da fC. Mas as ilus6es niio se desvanecem se 
niio eliminarmos as situag6es que as criam 
e exigem. Escreve Marx nas Teses sobre 
Feuerbach: " 0 s  fil6sofos limitaram-se a 
interpretar o mundo de modos diversos; 
agora, trata-se de transformii-lo". 

Substancialmente, a primeira funqiio de 
uma filosofia a servigo da historia, segundo 
Marx, i a de desmascarar a auto-alienaqiio 
religiosa, "mostrando suas formas que nada 
tcm de sagradas". Essa C a raz2o por que "a 
critica do  ce'u se transforma [. . .] em critica 
da terra, a critica da religiiio em critica do 
direito, a critica da teologia em critica da 
politica ". 

A alienac&o do trabalho 

Mediante Feuerbach, Marx passa da 
critica do cCu h critica da terra. Aqui, po- 
rim, "em terra firme e redonda", ele niio 

encontra um homem que se faz ou se realiza 
transformando ou humanizando a natureza 
no sentido das necessidades, dos conceitos 
ou dos projetos e planos do pr6prio homem, 
juntamente com outros homens. 0 que 
encontra siio homens alienados, ou seja, 
expropriados de seu valor de homens por 
obra da expropriaqiio ou alienaqiio de seu 
trabalho. 

Na realidade, "a aranha realiza ope- 
rag6es que se assemelham As do teceliio, e a 
abelha envergonha muitos arquitetos com 
a construqiio de suas casinhas de cera. Mas 
o que desde o principio distingue o pior ar- 
quiteto da melhor abelha t o fato de que ele 
construiu a casinha em sua cabe~a antes de 
construi-la de cera. No fim do process0 de 
trabalho, emerge um resultado que no inicio 
j6 estava presente na idCia do trabalhador e 
que, portanto, j4 estava idealmente presen- 
te. Niio que ele efetue somente a mudanqa 
de forma do elemento natural", pois aqui 
realiza "o pr6prio objetivo, que ele conhe- 
ce", e "determina como lei o mod0 do seu 
operar", escreve Marx em 0 Capital. Para 
ele, tudo isso significa que o homem pode 
viver humanamente, isto 6, fazer-se enquan- 
to homem, precisamente humanizando a 
natureza segundo suas necessidades e suas 
idkias, juntamente com os outros homens. 0 
trabalho social C antrop6geno. E distingue 
o homem dos outros animais: com efeito, o 
homem pode transformar a natureza, obje- 
tivar-se nela e humanizh-la, pode fazer dela 
seu corpo inorginico. 

Entretanto, se olharmos para a hist6- 
ria e a sociedade, veremos que o trabalho 
n2o C mais feito, juntamente com os outros 
homens, pela necessidade de apropriaqiio 
da natureza externa, veremos que niio C 
mais realizado pela necessidade de obje- 
tivar a pr6pria humanidade, as pr6prias 
idCias e projetos, na mattria-prima. 0 que 
vemos C que o homem trabalha pela sua 
pura subsistencia. Baseada na divisiio do 
trabalho, a propriedade privada torna o 
trabalho constritivo. Ao oper6rio aliena- 
se a mattria-prima; alienam-se os seus 
instrumentos de trabalho; o produto do 
trabalho lhe 6 arrancado; com a divisiio do 
trabalho, t mutilado em sua criatividade 
e humanidade. 0 operario C mercadoria 
nas miios do capital. Isso C a aliena~iio do 
trabalho, da qual, segundo Marx, derivam 
todas as outras formas de alienaqiio, como 
a alienaqzo politica (na qual o Estado se 
ergue acima e contra os homens concretos) 
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ou a religiosa. Para ele, a superagZo dessa 
situagiio, na qual o homem C transformado 
em ser bruto, realiza-se atravCs da luta de 
classes, que eliminari a propriedade privada 
e o trabalho alienado. 

Mas em que consiste, mais exatamen- 
te, a alienaqso do trabalho? "Consiste antes 
de mais nada no fato de que o trabalho e' 
externo ao operario, isto 6, nZo pertence ao 
ser dele e, portanto, ele n io  se afirma em seu 
trabalho, mas se nega, n io  se sente satisfei- 
to, mas infeliz, nZo desenvolve energia fisica 
e espiritual livre, mas definha seu corpo e 
destr6i seu espirito. Por isso, somente fora 
do trabalho t que o operirio sente-se senhor 
de si; no trabalho, ele se sente fora de si. 
Sente-se em sua propria casa se nZo esti 
trabalhando; e, se esti trabalhando, nZo 
se sente em sua pr6pria casa. Seu trabalho, 
portanto, niio C voluntirio, mas constrito: 
t trabalho forqado. Niio constitui, assim, 
a satisfaqio de uma necessidade, mas so- 
mente meio para satisfazer necessidades 
estranhas". Por tudo isso, o homem sente- 
se livre apenas em suas fungoes animais 
(comer, beber, procriar, ou ainda morar em 
casa ou se vestir), sentindo-se como nada 
alCm de animal em'suas fungoes humanas, 
isto C, no trabalho. 

A alienaqZo do trabalho faz com que "o 
operirio se torne tanto mais pobre quanto 
maior C a riqueza que produz, quanto mais 
sua produqiio cresce em pothcia e exten- 
siio. 0 operirio torna-se mercadoria tanto 
mais vil quanto maior t a quantidade de 
mercadorias que produz". Mas as coisas 
nZo param por ai, j i  que "a alienaqiio do 
operirio em seu produto significa niio ape- 
nas que seu trabalho se torna objeto, algo 
que existe exteriormente, mas tambtm que 
ele existe fora dele, independente dele, es- 
tranho a ele, tornando-se diante dele como 
que um poder em si mesmo, o que significa 
que a vida que ele deu ao objeto agora se 
lhe contrapde como hostile estranha". Para 
concluir, a alienaqiio do operirio no seu 
objeto se expressa no fato de que "quanto 
mais o operirio produz, menos tem para 
consumir; quanto maior valor produz, tan- 
to menor valor e menor dignidade possui; 
quanto mais belo e' o seu produto, tanto mais 
disforme torna-se o operirio; quanto mais 
refinado C o seu objeto, tanto mais barbaro 
ele se torna; quanto mais forte C o trabalho, 
mais fraco ele fica; quanto mais espiritual 
C seu trabalho, mais ele se torna material e 
escravo da natureza" . 

-" " "  I 

mAlienaq50 do trabalho. 0 hornem 
nLo d alienado; ele vive hurnanamen- 
te, quando pode humanizar a natu- 
reza, junto corn os outros, conforme 
uma iddia sua prtjpria. 
0 que distingue o pior arquiteto 
em retaqIo 4 melhor abelha - assirn 
lemos em 0 Capital - 6 o fato de que 
o arquiteto "construiu o casulo em 
sua cabesa antes de construi-lo de 
cera". 
0 capitalismo, que se funda sobre 
a propriedade privada, faz do ope- 
rdrio uma mercadoria nas rniios do 
proprietario. A alienaqIo do trabalho 
"consiste antes de tudo no fato de 
que o trabalho 4 extetno ao ope& 
rio, ou seja, niio pertence a seu ser 
e, portanto, em seu trabalho ele niio 
se afirrna, mas se nega, sente-se ni?o 
satisfeito mas infeliz, nLo desenvolve 
livre energia fisica e espiritual, mas 
desgasta seu corpo e destr6i seu 
espirito". 

0 materialismo histbrico 

A teoria da alienaqiio do trabalho in- 
troduz B outra teoria fundamental de Marx, 
que C o materialismo histdrico. Como Marx 
escreveu no Prefacio a Para a critica da 
economia politica, o materialismo historic0 
consiste na tese segundo a qual "niio C a 
conscihcia dos homens que determina o ser 
deles, mas, ao contririo, C o ser social deles 
que determina a conscihcia deles". 

Isso leva a especificar a relagiio existen- 
te entre estrutura econ6mica e superestrutu- 
ra ideologica. Na ldeologia alemii lemos: "A 
produqZo das idiias, das representa~oes, da 
consciencia, em primeiro lugar, esti direta- 
mente entrelaqada a atividade material e as 
relagoes materiais dos homens, linguagem 
da vida real. As representaqoes e os pensa- 
mentos, bem como o intercfmbio espiritual 
dos homens, ainda aparecem aqui como 
emanagio direta do seu comportamento 
material. E, do mesmo modo, isso vale para 
a produgio espiritual, como ela se manifesta 
na linguagem da politica, das leis, da moral, 
da religiiio etc. de um povo". 

0 s  homens s io  os produtores de suas 
representagoes, idtias etc., mas, precisa 
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Materialism0 historico. 6 a teoria 
segundo a qua1 a estrutura econ6mica 
determina a superestrutura das ideias. 
"0 moinho movido a agua vos dare 
a sociedade com o senhor feudal, e o 
moinho a vapor a sociedade com o ca- 
pitalista industrial". Ou ainda: "NSo e 
a consci6ncia dos homens que determi- 
na seu ser, mas e, ao contrario, seu ser 
social que determina sua consci@nciaW. 
lsto escreveu Marx no Prefacio a 
Para a critica da economia politics. 
E, por ultimo, "as ideias dominantes 
de urna epoca - afirmam Marx e En- 
gels - sempre foram apenas as ideias 
da classe dominante. 

Marx, siio "0s homens reais, operantes, 
assim como siio condicionados por deter- 
minado desenvolvimento de suas forqas 
produtivas [...I ". 

Em poucas palavras: "0 mod0 de 
produqiio da vida material condiciona, em 
geral, o process0 social, politico e espiritual 
da vida". 

A descoberta dessa teoria, istoQC, do 
condicionamento da superestrutura pela 
estrutura econbmica, serviu a Marx como 
"fio condutor" de seus estudos, que lhe mos- 
traram que, "com a mudanqa da base eco- 
nbmica, transforma-se mais ou menos rapi- 
damente toda a gigantesca superestrutura". 

Portanto, como escreve Marx, os ho- 
mens podem distinguir-se dos animais pela 
religiiio, pela conscitncia ou pel0 que se 
quiser, "mas eles comeqaram a se distinguir 
dos animais quando comeCaram a produzir 
seus meios de subsisthcia". E aquilo que 
"0s individuos s50 depende [...I das condi- 
q6es materiais de sua produqiio". 

A esscncia do homem, portanto, esti 
em sua atividade produtiva. A primeira aqiio 
historica do homem deve ser vista na criaqiio 
dos meios adequados para satisfazer suas 
necessidades vitais. E a satisfaqiio de urna 
necessidade gera outras. Por isso, quando as 
necessidades aumentam, a familia niio basta 
mais: criam-se outras relaqoes sociais; entiio, 
tanto o aumento da produtividade como 
as necessidades acrescidas e o aumento da 
populaqiio criam a divisHo do trabalho. E a 
divisEo do trabalho em trabalho manual e 
intelectual, por um lado, faz nascer a ilusiio 

de que a conscitncia ou o espirito seja algo 
separado da matiria e da historia, e, por 
outro lado, gera urna classe que vive do 
trabalho alheio. 

Tudo isso para dizer que a historia ver- 
dadeira e fundamental C a dos individuos 
reais, de sua aqiio para transformar a natu- 
reza e de suas condigoes materiais de vida, 
"tanto das que eles j i  encontraram existindo 
como das produzidas por sua propria aq509'. 

A consciincia e as idCias derivam dessa 
historia e se entrelaqam com ela: "a moral, a 
religiiio, a metafisica e qualquer outra forma 
ideologica" niio siio aut6nomas e propria- 
mente niio tim historia, pois, quando muda 
a base econbmica, mudam com ela. Como 
escrevem Marx e Engels: "As idCias domi- 
nantes de urna Cpoca foram sempre as idCias 
da classe dominante". E essas idtias, preci- 
samente, siio ideologia, visiio da realidade 
historica de cabeqa para baixo, justificaqiio 
- atravis das leis, da moral, da filosofia etc. 
- da ordem social existente. 

10 0 matevialismo dialktico 

Escrevem Marx e Engels em A ideolo- 
gia alemii: "Nos conhecemos apenas urna 
iinica ciincia: a citncia da historian. 

0 materialismo de Marx 6 materialis- 
mo hist6rico. E, como fio condutor para o 
estudo da historia, ele apresenta a teoria pela 
qua1 as idCias juridicas, morais, filosoficas, 
religiosas etc. dependem, siio condicionadas 
ou siio o reflex0 e a justificaqiio da estrutura 
econbmica, de mod0 que, se a estrutura eco- 
n6mica muda, havera transformaqiio corres- 
pondente na superestrutura ideologica. 

Existe, portanto, urna relaqiio de deter- 
minaqiio ou, de qualquer modo, de condicio- 
namento por parte da estrutura econbmica 
sobre a superestrutura constituida pelas 
produq6es mentais dos homens, isto C, sobre 
sua consciincia ou, melhor ainda, sobre sua 
consciincia social. 

Mas o materialismo de Marx C tambCm 
e sobretudo matevialismo diale'tico, que 
tem suas raizes no sistema hegeliano. Na 
realidade, Marx reconhece como mCrito de 
Hegel o de "comeqar por toda parte com a 
oposiqiio das determinaqoes [...I e enfati- 
zi-la". Mas, como a alienaqiio niio C para 
Marx figura especulativa, e sim a condiqEo 
historica em que o homem se encontra em 
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Materialismo dialetico. Marx 
inverte a dialetica hegeliana, pondo-a 
em ph. Hegel aplicava o movimento 
dialetico ao  "processo d o  pensa- 
mento"; Mam o remete ao mundo 
da historia real e concreta - a das 
necessidades econbmicas e sociais 
- dos homens. 
Toda realidade historica (governos, 
Estados etc.) gera em seu seio "con- 
tradiqbes" que necessariarnente 
levam h sua superaq60: a burguesia 
nasce de dentro da sociedade feudal, 
e sera justamente a burguesia que, 
com a Revoluqlo Francesa, despeda- 
qara os vinculos feudais doravante 
sufocantes e n l o  mais suportaveis; 
por sua vez, a burguesia n%o pode 
sequer existir sem o proletariado que 
a levard h sepultura. 
A dialhtica 6 a lei de desenvolvimento 
da realidade historica e exprime a 
inevitabilidade da passagem da socie- 
dade capitalista para a comunista. 

relaqiio ii propriedade privada dos meios 
de produgio, da mesma forma tambim 
a dialetica - entendida hegelianamente 
como sintese dos contririos - i assumida 
por Marx, s6 que ele a inverte. Com efeito, 
escreve ele no Prefacio h segunda edigio 
de 0 Capital: "Para Hegel, o processo do 
pensamento, que ele transforma at6 em 
sujeito independente, com o nome de idiia, 
i o demiurgo do real, que, por seu turno, 
constitui somente o fenameno exterior da 
idiia ou processo do pensamento. Para mim, 
ao contrario, o elemento ideal nada mais i 
do que o elemento material transferido e 
traduzido no cirebro dos homens [...I. A 
mistificagio h qua1 subjaz a dialitica nas 
mios de Hegel n io  Ihe tira, de mod0 algum, 
o mirito de ter sido o primeiro a expor 
ampla e conscientemente as formas gerais 
da propria dialitica. Somente que,nele ela 
se encontra de cabega para baixo. E precis0 
invert&-la para descobrir o nucleo racional 
dentro da casca mistica". 

Assim, a dialttica permite a Marx 
compreender o movimento real da historia 
e, portanto, tambim o estado existente de 
coisas. Mas, simultaneamente, tambCm 
permite a compreensio do "crepusculo 

necessario" desse estado de coisas, "porque 
concebe toda forma ocorrida no fluir do 
movimento e, portanto, tambem no seu lado 
transitorio, porque nada pode intimida-la: 
ela C critica e revolucionaria por essincia". 
0 confronto entre o estado de coisas exis- 
tente e sua negagio C inevitavel - e esse 
confronto se resolvera com a superagio do 
estado existente de coisas. 

Marx inverte a dialitica hegeliana, 
"pondo-a de pi"; ele a transporta das idiias 
para a historia, da mente para os fatos, da 
"consciCncia infeliz" para a "realidade social 
em contradigio". Substancialmente, em sua 
opiniiio, todo momento historico gera con- 
tradiq6es em seu seio, e estas constituem a 
mola do desenvolvimento historico. Reivin- 
dicando para 0 Capital o mCrito de ser "a 
primeira tentativa de aplicagiio do mitodo 
dialitico ii economia politica", Marx susten- 
ta que a dialitica 6 a lei do desenvolvimento 
da realidade historica, e que essa lei expressa 
a inevitabilidade da passagem da sociedade 
capitalista para a sociedade comunista, 
com o conseqiiente fim da exploraqio e da 
alienagio. 

A Iuta de  classes 

No Manifesto do partido comunista, 
Marx e Engels escrevem: "A historia de 
toda sociedade que existiu at6 o momen- 
to i a historia da luta de classes. Livres 
e escravos, patricios e plebeus, bar6es e 
servos da gleba, membros das corporag6es 
e aprendizes, em suma, opressores e opri- 
midos, estiveram continuamente em mutuo 
contraste e travaram luta ininterrupta, ora 
latente, ora aberta, luta que sempre acabou 
com transformaqio revolucionAria de toda 
a sociedade ou com a ruina comum das 
classes em luta". 

Opressores e oprimidos: eis, portanto, 
o que Marx vi no desenrolar da historia 
humana em sua totalidade. E nossa Cpoca, a 
Cpoca da burguesia moderna, niio eliminou 
em absoluto o antagonism0 das classes; pel0 
contrario, simplificou-o, visto que "toda a 
sociedade vai se dividindo cada vez mais 
em dois grandes campos inimigos, em duas 
grandes classes diretamente contrapostas 
uma h outra: burguesia e proletariado". 
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Em nota a edigHo inglesa do Manifesto, 
de 18 8 8, Engels explica que, por burguesia, 
entende-se a classe dos capitalistas moder- 
nos, proprietirios dos meios de produqHo e 
empregadores de assalariados. Por proleta- 
riado se entende, ao invts, a classe dos assa- 
lariados modernos que, nHo tendo meios de 
produg50 proprios, SHO obrigados a vender 
sua forqa de trabalho para viver. 

Da sociedade feudal 
A sociedade burguesa 

Pois bem, a classe burguesa surge no 
interior da sociedade feudal, representa 
a sua n e g a ~ i o  e a supera. 0 s  primeiros 
elementos da burguesia desenvolveram-se 
a partir dos servos da gleba na Idade MC- 
dia. Depois, a descoberta da Amirica, a 
circunavegagio da Africa e o interciimbio 
com as col6nias deram A empreendedora 
classe burguesa e a industria impulso sem 
precedentes e, "com isso, imprimiram 
ripido desenvolvimento ao elemento re- 
volucionirio dentro da sociedade feudal 
em desagregagio". 0 exercicio da indus- 
tria, feudal ou corporativa, at6 entfo em 
uso, n io  foi mais suficiente. Em seu lugar, 
apareceu a manufatura: "0 segmento 
industrial mCdio suplantou os mestres 
artesiios; a divisPo do trabalho entre as 
diversas corporaq6e.s desapareceu diante 
da divisio do trabalho dentro da pr6pria 
fibrica". Nesse meio tempo, cresciam os 
mercados. A manufatura tambtm deixou 
de ser suficiente. Foi "entPo que o vapor e 
as maquinas revolucionaram a produqio 
industrial. A industria manufatureira foi 
substituida pela grande industria moderna; 
em lugar do segmento industrial mCdio, 
entraram os milionarios da industria, os 
chefes de inteiros exircitos industriais, os 
burgueses modernos". Assim, a burguesia 
moderna "empurrou para fora do palco 
todas as classes herdadas da Idade Mtdia". 
Essa C a razHo por que a burguesia "teve na 
historia papel sumamente revolucionirio" . 
Com efeito, quando as relag6es feudais da 
propriedade nHo corresponderam mais 21s 
forqas produtivas que se haviam desenvol- 
vido, elas se transformaram em cadeias, 
que deviam ser e foram quebradas". Em 
seu lugar, apareceu a livre concorrencia, 
com sua correspondente constituigio social 
e politica, "sob o dominio econ6mico e 
politico da classe dos burgueses". 

Da sociedade burguesa 
h hegemonia do proletariado 

Entretanto, precisamente pela lei da 
dialttica, como a burguesia C a contradigio 
interna do feudalismo, assim tambtm o 
proletariado C a contradigio interna da bur- 
guesia. Com efeito, "a propriedade privada, 
como riqueza, C obrigada a manter-se viva e, 
com isso, a manter vivo seu termo antitktico, 
o proletariado". Em suma, a burguesia se 
desenvolve e cresce como tal alimentando 
em si mesma o proletariado: "na mesma pro- 
porgio que se desenvolve a burguesia, isto 
15, o capital, desenvolve-se tambCm o prole- 
tariado, a classe dos operirios modernos, 
que s6 vivem enquanto encontram trabalho, 
e que so encontram trabalho a medida que 
o seu trabalho aumenta o capital". 

Desse modo, "as armas que serviram 
2 burguesia para enterrar o feudalismo 
voltam-se contra a propria burguesia". As- 
sim corno, para o senhor feudal, foi inutil 
defender os direitos feudais diante daquela 
sua criatura que era a burguesia, agora tam- 
bCm C inutil para a burguesia trabalhar em 
pro1 da conservagio de seus direitos sobre o 
proletariado. A realidade C que "a burguesia 
nHo apenas fabricou as armas que a levario 
a morte, mas tambCm gerou os homens que 
empunhariio aquelas armas: os operirios 
modernos, os proletirios". Em lugar de 
operirios isolados e em concorrCncia, o 
progress0 da grande industria cria uni6es de 
operirios organizados e conscientes de sua 
propria forga e missHo. E "quando a teoria 
ganha as massas, ela se torna violencia revo- 
lucioniria". A burguesia, portanto, produz 
seus coveiros. "A sua decadencia e a vit6ria 
do proletariado sHo conjuntamente ineviti- 
veis". E a demonstrag20 da inevitabilidade 
da vit6ria do proletariado e da decadencia 
da burguesia C apresentada por Marx em 0 
Capital, cujo fim ultimo t o de "revelar a 
lei econ6mica do movimento da sociedade 
moderna" . 

0 valor das mercadorias 
C determinado pelo trabalho 

A analise de 0 Capital inicia-se com a 
anhlise da mercadoria. Pois bem, a merca- 
doria tem duplo valor: valor de uso e valor 
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de troca. 0 valor de uso de urna mercadoria 
(como, por exemplo, vinte quilos de cafC, 
urna roupa, um par de oculos, urna arroba 
de trigo) baseia-se na qualidade da merca- 
doria, que, precisamente em fungHo de sua 
qualidade, satisfaz mais a urna necessidade 
que a outra. Entretanto, vemos que, no 
mercado, as mercadorias mais diferentes 
sHo trocadas entre si. Vinte quilos de cafC, 
por exemplo, sHo trocados por vinte metros 
de tecido. Mas o que ttm em comum duas 
mercadorias tHo diferentes para que possam 
ser trocadas? Elas apresentam em comum 
precisamente o que se chama valor de troca. 
0 valor de troca C algo de idgntico existente 
em mercadorias diferentes, que as tornam 
passiveis de troca em dadas proporl6es mais 
do que em outras. Mas em que consiste 
entHo o valor de troca de urna mercadoria? 
Como diz Marx, esse valor 6 dado pela 
"quantidade de trabalho socialmente neces- 
saria" para produzi-la. Em esstncia, "como 
valores, todas as mercadorias SHO apenas 
medidas determinadas de tempo de trabalho 

nelas empregado". Para maior facilidade das 
trocas, a troca direta foi substituida pela 
moeda. Mas, faga-se a troca diretamente 
ou atravis da moeda, urna mercadoria nHo 
pode ser trocada por outra se o trabalho 
necessario para produzir a primeira nHo C 
igual ao trabalho necessario para produzir 
a segunda. Tudo isso mostra que falar da 
mercadoria em si sem atentar para o fato de 
que ela C fruto do trabalho humano acaba 
transformando-a em fetiche. A realidade 
C que o interciimbio de mercadorias nHo C 
tanto urna relaggo entre coisas, mas muito 
mais urna relaqHo entre produtores, entre 
homens. E C isso o que a economia classica 
parece esquecer. 

0 valor de troca de uma mercadoria, 
portanto, 6 dado pelo trabalho social ne- 
cessario para produzi-la. Mas o trabalho 
(a forga de trabalho) tambCm C mercadoria 
que o proprietario da forga de trabalho (o  
proletirio) vende no mercado, em troca do 
salirio, ao proprietario do capital, isto C, o 
capitalista. E o capitalista paga justamente, 
por meio do salario, a mercadoria (forga de 
trabalho) que adquire: ele a paga segundo 
o valor que tal mercadoria tem, valor que 
C dado (como qualquer outra mercadoria) 
pela quantidade de trabalho necess6rio para 
produzi-la, ou seja, pelo valor das coisas ne- 
cessarias para manter em vida o trabalhador 
e sua familia. 

Entretanto, a forla de trabalho C mer- 
cadoria inteiramente especial, jii que C 
mercadoria cujo valor proprio de uso tem 
a propriedade peculiar de ser fonte de valor. 
Em outros termos, aquela mercadoria que 
C a forla de trabalho niio somente tem seu 
valor, mas tambCm tem a propriedade de 
produzir valor. Com efeito, tendo comprado 
a forqa de trabalho, o possuidor dos meios 
de produ~ao tem o direito de consumi-la, 
isto 6, de obrigi-la a trabalhar, por exemplo, 
por doze horas; mas em seis horas (tempo 
de trabalho "necessario"), o operario cria 
produtos que sHo suficientes para cobrir as 
despesas com sua propria manutengio, ao 
passo que, nas seis horas restantes (tempo de 
trabalho "suplementar"), cria um produto 
que o capitalista nHo paga. E esse produ- 
to suplementar nHo pago pelo capitalista 
ao operiirio C aquilo que Marx chama de 
mais-valia. 
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Mais-valia. 0 de mais-valia e um 
dos conceitos fundamentais da eco- 
nomia marxista e um eixo de toda a 
construg30 teorica de Marx. 
0 capitalista adquire sobre o merca- 
do, alem d o  capital constante (maqui- 
narios, materias-primas etc.), tambem 
o capital variavel, isto e, a forga-de- 
trabalho. "0 valor da forqa-de-traba- 
Iho C o valor dos rneios de subsisthcia 
necessdrios para a conserva@o do 
possuidor da forqa-de-trabalho". 0 
uso da forga-de-trabalho e o proprio 
trabalho. 0 produto d o  trabalho e 
propriedade nao do trabalhador, mas 
do capitalista. Ora, se o proletario 
trabalha doze horas e em seis horas 
produz o tanto para cobrir o quanto 
o capitalista despende para o salario, 
o produto das outras seis horas de 
trabalho e valor do  qua1 o capitalista 
se apropria. Este valor que passa para 
as maos do capitalista e a mais-valia. 

0 processo d a  a c ~ t c ~ u l a ~ &  

Desse mod0 (depois de ter distingui- 
do o capital constante - investido para 
a aquisiqiio dos meios de produqiio, como 
a maquinaria e as mattrias-primas - do 
capital tjaria'vel, investido na aquisiqiio da 
forqa de trabalho), a formula geral com que 
Marx representa o processo de produqiio 
capitalista C a seguinte: 

D-M-D' 
onde D C o dinheiro despendido para 

a aquisiqio das mercadorias M (meios de 
produqiio e forqa de trabalho) e D' C o di- 
nheiro ganho, que, graqas A mais-valia que 
niio foi paga pel0 capitalista, sera maior do 
que D. 

No processo de produqao capitalista, 
portanto, o dinheiro produz dinheiro em 
maior quantidade do que o dinheiro des- 
pendido. 

A mais-valia niio C consumida pel0 
capitalista para suas necessidades ou para 
seus caprichos: C reinvestida, para que ele 
niio sucumba na concorrkcia. Desse modo, 
a acumulaqiio do capital, se, por um lado, 
concentra a riqueza nas miios de nhmero 
sempre menor de capitalistas, por outro 

lado - atraves da eliminaqao de operarios 
por meio de novas maquinas, gera sempre 
mais misCria no "exCrcito de trabalho de 
reserva" . 

Marx caracteriza essa tendgncia his- 
t6rica de acumula@o capitalista com as 
seguintes expressGes, que se tornaram cCle- 
bres: "Cada capitalista destroi muitos outros 
[...I. Com a diminuiqiio constante do nu- 
mero de magnatas do capital que usurpam 
e monopolizam todas as vantagens desse 
processo de transformaqiio, cresce a massa 
da miseria, da pressiio, da subjugaqiio, da 
degeneraqiio e da exploraqiio, mas tambCm 
cresce a revolta da classe operaria, que au- 
menta cada vez mais e C disciplinada, unida 
e organizada pel0 proprio mecanismo do 
processo de produgiio capitalista. 0 mono- 
p6lio do capital torna-se vinculo do modo 
de produgiio. A centralizaqao dos meios 
de produqiio e a socializaqiio do trabalho 
alcanqam um ponto em que se tornam in- 
compativeis com seu envoltorio capitalista. 
E ele se rompe. Soa entiio a ziltima hora da 
propriedade privada capitalista. 0 s  expro- 
priadores sdo expropriados" . 

A passageru? necesshr in 

de  uma  sociedade classista 

p a r a  uma sociedade sem classes 

0 feudalism0 produziu a burguesia. E a 
burguesia, para existir e desenvolver-se, deve 
produzir em seu seio quem a levarh a morte, 
isto 6 ,  o proletariado. Com efeito, o prole- 
tariado C a antitese da burguesia. Ao longo 
da via-crzicis da dialitica, o proletariado 
leva em seus ombros a cruz da humanidade 
inteira. A aurora da revoluqiio C um dia 
inevitivel. E esse dia, que marcara o triunfo 
do proletariado, sera o dia da ressurrei@o 
de toda a humanidade. 

Com a mesma fatalidade que preside 
os fen8menos da natureza, diz Marx, a 
produqiio capitalista gera sua propria ne- 
gaqiio. E C assim que se passa da sociedade 
capitalista para o comunismo. Mas essa niio 
C passagem que se faz atravCs de "pregaqoes 
moralizadoras", que para nada servem: "A 
classe operaria niio tem nenhum ideal a 
realizar". Trata-se de passagem necessaria 
para uma sociedade sem propriedade pri- 



Capitdo oitavo - Karl M a r x  e Friedrich Cngels. 0 materialisr~qo histbrico-dial&tico 183 

vada e, portanto, sem classes, sem divisiio 
do trabalho, sem alienagiio e, sobretudo, 
sem Estado. Para Marx, o comunismo C "o 
retorno completo e consciente do homem a 
si mesmo, como homem social, isto C, como 
homem humano". 

Para dizer a verdade, Marx niio adianta 
muito como sera a nova sociedade, que, de- 
pois da derrubada da sociedade capitalista, 
so podera se realizar por etapas. No  inicio, 
ainda haveri certa desigualdade entre os 
homens. Mas depois, mais tarde, quando 
desaparecer a divisiio entre trabalho manual 
e trabalho intelectual, e quando o trabalho 
se houver tornado necessidade e niio meio 
de vida, entiio, escreve Marx na Critica a o  
programa de Gotha (1875), a nova socie- 
dade "podera escrever em sua bandeira: de 
cada qual segundo sua capacidade, a cada 
qual segundo suas necessidades". 

Para Marx, esse seria o comunismo 
autintico, que, nos Manuscritos de 1844, 
distinguia do comunismo grosseiro, que niio 
consiste na aboligio da propriedade privada 
e sim na atribuigao da propriedade privada 
ao Estado, o que reduziria todos os homens 
a proletarios e negaria "a personalidade do 
homem" em toda parte. 

Na realidade, Marx pensava que, abo- 
lida a propriedade privada, o poder politico 
se reduziria gradualmente, at6 se extinguir, 
porque o poder politico nada mais seria que 
a violencia organizada de uma classe para a 
opressiio da outra. 

Isso, no entanto, niio se realizara de ime- 
diato. 0 que logo teremos sera a ditadura do 
proletariado, que usara seu dominio "para 
concentrar todos os instrumentos de produ- 
gao nas miios do Estado, isto C, do proleta- 
riado organizado como classe dominante". 

Isso, obviamente, podera ocorrer atra- 
vCs de intervengoes despoticas que, nas 
diversas situaqGes, levariio a procedimentos 
como os seguintes: 

"1) expropriaqao da propriedade fun- 
diiria e emprego da renda fundiaria para as 
despesas do Estado; 

2) impostos fortemente progressivos; 
3) aboligiio do direito de sucessiio; 
4 )  confisco da propriedade de todos os 

emigrados e rebeldes; 
5) concentraqiio do crtdito nas miios 

do  Estado, mediante um banco nacional 

Multidao, de Gruseppe Pellrzza de Volpedo (Miliio, Pinacoteca de Brera). 
Este yuadro, yue exprinze efic-azmente a rcvolta de massa inspr~ada no  soc~alrsmo e no  M I U ~ X I S ~ I O ,  

pode ser colocado a o  Iado, pelo tenza de  fundo e pela tomada picttjrrca, 
d o  outro e mars famoso, intitulado 0 Q ~ a r t o  Estado. 
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com capital do Estado e monopolio exclu- 
sivo; 

6) concentraqiio de todos os meios de 
transporte nas mios do Estado; 

7) multiplicaqiio das fabricas nacionais 
e dos instrumentos de produqiio, desbrava- 
mento e melhoria das terras segundo um 
plano coletivo; 

8)  obrigaqio de trabalho igual para 
todos; constituiqio de exircitos industriais, 
especialmente para a agricultura; 

9) unificaqiio do exercicio da agricultu- 
ra e da industria, medidas adequadas para 
eliminar gradualmente o antagonism0 entre 
cidade e campo; 

10) instruqio publica e gratuita de 
todas as crianqas. Eliminaqio do trabalho 
das crianqas nas fabricas em sua forma atual. 
Combinaqio da instruqiio com a produqio 
material e assim por diante". 

A realizaqio dessas medidas deveria 
ser a fase intermediaria da transiqiio da 
sociedade burguesa para a sociedade co- 
munista. Posteriormente, ter-se-ia o "salto 
para a liberdade"; entiio, "a velha sociedade 
burguesa, corn suas classes e antagonismos 
entre as classes, sucede uma associaqio em 
que o livre desenvolvimento de cada um C 
condiqio para o livre desenvolvimento de 
todos". 
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I A tarefa principal da filosofia a serviqo da hist6ria 
C o de desmascarar a alrena@o do homem I 

- 

quando a soc~edade class~sta proibe o desenvolv~mento o trabalho e' externo ao  operarro, C apenas um meio 
e a reahza@o de sua human~dade, I para sat~sfazer necessldades estranhas, 

os homens ahenam seu ser proletando-o em urn Deus ~ e o operar~o torna-se tanto mals pobre 
~ m a g ~ n a r ~ o :  "a rellgriio C o 6p1o do povo" quanto malor C a rlqueza que produz 

A verdadeira filosofia 6, por isso, materialismo historico: 
"NCo C a conscihcia dos homens que determina seu ser, mas, 
ao contririo, C seu ser social que determina sua conscii%cian. 

A verdadeira hrstorra C a dos individuos reais, de sua aqHo para transformar a natureza 
e de suas condiqbes materiais 

J L 
A ESTRUTURA econ6mica 0 materialismo historico C tambtm 

(o  modo de produ@o da vlda mater~al) 
cond~clona em geral 

materialismo dialttico: 
todo momento historic0 gera em seu seio 

a contradi~zo entre opressores e oprimidos, 
contradiczo em aue o resultado inevitivel 

6 pouco a pouco a 
a SUPERESTRUTURA rdeoMgzca superapio do estado de coisas extstente. 

(o  processo social, polit~co A h1st6r1a de toda socredade C sempre hlstbr~a 
e esplrltual da vlda: de luta entre classes, e a 6poca atual 

dlrelto, moral, filosofia, arte, rehg12o etc.) mostra o antagonlsmo fundamental entre 

a BURGUESIA, o PRO LETARIADO, 

1 classe dos modernos cap~tal~stas: surg~da de dentro da classe dos assalar~ados modernos: para vlver 
soc~edade feudal, era sua contrad~giio e a superou. sao reduz~dos a vender sua forga-de-trabalho, 

0 cap~tal~sta mas destmam-se a subs t~tu~r  a burgues~a no poder 

lnveste d ~ n h e ~ r o  (D): para a aqulsl$Ho de mercadorla (M): a for~a-de-trabalho do proletino, ' a )  capttal constante- +melos produt~vos e matCr~as-prlmas vend~da ao capltallsta em troca do salirlo, I ~ 
b) capital varravel- - - -forga-de-trabalho- - - - - - - - - c o n t r ~ b u ~  para determmar 1 

4 -  I- + A' 

o VALOR DE TROCA da mercador~a,--- ---4 portanto, a MAIS-VALIA: 
da qua1 vem o provelto em dlnhe~ro (D'): lsto 6 ,  a d~ferenga entre o valor de troca 

D-M-D ' ,  d e o n d e D ' > D  I 
da mercadorla e o salirlo pago 

pelo capltal~sta ao oper i r~o 
[formula geral do processo de produpio caprtalrsta] 

- -  - 4 
A ma~s-vaha C re~nvestrda pelo cap~tal~sta para , Val crescendo a rebelliio 
n9o sucumb~r i concorrCnc~a, e asslm se geram 1 da classe operarla, que aumenta sempre mals 

a tendenc~a ao monopolro e a centrahzagiio e esta un~da  e organlzada no sentldo 
dos melos de produ~ao da soctabza@o do trabalho 

Disso tudo derivarzo inevitavelmente 
a exploszo da revolugIo operaria e, depois de uma primeira fase de ditadura do proletariado, o advento do 

comunismo: 

socledade sem propriedade privada e, portanto, sem classes e sem Estado 
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Friedrich Engels - por quarenta anos amigo e colaborador de Marx, com o 
qua1 assinou obras importantes como A sagrada familia, a ldeologia alema" e o 

Manifesto do  partido comunista - e o teorico do Diamat, isto e, 
0 "Diamatff: do  materialismo dialetico. 
uma concep@o Sao tres, segundo Engels, as leis da dialetica: 
dindmica 1) a lei da conversao da quantidade em qualidade; 
de toda 2) a lei da compenetra@o dos opostos; 
a realidade 
-+ 5 1-2 

3) a lei da nega~ao da negasao. 
Contrariamente as concepq3es estaticas da realidade, Engels 

quer reafirmar uma visa0 din8mica da realidade; de toda a rea- 
lidade, uma vez que para Engels a dialetica e uma "representac;ao exata" do de- 
senvolvimento da ciencia, da historia dos homens e da propria realidade fisica. 

&6 
A dialktica: 
uma "vepvese~taG&o exata" 
da totalidade do veal 

Friedrich Engels (1820-1895) foi du- 
rante quarenta anos amigo e colaborador 
de Karl Marx. Juntamente com ele, escreveu 
A sagrada familia, A ideologia alemii e o 
Manifesto d o  partido comunista. Cuidou 
da publicaqiio postuma de viirias obras de 
Marx, entre as quais os volumes I1 e I11 de 0 
Capital. TambCm foi quem aliviou financei- 
ramente as dificuldades familiares com que 
Marx teve de se defrontar na Inglaterra. Em 
1845, escreveu A situapio da classe operaria 
nu Inglaterra (livro no qual, com dados de 
primeira miio, descreve o crescimento, o 
desenvolvimento e os efeitos da revolugiio 
industrial na Inglaterra). 0 Antidubring 6 de 
1878, A origem da familia, da propriedade 
privada e d o  Estado 6 de I884 e Feuerbach 
e o fim da filosofia classica alemii 6 de 18 8 8. 
Em 1925, saiu postumamente sua Diale'ti- 
ca da natureza, que remonta a dCcada de 
1870. 

0 assim chamado Diamat, isto C, o ma- 
terialism~ dialCtico, C o nucleo fundamental 
da viszo do  mundo do marxismo soviktico. 
E ele encontra seus textos fundamentais niio 
tanto em Marx, mas muito mais em Engels. 
Com efeito, Marx se limitara a assumir a 
dialCtica como mitodo para interpretar 
a historia e a sociedade. Engels, ao invCs, 

sob o estimulo do positivismo, da teoria da 
evolugio e do desenvolvimento da ciencia, 
estende a interpretaqiio dialktica a nature- 
za. Escreve ele: "A dialCtica C a forma de 
pensamento mais importante para a ciencia 
natural moderna, porque s6 ela apresenta a 
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analogia e, com isso, os mktodos para com- 
preender os processos de desenvolvimento 
que se verificam na natureza, os nexos gerais 
e as passagens de um campo de pesquisa 
para outro". 

Para Engels, as leis da dialitica siio as 
seguintes: 

1) a lei da conversiio da quantzdade 
em qualzdade (esta lei afirma que grandes 
mudanqas quantitativas produzem por fim 
mudanqas qualitativas, como no caso da 
revoluqiio, preparada por processos lentos 
e trabalhosos); 

2)  a lez da compenetra@o dos opostos 
(segundo a qual existem na realidade con- 
tradiq6es objetivas que n i o  podem ser con- 
sideradas separadamente uma da outra); 

3) a :&i da nega@o da nega@o (pela 
qual o processo de evoluqiio se desenvolve 
por meio de negaq6es sucessivas, que dao 
origem a conformaq6es sempre novas, 
como no caso do proletariado, que nega a 
burguesia, produzindo uma sociedade mais 
madura e mais elevada). 

Para Engels, essas leis niio seriam idCias 
aprioristas impostas 2 natureza, e sim "abs- 
traq6es" da historia efetiva da natureza e da 
historia real da ciincia. 

Desse mod0 Engels toma distsncia do 
materialismo mecanicista dogmatic0 e estati- 
co, sustentando que todo o desenvolvimento 
da ciincia confirma as leis da dialCtica. Com 
efeito, s5o leis que niio valem somente para a 
natureza, mas tambCm, obviamente, para a 
historia social humana e para o pensamento. 
Para Engels, a dialttica C a teoria de todo o 
universo: "A representagiio exata da totali- 
dade do mundo, de seu desenvolvimento e 
do desenvolvimento da humanidade, bem 
como da imagem desse desenvolvimento real 
como ele se reflete na cabeqa dos homens, so 
pode se efetuar [...I por meio da dialktica, 
levando constantemente em conta as aq6es 
reciprocas do nascer e do morrer, das mu- 
danqas progressivas e regressivas". 

Eugen Duhring (1 833-1911), o "se- 
nhor Duhring", divertia-se em ridicularizar 
Marx, que, no fim do primeiro volume de 
0 Capital, escrevera: "0 mod0 de apro- 
priaqiio capitalista que nasce do mod0 de 
produq5o capitalista e, portanto, a pro- 
priedade privada capitalista, constituem a 

primeira negapio da propriedade privada 
individual baseada no trabalho pessoal. 
Mas a produqiio capitalista gera ela pro- 
pria, com a inelutabilidade de um processo 
natural, sua propria negaqao. E a nega~iio 
da nega@o". 

Contra essa pretensiio de engaiolar a 
realidade nas malhas da dialitica, Duhring 
escreveu: "A hibrida forma nebulosa das 
idtias de Marx niio surpreendera, alem dis- 
so, quem sabe o que se pode arquitetar ou 
que extravagincias podem surgir quando se 
toma por base cientifica a dialttica de Hegel. 
Para quem ignore esses artificios, deve-se 
notar expressamente que a primeira negaqiio 
hegeliana C o conceit0 catequitico do pecado 
original, e a segunda C a de unidade superior 
que leva a redenqiio. Ora, niio C efetivamen- 
te possivel fundar a 16gica dos fatos com 
base nesse joguinho analogico tomado do 
campo da religiiio [. . .]. 0 senhor Marx fica 
tranquilamente no mundo nebuloso da sua 
propriedade ao mesmo tempo individual e 
social e deixa para seus adeptos a miss50 de 
resolver esse profundo enigma diaktico". 

A reaqiio de Engels contra Duhring 
foi decidida e empenhada. 0 Antidiihring 
t polsmica "cujo fim de mod0 nenhum se 
pode prever". E, nessa polcmica, Engels 
reafirma que "a dialttica C um processo 
muito simples, que se realiza em toda parte 
e diariamente, e que qualquer crianqa pode 
entender, desde que seja liberto do grande 
misttrio sob o qual o escondia a velha fi- 
losofia idealista e sob o qual C de interesse 
de metafisicos pouco aguerridos do tipo do 
senhor Duhring continuar a escondi-lo". 

A dialitica, portanto, esti em aqio em 
toda parte e continuamente. Ela, diz Engels, 
C "uma lei de desenvolvimento extremamen- 
te geral da natureza, da historia e do pensa- 
mento e, precisamente por isso, tem raio de 
agiio e importincia extremamente grandes; C 
lei que [. . .] atua no mundo animal e vegetal, 
na geologia, na matematica, na historia, na 
filosofia, e a qual, apesar de toda luta e de 
toda resistcncia, tambCm o senhor Duhring, 
sem sab2-lo, C obrigado a obedecer, a seu 
mod0 [...I. A dialCtica nada mais C do que 
a ciincia das leis gerais do movimento e do 
desenvolvimento da natureza, da sociedade 
e do pensamento". 

Engels escreveu a Marx uma carta em 
que dizia encontrar-se envolvido em uma 
pol2mica cujo fim, precisamente, n3o era 
possivel prever. E tinha perfeitamente raziio, 
porque a controvirsia sobre a validade ou 
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n5o da dii l~tica prosseguiu no seio do mar- gerais, compartilham o juizo de Bertrand 
xismo e fora dele at6 nossos dias, estando Russell, para quem "a dialCtica 6 urna das 
hoje mais viva do que nunca, sobretudo crenqas mais fantasticas que Marx recolheu 
entre os epistem6logos, que, em linhas de Hegel". 

0 materialismo historic0 (o aspecto econcimico dos eventos histdrico-sociais 
e sempre determinante) 4 urna teoria dogmatica n%o aceitavel. Como foi relevado, 

entre outros, por E. Bernstein, M. Weber e, mais proximo a nos, 
criticas por K. Popper, nem sempre o fator econcimico 4 determinante 
filosoficas sobre os fatos histbrico-sociais; e n%o e raro o caso de que uma 
e econbmicas ideia cientifica, um ideal etico ou urna fe religiosa influam de 
a0 mwxismo modo decisivo sobre a prcjpria economia. 
-+ 5 1-3 N%o -6 verdade, portanto, que a mudansa da estrutura econbmi- 

ca envolve necessariamente tambem a mudansa do mundo das 
ideias: urna religi%o como a crista atravessou as mais diversas estruturas econcimicas; 
e o mesmo vale para a arte. 

Tambem o materialismo dialetico se tornou objeto de criticas devastado- 
ras, ao menos porque nele esta implicita a confusiio entre contradi@o 16gica e 
contrastes de interesses, lutas de classe. E tudo isso prescindindo do fato de que 
os economistas - pensemos nos marginalistas - rejeitaram como completamente 
invalida a tese - fundamental para toda a constru@o teorica marxista - do "valor- 
trabalho". 

Criticas ao materialismo 
histbvico e dialktico 

"Para mim, sera bem-vindo qualquer 
juizo de critica cientifica", escrevia Marx no 
Prefacio 2 primeira edi@o de 0 Capital. Por 
isso, fazem ma1 os que, ao invts de estudar 
e criticar Marx, essencialmente imprecam 
contra ele, mas tambCm fazem ma1 os mar- 
xistas que, ao invCs de tratar os trabalhos 
fundamentais de Marx como textos cienti- 
ficos, os consideram como textos religiosos, 
que devem ser venerados, proclamados e 
defendidos a todo custo. Muitos marxistas, 
ainda em nossos dias, comportam-se como 
os aristottlicos no tempo de Galileu. 

De qualquer modo, pode-se afirmar de 
imediato que, depois de Marx, e' impossivel o 
retorno a ciBncia social prb-marxista. Marx 
deu a humanidade olhos novos para que ela 
pudesse ler de mod0 diferente o mundo e a 
hist6ria dos homens. A influencia do fator 

econ6mico sobre os fatos humanos n5o C 
invenqio de um sonhador. 

Entretanto, a teoria do materialismo 
hist6ric0, como foi formulada por Marx, 
n5o C aceitavel. E n5o C aceithvel porque 
absolutiza e metafisiciza um fato empirico. 
Em outros termos, sustentar que a ordem 
dos fatos econ8micos e' a ordem dos fatos 
hist6ricos C teoria metafisica e n io  teoria 
cientifica, ao passo que C cientificamente 
correto enfrentar a explicaq50 dos aconte- 
cimentos hist6ricos com um olho sempre 
voltado para o aspecto ou fator econ6mico 
deles para ver se, corno, quando e em que 
medida esse fator econ6mico incide even- 
tualmente sobre a*sua ocorrencia. E nio est6 
excluido que um elemento dos que Marx 
chama de superestruturais (por exemplo, 
urna grande religiio) possa influir de mod0 
determinante sobre a economia, como de- 
monsFrou Max Weber. 

E bem verdade que Engels diria que a 
acentua@o da influencia da estrutura sobre 
a superestrutura foi quest50 polemica contra 
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adversarios que negavam essa influincia. E 
C verdade que ele escreve que nem ele e nem 
Marx tiveram tempo e ocasiiio "para dar o 
justo relevo aos outros momentos participes 
da a@o reciproca". Entretanto, tambCm C 
verdade que foi Engels quem afirmou que, 
"consciente ou inconscientemente, em ulti- 
ma analise, os homens extraem suas con- 
cepqoes morais das relaq8es praticas sobre 
as quais se funda sua condiqiio de classe, 
das relaqoes econ8micas em que produzem 
e intercambiam". Assim, podemos ver que 
a fundamentalidade, a primariedade do 
fator econ8mico sobre a historia cultural 
dos homens, niio 6 negada sequer nessas 
consideraq6es mais flexiveis de Engels. A 
realidade C que, se admitissemos a recipro- 
cidade da influincia entre fator "estrutural" 
e fator "superestrutural", isso anularia uma 
teoria que tipifica o marxismo enquanto 
tal, equiparando-se a teoria de Marx a de 
um Max Weber. E isso um marxista jamais 
admitiri. 

Consideraqiio analoga deve ser feita no 
que se refere a teoria dialCtica da historia. A 
dialitica (e aqui niio devemos temer nenhum 
desmentido dos fatos) niio C teoria cientifica. 
Ela 6 filosofia da histdria e, enquanto tal, 
simples fC. Uma fC que laiciza a f C  cristii na 
Providincia. E devemos notar tambCm que 
a chamada contradiqiio dialitica niio tem 
nada a ver com a contradiqiio 16gica (p  e 
nio-p). A contradigio dialitica C contraste 
de interesses, oposiqiio que pode e deve ser 
descrita e explicada por teorias niio contra- 
ditorias. 

Religi60 e estktica: 

d ~ a s  brechas MO interiov 

TambCm niio podemos aceitar a teoria 
marxista segundo a qua1 "a religiiio C o bpi0 
do povo". Essa teoria C discurso de um fie1 
de outra religiiio. Com efeito, o marxismo 
classic0 confundiu um tip0 de organizaqiio 
eclesiastica historica com a religiiio em si e 
com todas as religioes. Assim, absolutizou 
um fato historico. A consciincia religiosa 
niio C reacionaria em si mesma; ela n io  
afasta por si mesma os olhos dos homens 
desta terra; ela niio C em si mesma o opio do 
povo. Foi o proprio Togliatti, entre tantos 
outros marxistas, como Roger Garaudy, que 
afirmou e insistiu que "a aspiraqiio a uma 
sociedade socialista nio  so pode abrir cami- 
nho em homens que tim uma f C  religiosa, 
mas tal aspiraqio pode tambCm encontrar 
estimulo na propria consciincia religiosa, 
posta diante dos dramaticos problemas do 
mundo contemporiineo" . 

Altm da religiio, tambCm a estCtica 
C brecha que sempre se reabre (desde os 
escritos de Marx) no seio do marxismo. 
Com efeito, como se explica o fato de que 
produqoes artisticas que deveriam repre- 
sentar a superestrutura de estruturas ja 
inexistentes continuem a despertar nosso 
interesse? Mas G o  i so isso. Na verdade, a 
teoria marxista fazia previsoes: previy que 
o capitalism0 teria levado a mistria sempre 



190 Terceira parte - D o  hegelianismo ao wmr~ismo 

mais crescente da classe operaria; previu que 
haveria revoluqiio que levaria ao socialismo; 
previu que isso aconteceria, antes que em 
qualquer outro lugar, em paises industrial- 
mente avanqados; e previu que a evoluqiio 
tCcnica dos "meios de produgiio" levaria ao 
desenvolvimento social, politico e ideologi- 
co, e niio ao contrario. Mas essas previsdes 
niio ocorreram. E os marxistas tiveram de 
readaptar continuamente a teoria por meio 
de hipoteses ad hoc, ao invCs de muda-la. 
Assim, deslizou-se para o dogmatismo: o 
marxismo infringiu as normas do mitodo 
cientifico. 0 s  marxistas, como disse Karl 
Popper, interpretaram diversamente Marx: 
trata-se de muda-lo. 

Uma filosofia da praxis, como C o 
marxismo, n5o pode deixar de atentar para 
os resultados praticos das politicas que 
se consideram marxistas. As cadeias que 
deviam ser quebradas tornaram-se sempre 
mais estieitas e densas. A maquina estatal 
que devia desaparecer agigantou-se sempre 
mais, e a liberdade do individuo freqiiente- 
mente foi esmagada. A aboliqiio das classes 
e do Estado foi adiada para futuro impreciso 
e indeterminhvel, mostrando claramente o 
carater ut6pico das idCias de Marx sobre o 
futuro da sociedade. 

0 s  economistas 

contra jVLar~ 

Mas as criticas V ~ O  alCm, pel0 fato de 
que a teoria econ6mica de Marx - diver- 
samente da teoria sociologica, que influen- 
ciou fortemente as ciencias historico-sociais 
- foi considerada pela grande maioria dos 
economistas como instrumento quase inutil 
e, alCm disso, carregado de elementos meta- 
fisicos e teologicos. 

Ela n50 esta em condig6es de explicar 
o essencial, isto C, o comportamento dos 
preCos. Isso ocorre porque o que determina 
o valor das mercadorias niio C tanto a quan- 

tidade de trabalho exigida para produzi-las, 
mas muito mais sua escassez em re1ac;iio 
2 demanda global. Em outras palavras, o 
valor niio se cria dentro dos muros de uma 
fabrica, mas se estabelece n o  mercado. Toda 
mercadoria tem, por assim dizer, um valor 
original, que C o valor-custo, e urn valor 
final, que C o valor-prego. E o mercado que 
determina este ultimo, ou seja, o conjunto 
da demanda dos consumidores que valoriza 
as mercadorias. E essa demanda nasce das 
necessidades, dos gostos e das opq6es in- 
dividuais culturalmente plasmadas. Marx 
ignora todos esses elementos para manter 
firme sua tese de fundo, isto C, de que so o 
trabalho do operariado valoriza as mercado- 
rias. Se ele tivesse raziio, entiio todos aqueles 
bens - como a terra, o our0 etc. - que niio 
requerem trabalho para serem produzidos 
niio deveriam ter nenhum valor. 0 que C 
manifestamente absurdo. Como tambCm C 
absurdo considerar estranhos 2 valorizaqiio 
das mercadorias os que as idealizaram, e os 
que organizaram e dirigiram a produqiio e 
sua distribuiqiio. 

Estas e outras consideraq6es criticas 
explicam a radical inadequagao da teoria 
do valor-trabalho, hoje reconhecida pelos 
pr6prios economistas marxistas. Isso, po- 
rim, niio C tudo. A teoria de Marx tambCm 
tem conseqiiencias praticas claramente 
autoritarias. Com efeito, s6 num sistema 
econ6mico em que a autoridade central - o 
Estado produtor e distribuidor de todos os 
bens e servigos - obriga os consumidores a 
comprar as mercadorias segundo preqos ri- 
gorosamente correspondentes ao custo social 
de produgiio C que a teoria do valor-trabalho 
seria de certo mod0 valida. 0 s  consumidores 
niio teriam nenhuma possibilidade de escolha 
e, portanto, o valor das mercadorias n50 de- 
penderia de sua demanda, mas sim do prego 
previamente estabelecido pela burocracia es- 
tatal. Ter-se-ia entiio aquilo que Agnes Heller 
chamou de "ditadura sobre as necessidades", 
que C justamente o regime politico-econ6- 
mico vigente nos paises onde o marxismo 
tornou-se filosofia obrigatoria de Estado. 
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A religi60 o dpio do povo 

"R religi6o d o suspiro do crioturo oprimi- 
clo, o corogbo de urn mundo desopiedado, 
ossim como o espirito de umo condig60 
privodo de espirito". 

Para a Rlemanha a critico do religi6o est6, 
em substdncia, terrninada, e a critico da rel~gido 
& o pressuposto de toda crit~ca. 

R existhnc~a profono do erro est6 com- 
prornetida, desde quando f o ~  refutada sua 
socro orotio pro oris et focis. 0 homern, que no 
realidade font6stica do c&u, onde procurava 
um super-homem, encontrou apenas o reflex0 
de SI mesmo, ndo ser6 mais propenso a encon- 
trar apenas a apar6ncia de si, apenos o ndo 
homem, 16 onde procura e deve procurar sua 
verdadeira real~dade. 

0 fundamento da critrca ~rrel~giosa 6 este: 
o homem foz o religido, a religido ndo foz o ho- 
mem. E precisamente a religido & a consci6ncia 
de SI e o sentimento de si do homem, que ou 
ainda n60 adqu~r~u ou repentinarnente perdeu 
a SI mesmo. Mas o homem n8o 6 urn ser abs- 
trato, entocado fora do rnundo. 0 homem & o 
mundo do homem, o Estado, a sociedade. 0 
Estado, a socredade produzem a religido, uma 
consci&ncio do mundo invertido, porque eles 
sdo urn mundo invertido. R religido & a tsoria 
geral deste mundo, seu comp6ndlo enciclop&- 
dico, suo logica em forma popular, seu point 
d'honneur espiritualisto, seu entusiasmo, sua 
san~do moral, seu cornpletamento solene, s,ua 
razdo geral de justifica$io e de confronto. E a 
reolizagdo fonthstico do ess&nc~a hurnana, por- 
que a ess&ncio humono ndo tem a verdadeira 
realidade. R luta contra a religido &, portanto, 
mediatamente, a luta contra aquele mundo do 
qua1 a re11gi60 & a quintesshcia espiritual. 

R misBria religiose 6, de um lado, a ax- 
press60 da mis&ria real e, do outro, o protest0 
contra a misbria real. R rellgido & o susplro 
do criatura oprirnida, o coracdo de um mundo 
desapiedado, asslm como o espirito de urna 
condi@o privada de espirito. €la & o opio do 
povo. 

R verdadeira felicidade do povo exlge 
a elirnina~do da rel~gido enquanto felicichde 

ilusorio. R ex~g&nc~o de abandonar as ilusdes 
sobre a propria cond~@o & a exig&ncia de re- 
nuncior o umo condig60 que tern-necessidode 
do ilusdo. R critico do religi6o 6, portonto, em 
germs, o crtico do vole de Idgrimas, do quai a 
reliqbo & o nimbo. 

R critica ndo tirou uma por uma as flores 
imagin6rias da corrente para que o homem 
corregue oquelo corrente privada de rlusdo e 
de conforto, mas para que se Ilvre da corrente e 
colha a flor viva. R critica do rel~gibo dasengana 
o homem, a fim de que pense, aja, plasme sua 
realidade como urn homem desencantado, che- 
godo 6 posse do juizo, a fim de que se mova em 
torno de si mesmo e, portanto, em torno de seu 
verdade~ro sol. R religido & apenas o sol ~luso- 
rio, que se move ao redor do homem enquanto 
ele nd0 sa mover em torno de si mesmo. 

R torefo do historio, portanto, dapo~s que 
desapareceu o ol6m clo verdcrde, & estabelecer 
a verdode do oqudm. R torefo clo filosoho, que 
est6 a servi~o da historia, depo~s que foi des- 
mascarada a figura sagrada da auto-aliena<do 
humana, & em pr~meiro lugar desmoscarar a 
auto-aliena~do em suas figuras profanas. R 
critico do cdu se convarte, portonto, no crtico do 
terra; o critica do religi60, no critico do direito; a 
critico do teologia, no crtica do politico. 

K. Marx, 
Para a crjtico do hlosofio do direito de Hegel. 

em K. Marx - F. Engols, Sobre o religido. 

R olienogbo do trobolho consiste nisto: 
"o trobolho permonece exterior oo opardrio, 
isto d, n6o partence a sau ser, e o operdrio, 
portonto, n60 se ofirmo em seu trobolho, 
e sim se nego, n8o se senta sotisfeito, 
mos infeliz; n6o desenvolve nenhumo livre 
energlo flsico e espirituol, mos mortifico seu 
corpo s orruino seu espirito [. . .], seu tro bolho 
n6o 6 voluntdrio, mos forgodo, 6 trobolho 
constritivo ". 

0 oper6rio torna-se tanto mais pobrs 
quanto rnais produz riqueza, quanto mais sua 
produ~do cresce em pot6ncia e extensdo. 0 
oper6r1o torna-se uma mercadoria tanto mais 
barata quanto mais cria mercador~as. Corn a vo- 
lorogdo do mundo das coisas cresce em relo~do 
direta a desvolorizo~60 do mundo dos homens. 
0 trabalho ndo produz apenas mercodorias; ele 
produz a si proprio e ao trobalhador corno uma 



msrcadoria, preclsamente no proporgdo em que 
ele produz mercadorias em geral. 

Este fato exprlme nada mais que isto: o 
objeto, produzido pelo trabalho, seu produto, 
surge diante do trabnlho como um ente estro- 
nho, como uma pot6ncia independente de quem 
o produz. 0 produto do trabalho & o trabalho 
que se f~xou em um objeto, que se tornou obje- 
tivo: & a objetivagdo do trabalho. R realiza@o 
do trabalho & sua objetrva@o. Esta realizagdo 
do trabalho aparece, na condi@o descrita pela 
economia politica, como privagbo do oper6ri0, e 
a objetiva@o aparece como perdo s escroviddo 
do objeto, e a apropria@o como ol~enagdo, 
como expropriogdo. 

R realiza@o do trabalho torna evidente 
tal privag5o que o oper6r1o 6 despojado at& a 
morte pela fome. 0 objetivagdo torna evidente 
tal perda do objeto que o oper6rio & roubado 
ndo so dos objetos mais nscess6rios b vida, 
mas tambbm dos objetos mais necess6rios ao 
trabalho. 0 proprio trabalho se torna um objeto 
do qua1 ele pode apropriar-se apenas com o 
esfor{o maior e as interrupgbes mais irregula- 
res. R apropriagdo do objeto produzido torna 
evidente tal estranhamento, que quanto mais 
objetos o oper6rio produz menos pode possuir, 
e tanto mais cai sob o dominio de seu produto, 
do capital. 

Todas astas consequ&ncias se encontram 
na determinagdo: o oper6rio est6 em relagdo 
com o produto de seu trabalho como com um ob- 
jeto ~stranho. Pols & claro, por este pressuposto, 
que quanto mais o oper6rio trabalha tanto mais 
adquire pothncia o mundo estranho, objetivo, 
que ele cria diante de si, e tanto mais pobre 
se torna ele proprio, seu mundo interlor, e tanto 
menos possui. Como na relig~do. Quanto mais 
o homem p6e em Deus, menos conserva em si 
mesmo. 0 oper6r1o pbe no objeto sua vida, e 
esta ndo pertance mais a ele, mas ao objeto. 
Quanto maior for sua faculdade, mais o oper6rio 
se torna sern objeto. Rquilo que & o produto de 
seu trabalho, ele ndo o 6.  Quanto malor, por- 
tanto, este produto, tanto menor & ele proprio. 
R expropriogbo do oper6rio em seu produto ndo 
tem apenas o s~gnificado de que seu trabalho 
torna-se um objeto, uma existhcla externa, 
mas que ele exists fora dele, ~ndependente, 
estranho a ele, como uma pothcia indepen- 
dente diante dele, e que a vida, por ele dado 
ao objeto, o confronts como estranha e ~n~miga. 

Consrdersmos mars de perto a objetivo- 
gdo, a produgdo do oper6ri0, e nela a alieno- 
gdo, a perdo do objeto de seu produto. 

0 oper6rio ndo pode fazer noda sem a 
natureza, sern o mundo externo sensivel. R 
natureza & o material sobra o qua1 seu trabalho 

se realiza, no qua1 ele age, do qua1 e por meio 
do qua1 ele produz. 

Todavia, assim como a natureza fornece 
o alimento do trabalho, no sent~do de que o 
trabalho ndo pode subs~stir sern objetos sobre 
os quais exercitar-se, ela tamb&m fornece por 
outro lado os olimentos em sentido estr~to, isto 
6 ,  os meros para a subsisthncia fisica do proprio 
opsrClrio. 

Portanto, quanto mais o oper6rio se apro- 
pria com seu trabalho do mundo externo, do 
natureza sensivel, tanto mais se prlva de alimen- 
to, no duplo sentido: pols, em prirneiro lugar, o 
mundo exterior sensivel deixa sempre mais de 
ser um objeto que pertence a seu trabalho, um 
alimento de seu trabalho e, em sagundo lugar, 
esse mundo sensivel deixa sempre mais de ser 
olimento no sentido  mediat to de meio para a 
subsist6ncio fisica do oper6rio. 

Sob este duplo aspecto, portanto, o 
oper6rio torna-se um escravo de seu objeto: 
primeiramente, enquanto ele recebe um objeto 
de trabalho, isto 6 ,  trabalho, e secundariaments 
enquanto recebe os meios ds subsist&ncia. 
Primelramente, portanto, enquanto pode existir 
corno trabolhador, secundar~amante enquanto 
pode existir como sujeito Fisico. 0 @ice dessa 
escraviddo & que el@ apenas enquanto 6 mas 
que oper6r1o pode conservar-se como sujeito 
Fisico, e que apenas enquanto & mas que su- 
jato Fisico ele & oper6rio. 

(R aliena@o do dper6rio em seu objeto se 
exprrme, segundo as leis da economia politica, 
de modo que, quanto mais o oper6rio produz, 
tanto menos tem para consumir, e quanto mais 
crla volores tanto mais ele & sern valor e sem 
d~gnidade, e quanto mais seu produto tem for- 
ma tanto mais o oper6rio & disforme, e quanto 
mals & refmado seu objeto tanto mais & bar- 
bar~zado o operbrio, e quanto mais & potante 
o trabalho tanto mais impotente torna-se o 
operbrio, e quanto mais & espiritualmente rico 
o trabalho, tanto mais o oper6rio se tornou sem 
espirito e escravo da natureza). 

R economia politico oculta a olianagbo que 
existe no ess&ncia do trabalho, por isto ela ndo 
considera a relogdo imediata entre o hor6rio [o 
trabalho] e a prodydo. CerLamente o trabalho 
produz maravilhas para os ricos, mas produz o 
despojamsnto do oper6rio. Produz pal6cios, mas 
cavernas para o oper6rio. Produz belaza, mas de- 
formidads para o oper6r10. Ele substitu~ o traba- 
Iho com as m6quinas, mas repele uma parte dos 
trabalhadores a um trabalho b6rbar0, e reduz a 
m6qu1nas a outra parte. Produz espiritualidade, e 
produz a imbecilr dade, o cretinrsmo do oper6rio. 

R relagdo imediota do trabalho corn seus 
produtos 6 a relagdo do operdrio com os obj,js- 
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tos de sua produp50. R relaq50 do abastado 
com os objetos da p~odu<6o e com ela propr~a 
Q apenas uma consequ&ncio desta primeira 
relaq3o. € & SUCI confirma@o. Consideraremos 
mais tarde esse outro lado. 

Se nos perguntarmos, portanto, qua1 serla 
a rala<do essential que 6 o trabalho, nos per- 
guntariamos sobre a rela@o do operdrio com 
a produq30. 

Rt& agora consideramos a alienaq50, a 
expropriaq30 do operdrio apenas segundo 
um lado: o de sua rela@o corn os produtos dc: 
seu trobolho. Mas a aliena<do nbo se mostra 
apenas no resultado, e slm tambbm no ato do 
produ~do, dentro da propria otividode produti- 
vo. Como poder~a o oper6rio conkontar-se como 
um estranho com o produto de sua atividade, 
se ele n6o se estranhou em rela<6o a SI pro- 
prlo no ato da propria produ@o? 0 produto 
n6o & mais que o resumo da atividade, do 
produq3o. Se, portanto, o produto do trabalho 
& a expropria@o, a propria produq5o deve 
sar expropria@o em ato, ou expropriagio do 
atividade, ou atividade de expropria@o. Na 
alisnac6o do objeto do trabalho se resume 
apenas a aliena<bo, a expropriac60 da propria 
atividade do trabalho. 

Em que consiste ant60 a expropriq60 do 
trabal ho? 

Primeiromente nisto: o trabalho permane- 
ce exterior ao operbrio, isto 6 ,  n6o pertence a 
seu ser, e o operdrio, portanto, n60 se afirma 
em seu trabalho, mas se nega; n60 se sente 
sat~sfeito, mas infeliz; n60 desenvolve nenhuma 
enercja fis~ca e espiritual livre, mas mort~fica 
seu corpo e arruina seu espirito. 0 operbrio 
sente-se, portanto, consigo mesmo apenas fora 
do trabalho, e fora de si no trabalho. Como em 
sua casa estd apenas quando n6o trabalha e 
quando n60 trabalha ndo est6. Seu trabalho 
n6o & voluntbrio, mas forpdo, t: trabalho cons- 
tritivo. 0 trabalho n6o &, portanto, a satisfa$7o 
de uma necessidade, mas apenas um meio 
para satisfazer necessidades externas a ale. 
Sua estranheza aparece no fato de que, logo 
que deixa de exist~r uma constn$bo fisica ou de 
outro g&nero, o trabalho & afastado como uma 
peste. 0 trabalho externo, o trabalho em que 
o homem se expropria, & um trabalho-sacrificio, 
um trabalho-mort1ficaq30, Finalmente, a exteno- 
ridade do trabalho para o trabalhador torno-se 
evidente nisto: o trabalho nbo 6 uma coisa 
dele, mas de outro; n6o Ihe pertence, e neste 
ele n6o pertance a si, mas a outro. Rssim como 
no rel1gi60 a atividade esponthea da fontasla 
hurnana, do cbrebro humano e do cora(60 hu- 
mano, opera independentementa do individuo, 
isto 6 ,  como uma atividade estranha, div~na ou 

diabol~ca, tambbm a at~vidade do trabalhador 
ndo & atwidads espont8nea. €la pertence a 
outro, 6 a perda do proprio trabalhador. 

0 resultado & que, a este ponto, o ho- 
mem (o trabalhador) sente-se l lvre apenas 
em suas fun(6es animalescas, em comer, em 
beber e em gerar, muito mais do que em ter 
uma casa, em seu cuidado corporal etc., e em 
suas fun~des humanas sente-se apenas mais 
um an~mal. 0 bestial torna-se o humano e o 
humano, bestial. 

0 comer, o beber, o gerar etc., sbo, 
tambbm, genuinas fun~des humanas, mas s60 
bestiais no abstrqdo que as separa do circulo 
restante da atlvidade humana e as torna esco- 
pos ljltimos e cjnicos. 

Consideramos de dois lados o ato de alie- 
na@o da atividade humana prbt~ca, do trabalho. 

1 ) R relaq5o do oper6rio com o produto 
do trobolho como objeto estranho e que tem 
dominio sobre GIG. Relaq.50 que & conternpora- 
neamente rela@o com o mundo sensivel, com 
os objetos naturais, como mundo que est6 em 
sua frente como estranho, inimigo. 

2) R rela@o do oper6rio com o ato de 
proclvg60 no trobolho. Relqdo que b a relac60 
do oper6rio com sua propro atividade como 
estranha, n6o sua, a ativ~dade como passivi- 
dade, a forso que & fraqueza, a gerqbo que & 
impothcia, a energia fisica e esp~ritual proprio 
do operdrio, sua vida pessool - o que & a vida 

l-rontrspicm du ed@o mtegral d o 5  cnsatt)s de Marx, 
publx-ada enz Col6nra cwi 18 5 1. 
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se ndo atividade - como uma atividade dirigida 
contra ole mesmo, e independents dele, ndo 
pertancante a ele. R auto-olieno@o; como 
viamos acima, a alisna<do do coiso. 

K. Marc 
Obras filos6Ficos do juvmtude. 

vida, mos a vido que determina a consci&ncio". 

0 fato, portanto, 6 o seguinte: individuos 
determinados qua desenvolvem uma ativida- 
de produtiva segundo um modo daterminodo 
sntram nestas determinadas rela<bes sociais 
e politicas. Em todo caso particular a obser- 
va<do empirica deve mostrar empiricamente 
e sem nenhuma mistifica<do e especula<do a 
liga<do entre a organizqdo social e politica e 
a produ<do. R organizqdo social e o Estado 
resultam constantemente do processo da vida 
de individuos determinados; mas, destes in- 
dividuos, ndo como elas podem aparecer na 
representa<do propria ou de outrem, e sim como 
sdo reolmente, isto 6, como operam e produzem 
materialrnente e, portanto, agem entre limites, 
pressupostos e condi~bes materiais determina- 
das e independentes de seu arbitr~o. 

R produ<do das idbias, das represen- 
ta$dss, da consci&ncia, 6 em primeiro lugar 
diretamante entrelqada com a atividade ma- 
terial s com as rela@es materiais dos homens, 
linguagem da vida real. Rs representa<bes e 
os pensamentos, o interc8mbio espiritual dos 
homens aparecem aqui ainda como emana<do 
direta de seu comportamento material. lsso vale 
do masmo modo para a produ<do espiritual, tal 
como ela se manifesta na linguagem da politica. 
das leis, da moral, da religido, da metafisica 
etc. de um povo. Sdo os homens os produtores 
de suas representa@es, idbias etc., mas os 
homens reais, operantes, assim como sdo con- 
dicionados por determinado desenvolvimento 
de suas forps produtivas e pelas rela<bes que 
a alas correspondem at6 suas forma<bes mais 
amplas. R consci8ncia jamais pode ser alguma 
coisa de diferente do ser consciente, e o ser 
dos homens 6 o processo real de sua vida. Se 
em toda ideologia os homens e suas relqdes 
aparecem invertidos como em uma c8mera escu- 
ra, esta fen8meno deriva do processo historico 
de sua vida, justamente como a invers6o dos 
objetos sobre a retina deriva de seu imediato 
processo fisico. Exatamente ao oposto de tudo 

o que acontece no filosofia alemd, que desce 
do c&u para a terra, aqui se sobe do terra at6 o 
c6u. lsto 6, ndo se parte daquilo que os homens 
dizem, imaginam, representam, nem daquilo que 
se diz, se pensa, se imagina, se representa que 
sejam, para chegar daqui at& os homens vivos; 
mas parte-se dos homens realmente operantes 
e sobre a base do processo real de sua vida 
se desdobra tamb6m o desenvolv~mento dos 
reflexos e dos ecos ideologicos deste processo 
de vida. Tamb6m as imagens nebulosas qua se 
formam no c6rebro do homem sdo sublima<bes 
necess6rias do processo material de sua vida, 
empiricamente constatClvel e ligado a pressupos- 
tos materiais. Por conseguinte, a moral, a reli- 
gido, a mstafisica e toda outra forma ideologica, 
e as formas de consci&ncia qua a elas corres- 
pondem, nd0 conservam mais que a aparbncia 
da autonomia. Elas ndo t&m historia, ndo t&m 
d~senvolvimanto, mas os homens que desen- 
volvem sua produ<6o material e suas rela<des 
materiais transformam, junto com esta realidade 
deles, tambbm seu pensamento e os produtos 
de seu pensamento. N6o 6 a consci&ncia que 
determina a vida, mas a vida que determina a 
consci&ncia. No primeiro modo de julgar parte-se 
do consci&ncia como individuo vivo; no segundo 
modo, qua corresponde b vida real, parte-se dos 
proprios individuos reais vivos e considera-se a 
consci&ncia apenas como a consci&ncia deles. 

Este modo de julgar ndo 6 privado de pres- 
supostos. Ele parte de pressupostos reais e ndo 
se afasta dales por um instante sequer. Seus 
pressupostos sdo os homens, ndo de algum 
modo isolados e fixados fantasticamente, mas 
em seu processo de desenvolvimento, real e em- 
piricamente contssthvel, sob condi@es determi- 
nadas. Tdo logo 6 representado este processo 
de vida ativo, a historia deixa de ser uma coleta 
da Fatos mortos, como nos empiristas que sdo 
tamb6m eles abstratos, ou uma a<do imaginhria 
d~ sujeitos imaginhrios, como nos idealistas. 

Onde cessa a especula@o, no vida real, 
comqa, portanto, a ci8ncia real e positiva, a 
representa<do da atividade prbtica, do processo 
prCltico de desenvolvimento dos homens. Caem 
as frases sobre a consci&ncia e em seu lugar 
deve entrar o saber real. ' 

Com a representa<do da realidads o 
filosofia aut6noma perde seus meios de exis- 
t&ncia. Em seu lugar pode quando muito entrar 
uma sintese dos resultados mais gerais, qua & 
possivel abstrair do exame do desenvolvimento 
historico dos homens. 

Em si, separadas da historia real, tais 
abstra<bes ndo t&m absolutamente valor. Elas 
podem servir apenas para facilitar a ordena<do 
do material historico, para indicar a sucessdo 
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de ssus estratos particulares. Mas ndo d60, de 
fato, corno a filosofia, umo receita ou um esqus- 
ma sobre os quais se possam recortar e sistema- 
tizar as bpocas historicas. R d~ficuldade comep, 
ao contrClrio, quando nos entregamos ao estudo 
e b ordena<do do material, tanto de uma bpoca 
passada como do presente, para realmente 
exp6-lo. R superagio destas dificuldades b 
condicionada por pressupostos que ndo podem 
realmente ser enunc~ados nesta sede, mas que 
resultam apenas do estudo do processo real do 
vida s da a ~ d o  dos individuos de coda Qpoca. 

K. Marx - F. Engels, 
R ideologio alernd. 

I l s  idiias 
3a classe dominante 
s80 sempre 
as idiias dominantes 

'Fl closse que dispbe dos rneios de pro- 
dug80 rnotsrial dispbe, corn isso, oo memo 
tsmpo, dos rnsios do produgdo intelectuol". 1 

Rs idbias do classe dominants sbo em 
toda bpoca as idbias dominantes; isto 6, a 
classe que B a pot&ncia rnatsrial dominante da 
sociedade & ao memo tempo sua pothncia 
@spiritual dominants. A closse que dispde dos 
meios do produ~bo material dispde, com isso, 
ao mesmo tempo, dos meios da produ~do in- 
tslectual, de rnodo que a ela em conjunto sdo 
submetidas as idbias daqusles aos quais faltam 
os meios do produ<do intalectual. Rs idbias 
dominantes ndo s6o mais que a expressdo 
idsal das relagms materiais dominantes, s6o as 
rela~des materiais dominantes tomadas como 
idbias; sdo, portanto, a express60 das rela@es 
que justamente fazem de uma classe a classe 
dominants e, portanto, sdo as idbias de seu 
dominio. 0 s  individuos que compdem a classe 
dominante possuam, entre outras coisas, tam- 
bbm o conscihcia e, portanto, pensam; enquan- 
to dominam como classe e determinam todo o 
6mbito de uma Bpoca historica, b evidsnte que 
ales o fazem em toda a sua extens60 e, portan- 
to, entre outras coisas, dominam tambbm como 
pensadores, como produtores de idbias que 
regulam a produq3o e a distribui@o de idbias, 
que regulam a prodqdo s a distribui~bo das 
idbias de seu tempo; 6, portanto, widante que 
suas idbias sbo as idbias dominantes do bpoca. 

K. Marx - F. Engels, 
R ideologio olem8. 

A estrutura econ6rnica 
determina 
a superestrutura ideologica 

"0 rnoinho bragal vos dm5 a sociedode 
fsudol, s o rnoinho o vapor o sociedode 
copitalista ". 

As rela@es sociais estdo intimamente 
ligadas bs for~as produtivas. Rpoderando-se de 
novas forps produtivas, os homens mudam seu 
modo de produ~do e, mudando o rnodo de produ- 
<do, a maneiro de ganhar a vida, mudam todas as 
suas rela@es sociais. 0 moinho bra(al vos dar6 
a sociedade com o senhor feudal, e o moinho a 
vapor a sociedade com o capitalists industrial. 

0 s  mesmos homens, que estabelecem as 
rela@es sociais conforms sua produtividade ma- 
terial, produzem tambbm os principios, as idbias, 
as categorias, conforme suas rela@es sociais. 

Desse modo, tais idbias e categorias sdo 
tdo pouco eternas quanto as relaq3es que elas 
exprimem. 560 produtos historicos e transitbrios. 

K. Marx. 
MisQria do Filosoho. 

0 materialismo dialitico 

R lei do diolhtico vole, ssgundo Hsgsl, 
para o rnundo do psnsarnento, dos idtios; 
Mom rsconduz o dialbtico - urn procsdimsnto 
por contradigbss, controditorios - do rnundo 
das idhios poro o mundo historico-social: "E 
preciso invert&lo paro dsscobrir o nliclso 
rc~ionol dsntro do cosco mistica". 

Por seu fundamento, meu mbtodo dialbtico 
ndo so b diferenta do hegeliano, mas b tambbm 
diretamante seu oposto. Para Hegel o processo 
do pensamento, qua GIG, sob o nome de idbia, 
tronsforma at6 em sujeito independents, 6 o 
demiurgo do real, enquanto o real n6o b mais 
que o fen6meno externo do processo do pen- 
samento. Para mim, vice-versa, o elemento ideal 
ndo b mais que o elsmento material transferido 
a traduzido no cbrebro dos homens. 

Critiquei o lado mistificador da dialbtica 
hegeliana h6 quase trinta anos, quando ela 
ainda era a moda do dia. Mas, justamente 
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enquanto eu elaborava o primeiro volume de 0 
Capitol, os molestos, presunsosos e mediocres 
epigonos que agora-dominam na Rlemanha 
culta se compraziam em tratar Hegel como nos 
tempos de lessing o bravo Moses Mendelssohn 
tratava Spinoza: como um "c60 morto". Por lsso 
me professei abertamente d~scipulo daquele 
grande pensador, e at& respiguei, aqui e ali, no 
capitulo sobre a teoria do valor, com o modo de 
exprimir-se que Ihe era peculiar. R mistifica@o d 
qua1 subjaz a dialGtica nas mdos de Hegel ndo 
~mpede de modo nanhum que ele tenha sido o 
primeiro a expor amplamente e conscientemen- 
te as formas gerais do movimento do propria 
dialbtica. Nele ela se encontra invert~da. E pre- 
ciso invert&-la para descobrir o nucleo racional 
dentro do casca mistica. 

Em sua forma mistificada, a dialbtica tor- 
nou-se moda alemd, porque parecia transf~gurar 
o estado de co~sas existente. Em sua forma 
racional, a dialGtica G escbndalo e horror para 
a burguesia e para seus corifeus doutrin6rios. 
porque no compreensdo positiva do estado de 
coisas existente inclu~ simultaneamente tambhm 
a compreensdo da nega~do dele, a compreen- 
sdo,de seu ocaso necessdrio, porque concebe 
toda forma realizada no fluir do movlmento e, 
portanto, tambGm de seu lado passageiro, 
porque nada a pode intimidor e ela & critica e 
revo'lucion~ria pbr ess6ncia. 

KARL ML4RX 

Frontispicio da  e d i ~ i i o  francesa de  0 Capital 
de Marx,  publicada e m  Paris e m  1 872. 

R colsa que mais lnclslvamente faz sentir 
ao burgu&s, homem prbtico, o movimento con- 
traditorio da sociedade capitalists sdo as vicis- 
situdes alternodas do ciclo periodic0 percorrido 
pela indirstr~a moderna, e o ponto culminante 
dessas v~cissitudes: a crise geral. €la est6 de 
novo em andamento, embora a~nda esteja nos 
estClgios preliminares; e pela universal~dade de 
sua manifestqdo, assim como pela ~ntens~dade 
de seus efeitos, ~nculcarCl a dial6tica at& aos 
aproveitadores afortunados do novo sagrado 
impbrio borusso-germbnico. 

K. Marx, 
0 Cop~tal, vol. I. 

6 historia de lutas de classes 

"R historia de todo sociedode que exis- 
tiu 0th este momento t historia de lutos de 
clossas". Dorovclnte, pordm - estt, t o idtio 
de Mom e de Engels -, o occlso clc, burguesio 
e o vtorio do proletoriodo sbo dois eventos 
"inevitt,veis ". 

R h~stor~a de toda soc~edade que existiu 
at6 este momento & historia de lutas de classes. 

livres e escravos, patricios e plebeus, 
bar6es e servos da gleba, membros das cor- 
pora@es e aprendizes, em suma, opressores e 
oprimidos, estiveram continuamente em contras- 
te reciproco, e mantiveram luta ininterrupta, or0 
latente ora aberta; luta que a coda vez terminou 
ou com uma transforma<do revolucionbria de 
toda a soc~edode, ou com a ruina comum das 
classes em luta. 

Nas Gpocos passadas da h~storia encon- 
tramos em quase todo lugar uma completa 
articula<do do sociedade em diferentes ordens, 
uma groduag~o mirltipla das posl@es sociais. 
Na Roma antiga temos patric~os, cavaleiros, 
plebeus, escravos; na ldade Mbdia, senhores 
feudais, vassalos, membros'das corpora$ks, 
aprendizes, servos da gleba e, a~nda, tambbm 
gradua@es particulares em quase coda uma 
destas classes. 

R sociedade civil moderna, saida do ocaso 
da sociedade feudal, ndo eliminou os antago- 
nismos entre as classes. Ela apenas substituiu 
as antigas por novas classes, novas cond~@es 
de opressdo, novas formas de luta. 

Nossa dpoca, a &poco da burguesio, dis- 
tingue-se, por&m, das outras porter simplificado 
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:spa do  Manifesto do partido comunista, C 
de ' ~ a r x  e Engels, 
nu edi@o original londrina de 1848. 

os antagonismos de classe. R sociedade inteira 
se vai cindindo sampre rnais em do~s grandes 
carnpos inim~gos, em duos grandes classes di- 
retamente contrapostas uma 2.1 outra: burgues~a 
e proletariado. [...I 

Toda sociedade se baseou at& agora, 
como vimos, sobre o contraste entre classes 
de opressores e classes ds oprimidos. Mas, 
para poder opr~mir uma classe, devern estar 
asseguradas condigbes dentro das quais ela 
possa ao menos vivar com dificuldades sua vida 
de escrava. 0 servo da gleba, trabalhando em 
seu estado de servo da gleba, p6de elevar-sa 
a rnembro da Comuna, assim como o citadino 
cornum, trabalhando sob o jug0 do absolutis- 
mo feudal, p6de elevar-se a burgu&s. Mas o 
operdrio moderno, em vez de elevar-se con- 
forms a indirstr~a progride, dssce se,mpre rnais 
abaixo das condigbes de sua propria classe. 0 
operdrio torna-se urn pobra, s o pauperlsrno 
se desenvolve tambbm mais rapidamante que 
a popula~do e a riqueza. De tudo isso torna-se 
rnanlfesto que a burguesia ndo est6 em grau de 
permanecer ainda muito tempo como a classe 
dominante da sociedade, e de impor 2.1 socieda- 
de as cond~gdes de vida da propria classe como 

lei reguladora. Ndo & capaz de dorninar, porque 
ndo 6 capaz de garantir a exlst&ncia do proprio 
escravo ainda que dentro de SUQ escraviddo, 
porqua & forgada a deixd-lo afundar em uma 
situaq3o na qual, ao inv&s de ser por ele all- 
mentada, ela & forgada a nutrl-lo. R sociedade 
n60 pode mas viver sob a classe burguesa, 
ou seja, a exist&nc~a da classe burguesa ndo & 
rnals compativel com a sociedade. 

R condigdo mais importante para a exis- 
t&nc~a e para o dorninlo do classe burguesa & a  
acumulagdo da riqueza nos mdos de pr~vados, a 
formag60 e a rnultiplica@o do capital; condigdo 
do capital & o trabalho assalariado. 0 trabalho 
assalariado apoia-se exclus~vamente sobre a 
concorr&ncia dos operdrios entre si. 0 progres- 
so da ~ndustria, do qua1 a burguesia & veiculo 
involuntdrio e passivo, subst~tui ao isolamento 
dos operdrios, que resulta da concorr&ncia, sua 
unido revoluc~ondria, que resulta do assoc~a<do. 
Corn o desenvolvimento da grande indljstria, 
portanto, & tirado de sob os p&s da burguesia 
o proprio terreno sobre o qua1 ela produz e se 
aproprla dos produtos. €la produz ern prirneiro 
lugar seus covelros. Seu ocaso e a v~toria do 
proletariado 560 ~gualmente ~nevitdveis. 

K. Marx - F. Engels, 
Manifesto do partido comunista. 

do socialismo 

0 odvanto do sociolismo a o oboligBo 
dos clossas ocorrara n6o por vontoda dos 
prolet6r1os. "mos por couso do desanvolvi- 
mento da novas condigdas aconbmicos". 

h medida que a produ@o capltalista trans- 
forma a massa da popula~do em proletdrios, 
ela pr6pria cria o sx&rcito que deve, ou perecer 
miseravalrnente. ou realizar essa revolucdo. h 
medida que ela irnpulsiona a conversdo dos 
grandes meios de produ~80 em propriedade 
do Estado, ela propria indica o caminho para 
a real~zagdo dessa revolugdo. 0 proletariado, 
depois de se ter apropr~ado do poder publico, 
transforma os meios de produgdo em proprie- 
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dade do Estado. Mas por isso mesmo destroi 
seu cardtar de proletariado; ele destroi toda 
distin~do a todo antagonismo de classe e, por 
conseguinte, ele destroi o Estado corno Estado. 
As sociedades qua se haviam movido at& aqui 
no antagonisrno de classes tinham necessidade 
do Estado, isto 8, da urna orqanizqdo do clas- 
se qua desfruta, para assegurar as condi<des 
de desfruta e, sobretudo, para manter, com a 
forp, a classe desfrutada nos condi<des de 
submissdo (escraviddo, serviddo, assalariado), 
que o modo de produ<do existents requeria. 0 
Estado era a representa<do oficial de toda a 
sociedade, sua ancarna<do em um corpo visivel, 
mas ele nd0 era tal a ndo ser corno o Estado da 
classe qua, por sua vez, representavo toda a 
socisdads. Portanto, a partir do momento que 
se torna o representante da sociedade inte~ra, 
ele se evidancia inutil. A partir do momento qua 
ndo sxiste mais classe para rnanter na opres- 
860, e a partir do momento que a domina~do 
de classe, e a luta pela existhcia individual 
baseada sobre a dasordam da produ<do, so- 
bra as coalizdes e sobre os excessos que dai 
derivam, 880 afastados. e ndo ha mais nada a 
reprimir, um Estado torna-se inutil. 0 primeiro 
ato com o qua1 o Estado se constituira realmente 
corno representante de toda a sociedade - a 
tomada de posse dos msios de produ<do em 
nome da sociedade - ser6 ao mesmo tempo 
seu ljltimo ato corno Estado. R interven<do do 
Estado se verificar6 inutil sobre coda terreno, 
urn depois do outro, s ale gradualmente se 
extinguira. 0 govarno das pessoas da lugar 

. 2.1 administrqdo das coisas e 2.1 dirqdo dos 
processes de produ<do. A sociedade livre ndo 
pode tolerar a existhcia de um Estado entre 
si e seus membros. 

R apropria~Bo por parte da sociedade 
de todos os meios de produ~do foi, desde a 
aparic;do historica da produ<do capitalista, um 
ideal mais ou menos nebuloso, brilhando diante 
dos olhos da individuos e de seitas inteiras; 
mas @la ndo paracia possivel, nem podia se 
apresentar corno uma necessidade historica, 
se antes ndo existiam as condi<des materiais 
para sua atua~do. A aboli<do das classes, corno 
qualqusr outro progress0 social, torna-se dub- 
vel ndo pela simples convic~do nas massas, 
pois a exist&ncia destas classes & contraria 2.1 
igualdade, ou 2.1 justica, ou 2.1 fraternidade, n60 
pela simples vontade de destrui-las, mas por 
causa do desenvolvimento de novas condi~des 
econ6micas. A divisdo da sociedade em classe 
que desfruta e classe desfrutada, em dom~nante 
e oprirnida, foi a consequ&ncia fatal da produ- 
tividade pouco desenvolvida da propria socie- 

dade. Onde o trabalho social fornece sornente 
urna soma de produtos que excede apenas 
aquilo que & sstritamente necess6rio para 
manter a exist&ncia de todos; onde o trabalho, 
por conseguints, absorva todo ou quase todo 
o tempo da grande maioria dos individuos de 
qua se compde a sociedade, esta sociadads 
dwide-se necessariamente em classes. Ro lado 
da grande maioria, sntregue exclusivamente ao 
trabalho, forrna-se urna rninoria isenta do traba- 
Iho diretamente produtivo, e sncarregada dos 
assuntos comuns da sociedade; isto 6 ,  dire~do 
gem do trabalho, governo, just~p, cihcias etc. 
Existe, portanto, a lei da divisdo do trabalho, 
que jaz no Fundo desta divisdo da sociedade em 
classes, o que nBo impede mmimamente que 
tal divisdo seja alcan<ada por meio da for50 e 
da rapina, do astOcia e do frauds; o que ndo 
impede sequer qua a classe dominants, urna 
vez estabslacida, jamais tenha deixado de 
consolidar seu poder em detriment0 da classe 
trabalhadora, de rnudar a dirqdo social em 
desfrute das massas. 

Todavia, se a institui<do das classes tem 
certo direito historico, o tem apanas para uma 
Bpoca determinada, para um conjunto de con- 
di@es sociais dadas. Ela se baseava sobre a 
insuficihcia da produq30; esta ser6 axpulsa 
pelo desenvolvirnento pleno dela. Corn efeito, 
nos ndo podemos pensar na aboli<do final das 
classes, a ndo ser quando tivermos atingido 
um nivel social em que, nBo somente a exis- 
t&ncia de uma dada classe dominante, mas 
a de qualquer classe dorninante, e a propria 
distin~do das classes, tiverem se tornado urn 
anacronismo. Ou seja, tal nivel p r~ssupd~  urn 
grau de desenvolvimento da produ<do, em que 
a aprova@o dos meios de produq3o e dos 
produtos feita por deterrninada classe e, por 
conseguinte, a dornina@o politica, o monopolio 
da educa<do e a dirqdo intelectual por parte 
da uma classe social distinta, terdo se tornado 
coisas ndo somente sup&rfluas, mas um obs- 
taculo ao desenvolvimento econ6mic0, politico 
e intelectual. Este ponto foi hojs alcan<ado. R 
bancarrota politica s intelectual da burguesia 
quass ndo 6 mais um segredo para ela propria; 
sua bancarrota econ6mica.repete-se regular- 
mente a coda dez anos. Em toda crise decenal 
a sociedade sufoca sob a pressdo das for<as 
produtivas gigantescas, e dos produtos que ela 
mesma criou, e que ndo sabe mais dominar; ela 
se acha impotente diante deste absurdo: os 
produtores ndo tbm nada para consurnir, porque 
ha falta de consumidores. 

F. Engels, 
Socialismo utopico e socialismo ciantifico. 



OS GRANDES 
CONTESTADORES 
DO SISTEMA HEGELIANO 

Herbart 

Trendelenburg 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

"Hegel, investido do alto, pelas forcas do pode~  
foi um charlati30 de mente obtusa, ins@ido, nau- 
seabundo, iletrado que chegou ao cumulo da 
audacia, garatujando e dizendo as mais loucas e 
mistificadoras coisas sem sentido ". 

Arthur Schopenhauer 

"E Hegel! Aqui tenho necessidade da linguagem 
de Homero. A que objetivos de riso devem ter-se 
entregue os deuses! Um t3o desgra~ado professor- 
zinho que pretende simplesmente ter descoberto 
a necessidade de cada coisa [. . .] ". 

Soren Kierkegaard 
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t lerbart e trendelenburg. 

Friedrich tlerbart 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) - u m  dos mais decididos e significati- 
vos contestadores d o  idealism0 de Hegel - e autor de obras consistentes, corno: 
Filosofia pratica universal (1 808); Introdu@o a filosofia (1 81 3); Metafisica geral 
(1828-1829). As influentes concepqdes pedagogicas de Herbart 
es t io  contidas na Pedagogia geral(1806) e n o  Projeto de aulas As obras 
de pedagogia (1 835). + §  7 

0 ponto de partida d o  pensamento de Herbart e urna especie de axioma 
realista: a realidade existe independentemente d o  eu. Desta realidade externa 
ao eu e que existe independentemente d o  pensamento, falam tanto a ciencia 
como a filosofia. E se a ciencia tem como tarefa a verificaqao dos dados de fato, 
a tarefa da filosofia consiste na "elaboraqao dos conceitos", isto 
e, na analise dos conceitos fundamentais que estruturam nossa As tarefas 
experiencia da realidade. Dessa analise ha urgente necessidade, de uma filosofia 
urna vez que "nossa experiiincia" esta cheia de contradiqdes, realisfa 
como o caso d o  conceito de coisa (que e urna unidade, mas mul- + §  2-3 

t ipla em suas qualidades), d o  conceito de eu  (que e identico a si 
mesmo e ao mesmo tempo urna pluralidade de representa~des), o u  d o  conceito 
de movimento (que implica a mudanqa das qualidades e a permanencia de algo 
que nos escapa). 

Pois bem, a filosofia deve "integrar" estes conceitos; deve fazer como a astro- 
nomia, que, dos movimentos aparentes, remonta aos reais; e isto a filosofia pode 
fazer, distinguindo entre o ser (que "e absolutamente simples") e o conhecimento 
progressivo e mult iplo que dele temos. Em suma: a essencia das coisas, da realidade, 
permanecera desconhecida para nos, mas sobre as coisas poderemos adquirir urna 
variedade sem limites de conhecimentos. Escreve Herbart: "Existern efetivamente 
fora de nos urna quantidade de seres cuja natureza propria e simples n%o conhe- 
cemos, mas sobre cujas condiqdes internas e externas nos e possivel adquirir urna 
soma de conhecimentos que podem aumentar ao infinito". 

Um conhecimento que o homem pode alcanqar e o da existencia da alma 
imortal: a existencia da alma torna-se evidente pelo fa to  de que, de out ro  modo, 
nao poderiamos considerar todas as nossas representaqdes como 
nossas. E se a pesquisa atenta sobre a vida de nossa mente leva A jmorta/jda& 
a constatar a realidade da alma imortal, a pesquisa sobre a reali- da a h a  
dade natural e especialmente sobre o finalismo que se encontra e a exist6ncia 
em dmbito biologico leva Herbart a admissao da existencia de de Deus 
Deus. + § 4  
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Vida e obras 

0 triunfo do idealism0 foi acompa- 
nhado de fortes contestaqdes. Um dos mais 
significativos contestadores foi Herbart, que 
op8s com resoluqio e compettncia a alter- 
nativa do realismo, contrapondo sistema a 
sistema. 

Johann Friedrich Herbart nasceu em 
Oldenburg, em 1776. Aluno de Fichte em 
Jena, logo manifestou sua discordsncia em 
relagio 2 concepqiio fichteana do eu. A partir 
de 1808, foi professor de filosofia e peda- 
gogia na Universidade de Konigsberg, onde 
Kant ensinara at6 poucos anos antes. 

Depois da morte de Hegel, Herbart 
pretendia ocupar sua catedra. Mas suas 
tentativas de se transferir para Berlim n i o  
tiveram txito. Foi entio para a Universidade 
de Gottingen, onde trabalhou at6 o ano de 
sua morte, em 1841. 

Entre as numerosas obras de Herbart, 
as mais notiveis siio: Filosofia pratica 
universal (1808), Introdu@o a filosofia 
(1 8 l 3 ) ,  Psicologia c o m o  ciBncia (1 824- 
1825) e Metafisica geral (1828-1829). 

Sob a influtncia do pedagogo suiqo 
Henrique Pestalozzi (1746-1827), Herbart 
ocupou-se de pedagogia e seu trabalho sobre 
problemas de educaq5o esta contido na Pe- 
dagogia geral (1806) e no Esbogo de l i ~ b e s  
de pedagogia (1 8 X ) ,  obras que influiram 
notavelmente, tanto na discussio teorica 
como na pratica educativa, na Alemanha 
e fora dela. 

f\ tavefa da filosofia 

Antes de mais nada, enquanto o idea- 
lismo vt  o eu como se nele "tudo estivesse 
encasulado", para Herbart a realidade existe 
independentemente do  eu. E as citncias 
falam da realidade, mas tamb6m o faz a 
filosofia. Qua1 seria entio a diferenqa do 
mod0 de se relacionar com a realidade por 
parte das citncias e por parte da filosofia? 
Pois bem, as citncias particulares tzm a 
funs50 de reunir os dados observaveis que 
lhes S ~ O  pertinentes. "Ao passo que o fi16- 
sofo n50 pode considerar como sua fungi0 
a verificaqio dos dados de fato". 



Mas, entgo, mais uma vez, qua1 C a 
consideraqao tipica da realidade pela filo- 
Sofia? Para Herbart, o fim da filosofia 6 o de 
nos fazer conhecer a verdadeira realidade (e, 
por isso, a filosofia C metafiszca). E o cami- 
nho para alcanqar esse fim'C a "elaboraq50 
dos conceitos", isto 6, a anilise dos con- 
ceitos fundamentais que estruturam nossa 
experihcia da realidade: "A metafisica n5o 
tem outro objetivo sen20 o de tornar inte- 
ligiveis os conceitos que a experiincia lhe 
imp8en. E essa "elaboraqao de conceitos" 
C premente, impondo-se ao trabalho do 
filosofo porque n io  C dificil perceber que 
nossa "experiincia" esti cheia de contra- 
diqoes e n50 nos da a prdpria realidade, e 
sim sua aparincia. 

Vejamos agora as contradiqoes que 
pululam em nossa experiincia e como a 
filosofia pode superi-las. Nos temos o con- 
ceito de coisa e falamos dele tranquilamente. 
Ora, uma coisa (qualquer coisa) C sempre 
una, uma unidade. PorCm, se alguCm nos 
pergunta em que consiste uma coisa, nos 
respondemos enumerando as qualidades 
da coisa, que s5o multiplas. 0 conceito 
de coisa, portanto, C contraditorio: toda 
coisa C una e multipla. Mas o conceito de 
eu tambCm C contraditorio: o eu C sempre 
uno. H i  identidade na vida do homem, o 
seu eu. Entretanto, todo eu nada mais 6 do 
que pluralidade de representaqoes. TambCm 
o eu, portanto, C contraditorio. Consequen- 
temente, o eu n5o 6 aquele dado solido que 
os idealistas inserem na base do seu sistema. 
0 eu C problema. 

E problema tambtm C o conceito de 
movimento. Esse conceito C igualmente con- 
traditorio; com efeito, implica a mudanqa 
das qualidades e a permanincia de alguma 
coisa, o principio da transformaq80, que 
nos escapa. 

Eis, portanto, alguns dos problemas 
que a filosofia deve resolver. 0 s  conceitos, 
atravks dos quais pensamos captar os tra- 
qos de fundo - os traqos essenciais - da 
realidade, sao contraditorios. E, portanto, 
so nos podem dar a aparincia da realidade. 
E a filosofia, para melhorar nosso conheci- 

JOBANN FBIEDBICH HEBBABT'S 

S C H B I F T E N  

ZUR 

LEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE. 

G. BARTENSTEIH. 

LEIPZIG,  

Y E R L A G  Y O N  L E O P O L O  YUSS.  

1860. 

Frontispicio da Introdu@o i filosofia, 
de Herhnrt, nu e d i ~ d o  de Ixipzig de 1850, 
orgnnrzadn por G. Hartenstein. 

mento, deve "integrar" tais conceitos. Assim 
como a astronomia remonta aos movimentos 
reais partindo dos movimentos aparentes, a 
filosofia deve nos fazer remontar A realidade 
partindo de sua aparincia, das contradiqoes 
dos conceitos que presumem capti-la e 
descrevi-la. 

Pois bem, como C possivel resolver as 
contradiqoes relacionadas? Herbart prop8e 
a solucao recorrendo ao axioma metafisico 
de que o ser "e' absolutamente simples", e 
distinguindo entre o ser e o conhecimento 
progressivo e mtiltiplo que temos dele. 

A esssncia das coisas, o que elas sao 
em sua unidade e simplicidade, permaneceri 
desconhecida para nos, mas, sobre os entes, 
podemos ter e acumular os conhecimentos 
mais variados. Diz Herbart: "Efetivamente, 
existe fora de nos grande numero de seres, 
cuja natureza propria e simples nao conhe- 
cemos, mas sobre cujas condiq6es internas 
e externas nos C possivel adquirir uma soma 
de conhecimentos que podem aumentar ao 
infinitoY7. 
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a lma  e D e ~ s  

Perturbado, todo ente reage a perturba- 
$50. E reage no sentido da a-utoconservagHo. 
E as representap5es nada mais siio do que 
as reag6es de autoconservagHo que a alma 
realiza diante de tudo o que tende a pertur- 
bi-la. A existtncia da alma C evidente pel0 
fato de que, caso contririo, niio poderiamos 
considerar todas as nossas representag6es 
como,nossas. 

E a unidade do mundo de nossas repre- 
sentag6es que exige e funda o conhecimento 
da existincia da alma. A alma 6 real e, por- 
tanto, t simples. E, como escreve Herbart, 
"a imortalidade da alma prodm de si, pela 
razao de que o real C intemporal". 

A alma C una e as representag6es siio 
multiplas e variadas, de mod0 que se prop6e 
a quest50 de compreender por que essas 
representag6es n i o  constituem um caos, 
isto C, de compreender a lei que regula a 
vida da conscitncia. Pois bem, para Herbart 
as representaq6es siio for~as,  atos de auto- 
conservagio da alma: "interpenetrando-se 
mutuamente na alma, una, elas se impedem 
enquanto opostas e se unificam em forga 
comum enquanto n io  opostas". A vida psi- 
quica C conflito ou integragio reciproca de 
representagoes. E essa dinBmica da vida da 
alma leva aqueles "estados" que chamamos 
"faculdades" (sentimento, vontade etc.). 

Assim, n io  s io  as faculdades presumi- 
das que geram as representa@es, e sim, ao 
contririo, C o ordenamento das representa- 
g6es que gera as faculdades. Em todo caso, 
conforme sua qualidade, as representag6es 
se atraem ou se repelem. EntHo, se massas 
ou conjuntos de representag6es se unem 
de mod0 ilegitimo, temos ai os sonhos e 
as ilus6es ou at6 a demtncia. A razHo, ao 
contririo, se exerce na recepgiio das novas 
representag6es, em sua elaboragiio a luz das 
velhas representag6es e no estabelecimento 
de mundos coerentes e sempre mais ricos 
de experiencias. 

Se a investigaqiio realizada sobre nossa 
vida mental leva a realidade e a existencia da 
alma imortal, a investigagiio sobre a reali- 
dade natural e, sobretudo, sobre a realidade 
biol6gica mostra um finalismo que seria 
inexplicivel sem inteligtncia ordenadora: 
essa inteligtncia C Deus. 

Por este'tica Herbart entende a citncia 
da avaliaqio dos produtos artisticos e tam- 
bCm dos produtos morais. 

E tanto em um campo (o comumente 
chamado "estCtico") como em outro (o  
"Ctico"), o objetivo da estitica esti em 
isolar e propor conceitos-modelos ou ide'ias 
que, uma vez liberados de todas as esc6rias 
subjetivas, podem funcionar como critirios 
de avaliaqiio ou juizo. 

No que se refere ao Bmbito da Ctica, 
esses conceitos-modelos consistem sobre- 
tudo: 

1) na liberdade interior (que C harmo- 
nia entre vontade e avaliagiio), pois somos 
livres quando queremos aquilo que julgamos 
como bem; 

2) na perfei@o (pela qual, sem estar- 
mos de posse de medida absoluta, aprecia- 
mos mais o maior); 

3) na benevolBncia (que expressa a 
harmonia entre o querer pr6prio e o querer 
alheio); 

4) no direito (fundamento da politica e 
regulador dos desacordos entre as vontades); 

5 )  na eqiiidade (pela qual devem ser 
pagas as ag6es n io  retribuidas). 

Essas cinco idCias morais se imp6em 
como critirios da conduta moral, justamente 
como conceitos-modelos, ou seja, como 
regras de base, ainda que Herbart tenha 
plena consciincia do fato de que eles nHo 
tern fundamento 16gico absoluto, j i  que um 
ideal moral C "tio compreensivel" quanto 
o seu oposto. 



II. Adolf TvendelenbMrg, 
critic* da "dial~tica hegeliana" 

0 realismo como alternativa ao idealismo 4 defendido tambem por J. B. Fries 
(1773-1844) e por F. E. Beneke (1798-1854). Mas, ainda mais eficaz, contra Hegel, 
foi  a critica a dialetica proposta por Adolf Trendelenburg (1802-1872), estudioso 
de Platao e principalmente de Aristoteles, cujas obras mais conhecidas s3o: os trGs 
volumes de A histdria da doutrina das categorias (1846-1867) el sobretudo, suas 
Pesquisas ldgicas (1840). Trendelenburg foi  professor em Berlim 
e, entre seus discipulos, teve Kierkegaard, Feuerbach, Marx e Uma contradi@o 
Brentano. logica 

A respeito da dialOtica hegeliana, Trendelenburg se per- nao P uma 
gunta em que consiste "a existencia desta nega@o dialetica". ~posi@o real 
E a resposta que ele d6 a tal pergunta 6 que a nega@o "pode + S 2  
ter dupla natureza": ou a nega@o O uma contradig80 ldgica ou 
4 uma oposiga"o real. Hegel confunde as duas coisas; e sobre esse absurdo, sobre 
essa mistura indevida entre "contradi@o 16gica" e "oposi~3o real" constroi seu 
sistema. As oposiQ5es reais, como os contrastes de interesses e as revolu$bes, s%o 
descritas e explicadas com discursos n%o-contraditorios, mas n%o s60 "contradiqbes 
I6gicas". 

AlCm da posiqio de Herbart que pro- 
p6s o realismo como alternativa ao sistema 
idealista, devemos considerar as de J. B. Fries 
(1773-1844) e de F. E. Beneke (1798-1854), 
que atacaram o idealismo em nome de uma 
pesquisa psicologica sobre as capacidades e 
o funcionamento da mente, pesquisa dirigi- 
da a introduzir maior sobriedade no 2mbito 
das especulaq6es filosoficas. 

Mas ainda mais interessante C a posi- 
gio de Adolf Trendelenburg (1 802-1 872), 
que criticou a concep~io da dialktica de 
Hegel. 

Trendelenburg cuidou muito de sua 
formagio filologica, e da filosofia antiga 
estudou Platio e principalmente Aristoteles. 
As obras mais conhecidas sio: Elementa 
logices Aristoteleae (1836); A histdria da 
doutrina das categorias, em tr&s volumes 
(1 846-1 867); e as Pesquisas ldgicas (1840), 
que constituem sua obra de maior impor- 
tiincia. Professor em Berlim, Trendelenburg 
teve entre seus jovens ouvintes destinados, a 
seguir, a se tornarem estrelas do pensamento 
filos6fico: Kierkegaard, Feuerbach, Marx e 

Brentano. Homem de indiscutivel prestigio, 
Trendelenburg foi tambCm secrethrio da 
Academia Prussiana das Cihcias. 

Para Hegel, como sabernos, a dialitica 
i "automovimento do pensamento puro" 
que, ao mesmo tempo, C o "autogerar-se 
do ser". E a mola de todo o process0 esta 
na nega~iio. 

Entretanto, pergunta-se Trendelenburg, 
em que consiste "a essCncia dessa negagiio 
dialktica?" A resposta, aguda e atual, que 
ele d5 a essa interrogaqso central C que a 
negagiio "pode ter dupla natureza". Com 
efeito, " [ a ]  ou consideramos a nega@o 
dialitica de mod0 puramente logico, e en- 
t io  ela nega simplesmente o que o primeiro 
conceit0 afirma, sem p6r nada de novo em 
seu lugar, ou [b] 6 entendida de mod0 real 



206 Quarta parte - 0 s  grandes contestadores do sis tema hegeliano 

e, entiio, o conceito afirmativo C negado por 
novo conceito afirmativo [...I " . 

Ora, a )  no primeiro caso temos uma 
nega~iio ldgica, e 6) no segundo caso uma 
oposi~iio real. A primeira negagiio C o 
oposto contraditorio, a outra C o oposto 
contrdrio. 

a) Para exemplificar: "A e niio-A" C 
uma contradiqio 16gica, ao passo que o 
confront0 de dois interesses C uma oposigiio 
real. Entretanto, o movimento dialktico 
extrai da negasiio um momento superior. 
Isso, segundo Trendelenburg, C impossivel 
se pensarmos na contradigio 16gica: com 
efeito, afirmar e negar a mesma coisa n io  
produz de fato nenhuma "sintese", n io  nos 
faz chegar (e necessariamente!) a nenhum 
terceiro conceito novo. Portanto, trocar a 
negagiio dialitica com a negaqiio 16gica C, 
segundo Trendelenburg, "um mal-enten- 
dido". 

b) Mas niio seria possivel que a contra- 
dig50 dialCtica se identifique com a "oposigiio 
real"? Contudo, tambCm nesse caso surgem 
dificuldades: por que "se pode obter uma 
oposigiio real com um mitodo logico?" Essa 
era, precisamente, a pretensio de Hegel: de- 
rivar a dialCtica do real da dialitica do Densa- 
mento puro, o que C simplesmente absurdo. 

A 16gica niio pode inventar nem criar a 
realidade. Se quisermos falar da realidade, 
precisamos recorrer a experitncia ou, como 
diz Trendelenburg, ii "intuiqiio sensivel". 

Em poucas palavras, o sistema de Hegel 
C construido com base na confusiio entre 
contradiciio e contrariedade. isto C. em uma 
mistura ihdevida entre "contradigib 16gica" 
e "oposigiio real". As oposi~bes reais, como, 
por exemplo, os contrastes de interesses, as 
revolug6es etc., s6 podem ser descritas com 
discursos nZo-contradit6rios. e niio tgm 
nada a ver com as "contradig6es logicas". 

Gravura do seculo X I X ,  
retrata Adolf Trendelenburg. 



Capitulo dkcimo 

0 Hegel 4 u m  "sicario da verdade", um "acadi2mico mercenario", sua obra 6 
urna "palhasada filosofica". lsto diz de Hegel aquele que, com Kierkegaard, fo i  seu 
adversario mais decisivo, o u  seja, Arthur Schopenhauer (1 788-1860). E, a filosofia 
de Hegel, ele contrap6s sua obra maior: 0 mundo como vontade 
e representagS0 (181 9). Schopenhauer 

Outras obras de Schopenhauer d o :  Sobre a quddrupla raiz exerce enor- 
do  principio de raza"o suficiente (disserta@o de Iaurea, publicada me influ@ncia 
em 1816); Osdoisproblemasfundamentaisdaetica, 1841; Parer- sobreacultura 
ga e ParalipSmena, 1851 (4 urna antologia de ensaios, entre os 5ucessiva 
quais f iguram A filosofia das Universidades e os Aforismos sobre ' I. 
a sabedoria da vida. 

Foi enorme a influCncia de Schopenhauer sobre a cultura que Ihe sucedeu, 
sobre filosofos como Wittgenstein e Horkheimer; sobre escritores como Franz Kaf- 
ka e Thomas Mann. Em 1858, na "Revista contempordnea", Francesco De Sanctis 
publicou seu celebre artigo com o titulo: Schopenhauer e Leopardi. 

"0 mundo 4 urna representasso minha": esta -escreve Schopenhauer - "e 
urna verdade vhlida para todo ser vivo e pensante". Nenhuma verdade, a seu 
ver, ci, mais certa, mais absoluta e mais evidente que esta. Que o mundo seja o 
nosso mundo, isto 4, o mundo assim como nos o vemos, e urna 
verdade antiga - como se pode constatar pela filosofia vedanta 

mundo (sistema filosofico ortodoxo do  hinduismo) -, e e a verdade da uma 
filosofia moderna, de Descartes a Berkeley. Enganam-se os mate- representagzo 
rialistas que sustentam que tudo e materia, suprimindo o sujeito + 5 11.1-3 
e sua atividade cognoscitiva; estso errados os realistas quando 
dizem que a realidade externa se espelharia por aquilo que 
esta em nossa mente; e estao fora d o  caminho os idealistas, como por exemplo 
Fichte, ao reduzir o objeto ao sujeito. E, todavia, o idealismo, se conseguirmos 
depura-lo dos absurdos dos "fil6sofos das Universidades", e a teoria verdadeira 
e adequada. 

0 Espaso e tempo - este 4 u m  dos grandes ensinamentos de Kant - s3o formas 
a priori da representaq30: todas as nossas percepsbes de objetos sso espacializadas 
e temporalizadas; e sobre elas entra depois em as30 o intelecto que as ordena 
em um cosmo por meio da categoria da causalidade. A unica ca- 
tegoria da causalidade Schopenhauer reduz as doze categorias o mundo 
kantianas. 0 mundo, portanto, e urna representasso minha, urna e uma 
representag%o ordenada das categorias de espaso, tempo e cau- representaW 
salidade. Causalidade que - como foi di to desde sua dissertaq30 ordenada 

Sobre a quddrupla raiz do principio de razao suficiente - f unciona ~ ~ ~ ~ o r i a s  
como: de espago, - necessidade fisica (causalidade entre objetos materiais); tempo - necessidade kogica (a verdade das premissas determina a , causalidade 
da conclude); -+ 3 11.4 
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- necessidade matematica (determinaqao da concatenaqao dos entes aritme- 
ticos e geometricos); 

- necessidade moral (causalidade que regula as relaqees entre as aq6es e seus 
motivos). 

00 mundo, portanto, e uma representaqao minha. E esta representaqao, 
este trabalho do intelecto, nao nos leva alem do mundo sensivel. 0 mundo como 
representaqao e, portanto, fenbmeno. Mas, enquanto para Kant o fen8meno e a 

unica realidade cognoscivel, para Schopenhauer o fen8meno e a 
A ~ O  volitivo ilusao que cobre a realidade das coisas, e "o veu de Maya" que 
e a@o do corpo esconde a face da realidade. A esshcia da realidade, o numeno 
sdo a rnesrna de Kant - afirma Schopenhauer - pode ser alcanqada. 
coisa E o caminho que leva a este conhecimento e o proprio corpo. 
4 3 111.1-2 Com efeito, todo ato real de nossa vontade e tambem movimento 

de nosso corpo. Nosso corpo e, portanto, vontade tornada visivel. 
Por meio do proprio corpo cada um de nos sente que vive e experimenta prazer 
e dor, e percebe o anseio de viver e o impulso pela conservaq20; cada um de nos 
sente que a essencia intima nao e mais que sua vontade, "a qua1 constitui o objeto 
imediato de seu proprio conhecimento. 

A ess6ncia de nosso ser e, portanto, vontade. A imersao na profundidade 
de nos mesmos nos faz descobrir que somos vontade. E ao mesmo tempo rasga "o 

veu de Maya" e permite ver-nos por aquilo que somos; uma parte 
o universo da vontade unica, do "cego e irresistivel impulso" que permeia 
e "cego 
e irresistivel todo o universo: vontade e a forqa que faz crescer a planta, que 
irnpulso" da forma ao cristal, que dirige a agulha imantada para o norte e 
+ 3 111.3 assim por diante. A reflexao, portanto, torna possivel ultrapassar 

o fen6meno e chegar a coisa em si. 

A esshcia do mundo e vontade insaciavel, e um eterno tender. E a vida do 
homem e necessidade e dor, oscila entre crueldade, dor e tedio. Todavia, quando 
o homem chega a compreender que a realidade e vontade e que ele proprio e 

vontade, entao ele esta pronto para sua redenqao. 0 homem 
o hornern pode se redimir, se salvar, "apenas com o cessar de querer". E ele 
se redirne corn pode se libertar da dor e romper a corrente das necessidades por 
a arte meio da arte e da ascese. A arte, porque a experiencia estetica 
e a ascese e anulaqao temporaria da vontade e, portanto, da dor; na expe- 
4 3 1v.2-3 riencia estetica o homem se afasta de seus desejos, anula suas 

necessidades, anula-se como vontade. 0 outro caminho, o da 
ascese, faz sentir Schopenhauer proximo dos sabios indianos e de outros ascetas 
do cristianismo. A ascese arranca o homem da vontade de viver, da ligaqio com os 
objetos; e Ihe permite assim de aquietar-se. Quando a voluntas se torna noluntas, 
o homem esta redimido. 

1.Vida e obras 

S c h ~ ~ e n h a ~ e r :  a vida, Kierkegaard - o mais apaixonadamente 
,#N 

as obras e a inflmgncia destas envolvido, a ponto de chegar a qualificar o 
pr6prio Hegel como um "acadtmico mer- 

sobre a c~l tura s~cessiva cenario". um "sichrio da verdade". e seu 
pensamento como uma "palhaqada filos6- 

Entre os adversiirios de Hegel, Schope- fica". E A filosofia submissa dos charlatzes, 
nhauer foi provavelmente - se excetuarmos para os quais o estiptndio e o ganho siio 
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as coisas mais importantes, Schopenhauer 
op8s a pr6pria "verdade n io  remunerada", 
verdade que apresentou em sua obra maior, 
0 mundo como vontade e representa@o, 
publicada em 1819 com 33 anos. 

Arthur Schopenhauer nasceu em 
Danzig, em 22 de fevereiro de 1788, filho 
do abastado comerciante Heinrich Floris 
Schopenhauer e de Johanna Henriette Tro- 
siener. Encaminhado ao comkrcio pelo pai, 
Schopenhauer decide, portm, dedicar-se aos 
estudos depois do desaparecimento do pai, 
que se suicidou (foi encontrado em um canal 
atras do celeiro) em 1805. Matriculou-se na 
Universidade de Gottingen, onde teve como 
professor o citico G. E. Schulze, autor de 
Enesidemo. Foi por conselho de Schulze 
que ele estudou "o surpreendente Kant" e 
"o divino Platio" . No outono de 18 11 foi 
para Berlim, onde assistiu as aulas de Fichte, 
mostrando-se decepcionado. Em 18 13 rece- 
beu a liurea em filosofia na Universidade de 
Jena, com a dissertasio Sobre a quadrupla 
raiz do principio de razz0 suficiente. 

Em Weimar, a mie Johanna (escritora 
de romances e mulher da sociedade) criara 

um saliio que Schopenhauer visitou algumas 
vezes, encontrando la personagens como 
Goethe, ou o orientalista Friedrich Mayer 
que o introduziu no pensamento hindu, 
aconselhando a leitura dos Upanixades. 

Em 1814, porkm, Johanna abrigou es- 
tavelmente em sua casa um admirador, inter- 
rompendo-se entio as relas6es ja turbulentas 
entre m5e e filho. Assim, Arthur transferiu-se 
para Dresden, onde em 18 18 concluiu a obra 
0 mundo como vontade e representa@o, 
que, publicada no ano seguinte, teria re- 
percussio minima, tanto que a maior parte 
dessa primeira ediqiio acabou inutilizada. 

Em 1820 Schopenhauer troca Dresden 
por Berlim, com o objetivo de empreender 
aqui a carreira acadcmica. Em 23 de marso, 
realiza as l i~8es de prova e, com toda a Fa- 
culdade reunida, a discuss50 Sobre as quatro 
diferentes espe'cies de causa. Durante essa 
discussiio, entra em atrito com Hegel. De 
1820 a 183 1, durante nada menos que vinte 
e quatro semestres, tentaria ter aulas em 
concorrcncia com Hegel. Mas s6 alcan~ou 
seu intento no primeiro desses semestres, ja 
que, depois, niio teve mais estudantes. 

Arthur Jchopcnhuner ( I  788- I R W ) ,  
contra o o t r t i z ~ n o  dc Hegel, 
scueran~cntc drfinrdo 
conzo " N ~ L Z ~ ~ E ~ ~ / K O  1 1 l C t ' ( ~ i l ~ ~ l O "  

c "srcarro hz zwifi&", 
szistentor.1 q t t ~  N ztrda r (lor, 
a hrsttirm c ( - q o  asaso 
e o progrcsso c L I M I U  111t~iio. 
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Homem de muita cultura e grande 
viajante, em 183 1, para fugir 2 epidemia de 
peste que grassava em Berlim, Schopenhauer 
se estabeleceu em Frankfurt, onde ficou at6 
sua morte, ocorrida em 21 de setembro 
de 1860. Nesse meio tempo, publicara A 
vontade da natureza, em 1836, e 0 s  dois 
problemas fundamentais da e'tica, em 1841. 
Sua ultima obra, Parerga e Paralipomena, 
de 1851, C um conjunto de ensaios (entre os 
quais A filosofia das universidades e Aforis- 
mos sobre a sabedoria da vida) escritos de 
mod0 brilhante e popular, que, precisamente 
por isso, contribuiram para difundir o pen- 

samento de Schopenhauer. Desse modo, nos 
ultimos anos de sua vida, Schopenhauer teve 
a satisfaqiio do reconhecimento publico. 

Foi grande a influ@ncia de Schope- 
nhauer sobre a cultura posterior a ele: j4 se 
falou do schopenhauerismo de fil6sofos con- 
temporineos como Wittgenstein e Horkhei- 
mer, e seu pensamento, de alguma forma, 
marcou o romance europeu de Tolstoi, 
Maupassant, Zola, Anatole France, Kafka e 
Thomas Mann. Deve-se recordar ainda que, 
em 1858, na "Revista contemporinea", De 
Sanctis publicou seu famoso artigo intitula- 
do Schopenhauer e Leopardi. 

Que o ~ M M ~ O  

seja representaqGo 

k uma verdade a ~ t i g a  

Escreve Schopenhauer no inicio de 
sua obra maior: " '0 mundo C uma repre- 
sentaqio minha': eis uma verdade valida 
para todo ser vivo e pensante, ainda que so 
o homem possa alcanqi-la por conscihcia 
abstrata e reflexa. Quando o homem adquire 
essa conscihcia, o espirito filos6fico entrou 
nele. Entio, sabe com clara certeza que n io  
conhece o sol nem a terra, mas somente que 
tem um olho que vt o sol e uma mio  que 
sente o contato de terra; sabe que o mundo 
circunstante s6 existe como representaqiio, 
isto 6 ,  sempre e somente em relaqiio com 
outro ser, com o ser que o percebe, com ele 
mesmo" . 

Para Schopenhauer, nenhuma verdade 
C mais certa, mais absoluta e mais flagrante 
do que essa. Que o mundo seja uma repre- 
sentaqiio nossa, segundo a qual nenhum de 
n6s pode sair de si mesmo para ver as coi- 
sas como elas S ~ O ,  e de que tudo aquilo de 
que temos conhecimento certo se encontra 
dentro da nossa conscihcia, C a "verdade" 
da filosofia moderna, de Descartes a Berke- 
ley. E C uma verdade antiga, como se pode 
constatar pela filosofia vedanta, segundo a 
qual a matCria n io  tem existEncia indepen- 
dente da percepqHo mental, e a existencia e 
a perceptibilidade siio termos conversiveis 
entre si. 

sujeito e objeto 

0 mundo C representaqio. E a re- 
presentaqiio tem duas metades essenciais, 
necessirias e inseparaveis, que siio o objeto 
e o sujeito. 

0 sujeito da representagio C "o que 
tudo conhece, sem ser conhecido por nin- 
gutm [...I. 0 sujeito, portanto, C o susten- 
taculo do mundo, a condiqio universal, 
sempre subentendida, de todo fen6meno e 
de todo objeto: com efeito, tudo o que existe 
s6 existe em funqHo do sujeito". 

0 objeto da representaqiio, aquilo que 
C conhecido, C condicionado pelas formas a 
priori do espaqo e do tempo, por meio das 
quais se tem a pluralidade, pois toda coisa 
existe no espaGo e no tempo. 

0 sujeito, ao contririo, esta fora do 
espaqo e do tempo, C inteiro e individual em 
cada ser capaz de representaqiio, raziio pela 
qual "at6 um so desses seres, juntamente 
com o objeto, basta para constituir o mundo 
como representaqiio, tHo completo como 
milhoes de seres existentes; ao contrario, o 
desvanecimento desse unico sujeito levaria 
ao desvanecimento do mundo como repre- 
sentaqHo". 

0 sujeito e o objeto, portanto, s io  inse- 
paraveis, tambtm para o pensamento; cada 
uma das duas metades "niio tem sentido 
nem existincia sen50 por meio da outra e 



em fungiio da outra, ou seja, cada uma existe 
com a outra e com ela se dissipa". 

e revis60 do idealismo . 

Segue-se dai que o materialismo esta 
errado por negar o sujeito, reduzindo-o a 
mattria, e o idealismo - o de Fichte, por 
exemplo - esti errado tambtm porque nega 
o objeto, reduzindo-o ao sujeito. No en- 
tanto, o idealismo, depurado dos absurdos 
elaborados pelos "fil6sofos da Universida- 
de", 6 irrefutiivel: o mundo C representagiio 
minha e "C precis0 ser abandonado por 
todos os deuses para imaginar que o mun- 
do intuitivo, posto fora de n6s, tal como 
preenche o espago em suas tris dimensoes, 
movendo-se no inexoriivel curso do tempo, 
regido a cada passo pela indeclinavel lei da 
causalidade [...I, existe fora de n6s com 
absoluta realidade objetiva, sem qualquer 
concurso de nossa parte; e que, depois, por 
meio das sensagoes, entra em nosso ctrebro, 
onde comegaria a existir uma segunda vez, 
assim como existe fora de 116s". 

Em suma, Schopenhauer t contriirio 
tanto ao materialismo (que nega o sujeito, 
reduzindo-o i madria), como ao realism0 
(segundo o qual a realidade externa se re- 
fletiria naquilo que esta em nossa mente). 0 
mundo como nos aparece em sua imediatici- 
dade, e que C considerado como a realidade 
em si, na verdade t um conjunto de represen- 
tag6es condicionadas pelas formas a priori 
da consciincia, que, para Schopenhauer, siio 
o tempo, o espago e a causalidade. 

A s  formas a pviori 
do espaCo e do tempo 
e a categoria da causalidade 

Como ja mostrava Kant, espaCo e 
tempo S ~ O  formas a priori da representa- 
@o: toda a nossa sensagiio e percepgao de 
objetos t espacializada e temporalizada. E 
C sobre essas sensagoes e percepgoes espa- 

cializadas e temporalizadas que, depois, o 
intelecto entra em agso, ordenando-as em 
cosmo cognoscitivo mediante a categoria 
da causalidade. 

Schopenhauer reduz as doze categorias 
kantianas unicamente i categoria da causa- 
lidade. E por meio da categoria da causali- 
dade que os objetos determinados espacial 
e temporalmente, que acontecem aqui ou 
alhures, neste ou naquele momento, s io  
postos um como determinante (ou causa) 
e outro como determinado (ou efeito), de 
mod0 que "toda a existincia de todos os 
objetos, enquanto objetos, representag6es 
e nada mais, em tudo e por tudo encabe- 
ga aquela sua necessaria e intercambiavel 
relag5o". 

0 mundo, portanto, t uma representa- 
giio minha, e a ag5o causal do objeto sobre os 
outros objetos t toda a realidade do objeto. 
E compreensivel, portanto, desde o escrito 
Sobre a quadrupla raiz do principio da raziio 
suficiente, a importiincia que Schopenhauer 
atribui ao principio da causalidade, cujas 
diversas formas determinam as categorias 
dos objetos cognosciveis: 

1)  o principio de razao suficiente do 
devir representa a causalidade entre os ob- 
jetos naturais; 

2) o principio de razao suficiente do 
conhecer regula as relagoes entre os juizos, 
pelos quais a veracidade das premissas de- 
termina a das conclus6es; 

3) o principio de raziio suficiente do ser 
regula as relagoes entre as partes do tempo 
e do espago e determina a concatenagiio dos 
entes aritmCticos e geomttricos; 

4) o principio de raziio suficiente do 
agir regula as relagoes entre as aq6es e seus 
motivos. 

Para Schopenhauer, s io  essas as quatro 
formas do principio de causalidade, quatro 
formas de necessidade que estruturam rigi- 
damente todo o mundo da representag50: 
necessidade fisica, necessidade 16gica, ne- 
cessidade matemiitica, necessidade moral. 
Esta ultima necessidade, pela qual o homem, 
como o animal, age necessariamente com 
base em motivos, exclui a liberdade da 
vontade: como fenbmeno, o homem subme- 
te-se i lei dos outros fenbmenos, ainda que, 
como veremos, niio se reduza ao fenemeno, 
tendo a possibilidade, ligada a sua essincia 
numinica, de reconhecer-se livre. 
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111. 8 lnundo coma vontade 

0 mundo, portanto, C urna representa- 
giio minha ordenada pelas categorias do es- 
paqo, do tempo e da causalidade. 0 intelecto 
ordena e sistematiza, atravCs da categoria da 
causalidade, os dados das intuiq6es espacio- 
temporais, captando assim os nexos entre 
os objetos e as leis do seu comportamento. 
Mas, ainda que sendo esse o mod0 como as 
coisas se passam, o intelecto niio nos leva 
alCm do mundo sensivel. Como representa- 
$50, portanto, o mundo C fenBmeno e, por 
isso, nHo C possivel urna distinqiio real e 
clara entre o sonho e a vigilia: o sonho tem 
somente menos continuidade e coertncia 
do que a vigilia. Ha estreito parentesco 
entre a vida e o sonho e, diz Schopenhauer, 
"nos n5o nos envergonhamos de procla- 
ma-lo, tantos foram os grandes espiritos 
que o reconheceram e proclamaram". 0 s  
Vedas (0s textos sagrados mais antigos em 
sinscrito) e os Puranas (uma antologia de 
textos sagrados indianos de cariiter religioso 
e Ctico) chamam a conscitncia do mundo 
de "o vtu de Maya"; Platio afirma amiiide 
que os homens vivem no sonho; Pindaro diz 
que "o homem C o sonho de urna sombra"; 
Sofocles compara os homens a simulacros 
e sombras leves; Shakespeare sentencia que 
"nos somos da mesma matCria de que sHo 
feitos os sonhos e nossa vida breve C circun- 
dada por sono"; e, para Calderon, "a vida C 
sonho". Seguindo as pegadas desses pensa- 
dores e pela precisa raziio de que "o mundo 
e urna representag50 minha", Schopenhauer 
escreve que "a vida e os sonhos siio paginas 
do mesmo livro". 

0 mundo como representaggo n io  C a 
coisa em si, t fenbmeno, "6 um objeto para 
o sujeito". Mas Schopenhauer niio fala, 
como Kant, do fen6meno como de repre- 
sentaqiio que nHo diz respeito e nHo pode 
captar o numeno, isto C, a coisa em si. Para 
Schopenhauer, o fen6men0, aquilo de que 
fala a representa~io, C ilusiio e apargncia, C 
aquilo que, na filosofia hindu, chama-se o 
"vCu de Maya", que cobre a face das coisas. 
Para Kant, em suma, o fen6meno C a unica 
realidade cognoscivel, mas, para Schope- 

nhauer, o fen6meno C a ilusHo que envolve 
a realidade das coisas em sua esstncia pri- 
migtnia e auttntica. 

0 covpo C O ~ O  vontade 

tovnada visivel 

Pois bem, na opiniao de Schopenhauer 
pode-se alcanqar essa esscncia da realidade, 
o niimeno que, para Kant, permanece incog- 
noscivel. Ele compara o caminho que leva 
A esscncia da realidade a urna espicie de 
passagem subterrinea que, traiqoeiramente, 
leva precisamente ao interior daquela for- 
taleza considerada inexpugnavel por fora. 
Com efeito, o homem C representaqiio e 
fen6men0, mas n5o C apenas isso, urna vez 
aue tambCm 6 suieito aue conhece. AlCm do 
mais, o homem tambCm C "corpo". 



Vontade (vontade de viver). 0 
de vontade 6 o conceit0 central da 
filosofia de Schopenhauer. Diversa- 
mente de Kant, para o qua1 o numeno 
(ou "coisa em si") era e permanecia 
incognoscivel e apenas o fenbmeno 4 
a unica realidade cognoscivel, Scho- 
penhauer afirma que o fendmeno 4 a 
ilus%o que vela a realidade das coisas 
em sua essPncia autenticamente ori- 
ginaria, essencia que 6 cognoscivel 
como vontade. Por meio do corpo 
- que cada um sente como anseio de 
viver e vontade de autoconservag%o 
- conseguimos compreender que vi- 
vemos imersos e somos parte de uma 
vontade rinica, de um "cego e irresis- 
tivel impulso" que se identifica com e 
agita o universo inteiro. E aquele que 
compreendeu tudo isso, "vontade 
ver6 [,..I na forc;a que faz crescer e 
vegetar a planta; naquela que d6 for- 
ma ao cristal; na que dirige a agulha 
imantada para o norte; na como@o 
que experimenta ao contato de dois 
metais heterogCneos; na forga que se 
manifesta nas afinidades eletivas da 
materia em forma de reputs60 e atra- 
c;&o, de combina@o e decomposig60; 
e at4 na gravidade, que age corn tan- 
ta fort;a em toda mathria e atrai tanto 
a pedra para o chao como a terra 
para o chum. Ou ainda: "A vontade e 
a substlncia intima, o nricleo de cada 
coisa particular e do todo, 6 a que 
aparece na forga natural, cega, e a 
que se manifesta na conduta racional 
do homem; a enorme diferensa que 
separa os dois casos refere-se apenas 
ao grau da manifestaQJo, a essencia 
daquilo que se manifesta al permane- 
ce absolutamente intacta". 

Entretanto, o corpo C dado ao sujeito 
que conhece de dois modos inteiramente 
diversos: de um lado, como representagao, 
e como objeto entre objetos, submetido as 
suas leis; por outro lado, "C dado como algo 
de imediatamente conhecido de cada um e 
que 6 designado pel0 nome de vontade. Todo 
ato real de sua vontade, infalivelmente, C 
sempre e tambCm movimento de seu corpo; 
o sujeito nZo pode querer efetivamente um 
at0 sem constatar ao mesmo tempo que este 
aparece como movimento de seu corpo. 0 

ato volitivo e a ag5o do corpo [.. .] siio [...I 
uma so e mesma coisa, que nos 6 dada de 
dois modos essencialmente diversos: por um 
lado, imediatamente; por outro lado, como 
intuigso pel0 intelecto". 

0 corpo 6, portanto, vontade tornada 
visivel. Sem duvida podemos olhar nosso 
corpo e falar dele como de qualquer outro 
objeto - e, nesse caso, ele C fen6meno. Mas 
C por meio de nosso corpo que sentimos que 
vivemos, experimentamos prazer e dor e 
percebemos o anseio de viver e o impulso de 
conservaqiio. E C por meio do pr6prio corpo 
que cada um de nos sente que "a essincia in- 
tima do pr6prio fen6meno (manifestando-se 
para ele como representagso, tanto por meio 
de suas agtjes como por meio do seu subs- 
trato permanente, o corpo) n5o 6 mais que 
sua vontade, que constitui o objeto imediato 
de sua propria consciincia". E essa vontade 
n5o se enquadra no mod0 de conhecimento 
em que sujeito e objeto se contrap6em um 
ao outro, "mas se nos apresenta por via ime- 
diata, na qua1 nrio se pode mais distinguir 
claramente entre sujeito e objeto". 

f\ vontade 
. . I  

A essincia do nosso ser &, portanto, 
vontade; a imersiio no profundo de nos mes- 
mos faz com que descubramos que somos 
vontade. Mas, ao mesmo tempo, essa imer- 
s io  rompe o "vCu de Maya" e faz com que 
nos vejamos como partes daquela vontade 
unica, daquele "cego e irresistivel impeto" 
que permeia, se agita e se esquadrinha por 
todo o universo. 

Em outras palavras, a consciincia e o 
sentimento de nosso corpo como vontade 
levam-nos a reconhecer que toda a universa- 
lidade dos fen6menos, embora tao diversos 
em suas manifestagtjes, tem uma s6 e i d h -  
tica essincia: aquela que conhecemos mais 
diretamente, mais intimamente e melhor do 
que qualquer outra, aquela que, em fulgida 
manifestaqZo, toma o nome de vontade. E, 
afirma Schopenhauer, quem compreender 
isso '%era vontade [...I na forqa que faz 
crescer e vegetar a planta; na forga que da 
forma ao cristal; na forga que dirige a agulha 
magnitica para o norte; na comogiio que se 
experimenta no contato entre dois metais 
heterogineos; na forga que se manifesta nas 
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afinidades eletivas da matiria, em forma de 
atraqiio e repuls50, de combinaqiio e decom- 
posiqiio; e at6 na gravidade, que age com to- 
tal pottncia em toda matkria e atrai a pedra 
para a terra assim como a terra para o cCu". 

E essa, portanto, a reflex50 que torna 
possivel ultrapassar o fen6meno e chegar a 
coisa em si. 0 fen6meno C representaqiio e 
nada mais; "coisa em si C somente a vontade, 
que, a esse titulo, n5o C de mod0 nenhum 
representaqiio; ao contririo, dela difere toto 
genere". 0 s  fenbmenos, ligados ao principio 
de identificaq50 que C o espaqo-tempo, siio 
multiples, ao passo que a vontade C unica. 
E C cega, livre, sem objetivo e irracional. 
E a insaciabilidade e a eterna insatisfaq50 
que dar5o lugar a uma cadeia ascensional 
de seres nas forqas da natureza, no reino 

vegetal, no reino animal e no reino huma- 
no, seres que, premidos por impulso cego e 
irresistivel, lutam um contra o outro para se 
imporem e dominarem o real. Essa dilacera- 
q50, essa luta sem trCgua e sem fim, aguqa-se 
na as50 consciente do homem, subjugando 
e explorando a natureza, por um lado, e no 
cruel conflito entre os diversos egoismos 
indomaveis, por outro. Em poucas palavras, 
"a vontade C a substiincia intima, o nucleo 
de toda coisa particular e do todo; C aquela 
que aparece na forqa natural cega e aquela 
que se manifesta na conduta racional do 
homem. A enorme diferenqa que separa os 
dois casos niio diz respeito sen50 ao grau 
da manifestaqiio; a esstncia do que se ma- 
nifesta permanece absolutamente intacta". 

* 1 111*111 

&I&* q r  

IV. D o v ,  li bevtaGZo e vedenCZo 

f\ vida oscila 
entre u dov e o tkdio 

A esstncia do mundo C vontade insacia- 
vel. A vontade C conflito e dilaceraqiio e, por- 
tanto, dor. E "a medida que o conhecimento 
torna-se mais distinto, e que a conscitncia 
se eleva, cresce tambCm o tormento, que 
alcanqa no homem o grau mais alto, tanto 
mais elevado quanto mais inteligente C o ho- 
mem; o homem de gtnio t o que sofre mais". 

Como diz o Eclesiastes, "qui auget 
scientiam, auget et dolorem". A vontade 6 
tens50 continua e, "como todo tender nasce 
de uma privaq50, do descontentamento com 
o proprio estado, C, portanto, enquanto 
niio for satisfeito, um sofrer; mas nenhuma 
satisfag50 C duravel; alias, nada mais C do 
que o ponto de partida de novo tender. 0 
tender se vt  sempre impedido, esti sempre 
em luta, e, portanto, C sempre um sofrer. 
N i o  ha nenhum fim ultimo para o tender; 
portanto, nenhuma medida e nenhum fim 
para o sofrer". 

A esstncia da natureza inconsciente 
C aspirag50 constante, sem objetivo e sem 
repouso. E, ao mesmo tempo, a esstncia do 
animal e do homem C querer e aspirar: sede 
inextinguivel. E "o homem, sendo a objeti- 
vaqiio mais perfeita da vontade de viver, C 

tambCm o mais necessitado dos seres; nada 
mais C que vontade e necessidade, de mod0 
que se poderia defini-lo at6 como concretude 
de necessidades" . 

A vida C necessidade e dor. Se a neces- 
sidade C satisfeita, ent5o mergulhamos na 
saciedade e no ttdio: "0 fim, em substiin- 
cia, C ilusorio: com a posse, desvanece todo 
atrativo; o desejo, porkm, renasce de nova 
forma e, com ele, a necessidade; caso contra- 
rio, eis a tristeza, o vazio, o tCdio, inimigos 
ainda mais terriveis do que a necessidade". 
Segue-se dai que a vida humana oscila, como 
ptndulo, entre a dor e o tCdio. Dos sete dias 
da semana, seis s5o dor e necessidade, e o 
sCtimo 6 tCdio. 

Em Parerga e Paralipomena, Schope- 
nhauer sustenta que, no fundo, o homem C 
um animal selvagem e feroz. Conhecemos 
o homem somente naquele estado de man- 
sidiio e domesticidade chamado civilizaq50, 
mas basta um pouco de anarquia para que 
nele se manifeste a verdadeira natureza 
humana: "0 homem 6 o iinico animal que 
faz os outros sofrerem pelo unico objetivo 
de fazer sofrer". 

Substancialmente, o que C positivo, 
ou seja, real, C a dor; ao passo que o que 
C negativo, ou seja, ilusorio, C a felicidade: 
"Nenhum objeto da vontade, uma vez al- 
canqado, pode dar satisfaq50 durivel, que 
niio mude mais; assemelha-se a esmola que, 



jogada ao mendigo, prolonga hole sua vida, 
para amanhi continuar seu tormento". E a 
dor e a tragtdia niio S ~ O  somente a esstncia 
da vida dos individuos, mas tambCm a esstn- 
cia da historia de toda a humanidade. 

A vzda e' dor e a histdrza e' acaso cego. 
0 progress0 e' uma zlusiio. A historia niio C, 
como pretende Hegel, racionalidade e pro- 
gresso; todo finalismo e qualquer otimismo 
s i o  injustificikeis. & 

p o v  weio da a v t e  

0 mundo como fenameno C represen- 
taqiio. Mas, em sua esstncia, C vontade cega 
e irrefreivel, perenemente insatisfeita, dila- 
cerando-se entre forgas contrastantes. Toda- 
via, quando o homem, aprofundando-se em 
seu proprio intimo, consegue compreender 
isso, ou seja, que a realidade C vontade e que 
ele pr6prio C vontade, entiio esti pronto para 
sua redengio: e esta so pode se dar "com o 
deixar de querer". 

Em suma, na opiniiio de Schopenhauer, 
s6 podemos nos libertar da dor e do tCdio e 
nos subtrair ii cadeia infinita das necessida- 
des mediante a arte e a ascese. 

Com efeito, na experitncia estttica, 
o individuo separa-se das cadeias da von- 
tade, afasta-se de seus desejos, anula suas 
necessidades, deixando de olhar os objetos 
em funqiio de eles Ihe poderem ser iiteis ou 
nocivos. Na experihcia estCtica, o homem 
se aniquila como vontade e se transforma em 
puro olho do mundo, mergulha no objeto e 
esquece-se de si mesmo e de sua dor. 

E esse puro olho do mundo j i  niio v t  
objetos que t tm relag6es com outras coisas, 
n i o  vi2 objetos 6teis ou nocivos, mas percebe 
ide'ias, esstncias, modelos das coisas, fora do 
espaqo, do tempo e da causalidade. A arte 
expressa e objetiva a esstncia das coisas. E, 
precisamente por isso, ajuda-nos a nos afas- 
tarmos da vontade. 0 ginio capta as idCias 
eternas e a contemplaqiio estitica mergulha 
nelas, anulando aquela vontade que, tendo 
optado pela vida e pelo tempo, C somente 
pecado e dor. 

Em suma, na experitncia estttica n i o  
estamos mais conscientes de nos mesmos, 
mas somente dos objetos intuidos. A expe- 
ritncia estCtica 6 a anulagiio temporiria da 
vontade e, portanto, da dor. Na intuiqiio 

estktica, o intelecto rompe sua servidiio 2i 
vontade, deixando de ser o instrumento que 
procura os meios para satisfazt-la; torna-se 
puro olho que contempla. 

A arte - que, da arquitetura (que 
expressa a idCia das forqas naturais) a escul- 
tura, da pintura a poesia, chega a tragCdia, 
a mais elevada forma de arte - objetiva 
a vontade. E quem a contempla est5, de 
certo modo, fora dela. Assim, "a tragCdia 
expressa e objetiva a dor sem nome, o afii 
da humanidade, o triunfo da perfidia, o 
escarnecedor senhorio do acaso e o fatal 
precipicio dos justos e inocentes"; e C desse 
mod0 que ela nos permite contemplar a 
natureza do mundo. 

Entre as artes, a musica n i o  C aquela 
que expressa as idCias, isto C, os graus de ob- 
jetivaqiio da vontade, mas expressa a propria 
vontade. Por isso, ela C a arte mais universal 
e profunda: a miisica t capaz de narrar "a 
historia mais secreta da vontade". 

A arte, portanto, C libertadora. Entre- 
tanto, esses momentos felizes da contempla- 
qiio estttica, nos quais nos sentimos libertos 
da tirania furiosa da vontade, siio instantes 
breves e raros. Conseqiientemente, a liber- 
tag50 da dor da vida e a redenqiio total do 
homem devem ocorrer por outro caminho. 
E este C o caminho da ascese. 

A ascese significa que a liberta~iio do 
homem em relaqiio ao alternar-se fatal da 
dor e do tCdio s6 pode se realizar suprimin- 
do em nos mesmos a raiz do mal, isto C, a 
vontade de viver. E o primeiro passo para 
tal supressiio se verifica pela realizaqio da 
justi~a, ou seja, mediante o reconhecimen- 
to dos outros como iguais a nos mesmos. 
Entretanto, a justiqa golpeia o egoismo, 
mas leva-me a considerar os outros como 
distintos de mim, como diferentes de mim. 
E, por isso, niio acaba com o principium 
individuationis que fundamenta meu egois- 
mo e me contrapoe aos outros. E preciso, 
portanto, ultrapassar a justiqa e ter a cora- 
gem de eliminar toda distinqiio entre nossa 
individualidade e a dos outros, abrindo os 
olhos para o fato de que todos nos estamos 
envolvdos na mesma desventura. 

Esse passo ulterior C a bondade, o amor 
desinteressado para com seres que carregam 
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a mesma cruz e vivem nosso mesmo destino 
trigico. Bondade, portanto, que C com- 
paixiio, sentir a dor do outro por meio da 
cornpreens20 de nossa pr6pria dor: "Todo 
amor (agape, charitas) C compaix20". 

E C precisamente a compaix20 que 
Schopenhauer insere como fundamento da 
Ctica. Em todo caso, porCm, tambCm a pie- 
dade, isto C, o compadecer, ainda C padecer. 
E o caminho para erradicar de mod0 deci- 
sivo a vontade de viver e, portanto, a dor, C 
o caminho da ascese, aquela ascese que faz 
Schopenhauer sentir-se proximo dos sibios 
hindus e dos santos ascetas do cristianismo. 

A ascese C o horror que experimen- 
tamos pela esshcia de um mundo cheio 
de dor. E "o primeiro passo na ascese, ou 
na negaq2o da vontade, C a castidade livre 

e perfeita". A castidade perfeita liberta da 
realizagio fundamental da vontade no seu 
impulso de geraq20. A pobreza voluntiria 
e intencional, o conformismo e o sacrificio, 
tambCm tendem para o mesmo objetivo, isto 
6 ,  a anulaqiio da vontade. 

Enquanto fen6men0, o homem C um 
elo da cadeia causal do mundo fenomhico. 
Mas, reconhecendo a vontade como coisa 
em si, esse conhecimento age sobre ele como 
aquietante do seu desejo. E C assim que o 
homem se torna livre, se redime e entra na- 
quilo que os crist2os chamam de estado de 
graqa. A ascese arranca o homem da vontade 
de vida, do vinculo com os objetos, e C assim 
que lhe permite aquietar-se. 

Quando a uoluntas torna-se noluntas, 
o homem esti redimido. 
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SCHOPENHAUER 
0 MUNDO COMO REPRESENTACAO, ISTO E, COMO FENOMENO 

Tudo o que existe para o conhecimento, isto C, o mundo inteiro, 
P fenhmeno, 

ilusiio que vela a realidade das coisas em sua essincia primiginia e autintica: 
C representaqiio, 

que tem duas metades essenciais, necessirias e insepariveis 

/ 
0 SUJEITO: 

aquilo que tudo conhece, 
sem ser conhecido por ningutm, 

fora do tempo e do espaqo. 
0 sujeito ordena as representa~6es 

(sensa~6es, percep@es, pensamentos) 
em um cosmo cognoscitivo 
por meio da categoria da 

0 OBJETO: 

aquilo que t conhecido e condicionado 
pelas formas a priori do tempo e do espaqo. 

Toda a realidade do objeto (da mattria) 
se esgota em sua 

CAUSALIDADE 
I 

' (principio de raziio suficiente), I 1. objetos naturals (necess~dade fislca = tornar-se) 
2. juizos e s~ log~smos  (necessldade 16g1ca = conhecer) 

cujas quatro formas - : 3. entes ar~tmitlcos e geomitricos (necessldade matematlca = ser) 
determinam as categorias 4. agdes e s ew motlvos (necessldade moral = agrr) 
dos objetos cognosciveis 

0 MUNDO COMO VONTADE, ISTO g, COMO N ~ ~ E N O  

A essincia intima de toda a universalidade dos fen6menos, 

l o numeno que se capta depois de ter rasgado o "vCu de Maya", 
6 a vontade: 

o impeto cego e irresistivel que penetra e se estende por todo o universo. 
A vontade t zinica e trractonal, 

insatisfaqiio insaciivel e eterna, conflito e laceraqio 

7 
Dai segue-se que 

A VIDA NO UNIVERSO 6 DOR E A H I S T ~ R I A  HUMANA E ACASO CEGO 

a VIDA HUMANA C 
1 I necessldade dor . se a necess~dade t satisfeita, entiio se tem , saciedade ttdio 

4 - - - 

1 Mas quando o homem chega a compreender que a realidade t vontade, 
I entgo esti pronto para a REDENGO, cujas etapas ascensionais siio: 

1. a arte: a experihcia estitica (principalmente a musica) torna objetiva a vontade, e 6 sua anulagio temporiria 
, 2. a justi~a: o reconhecimento dos outros como iguais a n6s 

i 3. a bondade: a com-paixiio para com os seres que vivem nosso mesnio destino trigico (fundamento da itica) 
4. a ascese: primeiro como livre e perfeita castidade, que arranca o homem da vontade de viver 
5. a noluntas: cessag9o completa do querer 
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6 uma representa@o minha" 

Nenhuma verdode - dizio Schopenhouer 
- Q mois certo do que esta: "Tudo oquilo 
que existe poro o conhecimento - portonto, 
este mundo inteiro - Q openos objeto em 
rolop.30 oo sujeito [ . . . I ,  om uma polovro, 
represan tog60 ". 

"0 mundo 8 minha representoc;doV: esta & 
uma verdade que vale em re~a~do-a coda ser 
vivo e que conhece, embora apenas o homem 
seja capaz de acolh&-la na consci&ncia reflexa 
e abstrata: e se el@ verdade~ramente faz isto, 
deste modo penetrou nele a meditogio filoso- 
fica. Para ele torna-se entdo claro e bem certo 
que ndo conhece nem o sol nem a terra, mas 
apenas um olho, o qua1 v& um sol, uma mdo, a 
qua1 sente uma terra: que o mundo pelo qua1 
& circundado ndo existe a ndo ser como repre- 
ssnta@o, ou seja, sempre e em todo lugar em 
rela~ao a outro, dquele que representa, o qua1 
& ele proprio. Se acaso uma verdade pode ser 
enunciada a prior; & justamente esta: sendo a 
expressdo daquda forma de toda experi&ncia 
imagin6vel e possivel, a qua1 & mais universal 
que todas as outras formas, mais que tempo, 
espqo e causalidads; pois todas estas pres- 
supdem justamente aquela. E se alguma de 
tais formas, que reconhecemos todas como 
iguais determina@es particulares do principio 
da razdo, tem valor apenas para uma classe es- 
pecial de representa@es, a divisdo em objeto 
e sujeito &, ao contr6rio. forma comum de todas 
as classes: 6 a forma irnica em que qualquer 
rGpresenta<do, de qualquer espbcie, abstrata 
ou intuitiva, pura ou empirica, & possivel s ima- 
gin6vel. Nenhuma verdade &, portanto, mas 
certa, mais independente de qualquer outra, 
nenhuma tem menor necessidade de ser prova- 
da, do que esta: tudo aquilo que existe para o 
conhecimento - portanto, este mundo inteiro - & 
apenas objeto em rela~do ao sujeito, intui~do 
de quem intui; em uma palavra, representa@o. 
Naturalmente isto vale, como para o presente, 
tambQm para qualquer passado e qualquer 
futuro, para aquilo que est6 longissimo como 

para aquilo que estd proximo: de modo que 
vale at& para o tempo e o espaso, dentro dos 
quais tudo 6 distinto. Tudo o que est6 compreen- 
dido e pode ser compresndido no mundo, deve 
~nevitavelmente ter como condi~do o sujeito, 
e existe apenas para o sujeito. 0 mundo & 
represan ta@o. 
, Esta verdade de modo nenhum & nova. 
€la j6 se encontrava na concep~do dos cbticos, 
de onde moveu Descartes. Mas Berkeley foi o 
primeiro o exprimi-la resolutamente, e adquiriu 
asslm um mdrito lmortal em relqdo b filosofia, 
embora o resto de suas doutrinas ndo possa 
se sustentar. 0 prlmeiro erro de Kant foi a ne- 
gllg&ncia deste principio, como ser6 exposto no 
ap&ndice. 0 qudo remotaments, ao contr6rio. 
tal verdade fundamental fosse reconheclda pe- 
10s s6bios indianos, aparecendo como base do 
filosofia Vedanta atribuida a Vyasa, nos otesta 
UI. Jones, em sua ultimo memoria On the philo- 
sophy of the Rsiotics; "Rsiatic Researches", vol. 
IV, p. 164: "the fundamental tenet of theVedanta 
school consisted not in denting the existence 
of matter, that is of solidity, impenetrability, 
and extended figure (to deny which would be 
lunacy), but in correcting the popular notion of 
it, and in contendmg that it has no essence In- 
dependent of mental perception; that existence 
and perceptibility are convertible terms".' Estas 
palavras exprimem suficientemente a coexist&n- 
cia do realidade empirico com a idealidade 
transcendental. 

Portanto, apenas do ponto de vista in- 
dicado, apenas enquanto & rspresenta~do, 
consideramos o mundo nesta primeiro livro. 
Embora esta considera@o, malgrado sua verda- 
de, seja unilateral e, portanto, obtida por meio 
de uma abstraq5o arbitr6rla. & fato evidente a 
coda um a partir da intima relutdncia que ele 
experiments de conceber o mundo apenas 
como sua pura representa~do; conceit0 do qual, 
por outro lado, ele jamais poder6 se subtrair. 
Mas a unilateralidade da ta  considerqdo ser6 
integrada no livro seguinte com outra verdade, 
que ndo & certamente tdo imediata como aquela 
da qua1 aqui partimos; e sim tal que a ela se 
pode ser conduzido apenas pela mais profunda 
pesquisa, mais dificil abstra~do, separaqdo do 
diferente e reunido do idhntico, uma verdade 
que deve aparecer multo grave e, para coda 

I 0 dogma fundamental da escola Vedanta n6o con- 
slstla em negar a sx~st&nc~a da materla, ~sto e, do sol~dez 
~mpenetrab~l~dade a extensdo (o qua sarla tolo negar), mas 
em corrlglr o concelto vulgar delo ahrmando que a motQr~a 
n60 tem uma exist6ncia ~ndepsndente da percepgbo mental. 
que ex~st&nc~a e percapt~b~l~dade s6o tarmos mutuamente 
converslvels 



um, caso ndo corno amedrontadora, ao menos 
rnerecedora de reflexdo: ou seja, esta, que ele 
justarnente pode dizer e deve dizer: "o mundo 
& minha vontade". 

Contudo, por ora, neste pr~rneiro livro, & 
necess6rio considerar, sem disso se afastar, o 
aspecto do mundo do qua1 partimos, o aspec- 
to da cognoscibilidade e por isso, dsixando 
toda rslutdncia, exarninar todos os objetos 
existentes, cornpreendendo at& nosso corpo 
(corno ser6 melhor explicado logo depois), ex- 
clusivarnente como repr~~entOq3Z~; e tarnbhm 
quais representag6es definir. De tal rnodo se 
faz abstrqdo, unicamente e sempre, a partir 
da vontade, ssgundo rnais tarde ser6 para 
aparecer evidente, espero, para todos; como 
por aquela que sozinha constitui o outro as- 
pecto do mundo: porque corno o mundo & de 
urn lado, em tudo e para tudo, representa<do, 
assim tambbm, do outro, em tudo e para tudo, & 
vontade. Uma realidade, ao contr6ri0, que ndo 
seja nem esta nem aquela, e sim urn objeto em 
si (corno infel~zmente se tornou a coisa em si 
de Kant, degenerando em suns rndos) & uma 
quirnera de sonho, e sua assunq3o um fogo- 
fdtuo da filosofia. 

A. Schopenhauer, 
0 mundo como vontade e repr@sento@o 

R vida de coda individuo 
6 sempre uma tragidia 

"R vida de caclo individuo & urn breve 
sonho [. . .] do vontade psrrnonente de viver". 
R vida da coda hornern ~ndividuol "ndo 6 
rnais que umo nova irnagarn fugitive, que a 
vontade trap por brincodeiro sobre o folha 
inFinita do aspago o do tempo, deixondo-a 
durar urn 6tirno apsnos perceptivd diante da 
imensiddo doqueles, s dspois cancelando-o, 
para dar lugar a outras". 

€ de fato incrivel, assirn como insignificante 
e sem sentido, vista de fora, e como opaca e 
irrefletidarnente, vista de dentro, transcorre 
a vida de quase toda a humanidads. < urn 
Idnguido aspirar e sofrer, um carnbalear sonha- 
dor atrav&s das quatro idades do v~da at& a 
morta, corn o ocompanhamento de uma fila de 
pensamentos triviais. 0 s  homens se parecem 

corn relogios, que recebem corda a andam, 
sern saber o porquh; e a cada vez que urn ho- 
rnern & gerado e dado 6 luz, o relogio da vida 
humana de novo recebe corda, para mais urna 
vez repetir, frase por frase, batida por batida, 
com var~agdes insignificantes, a mesma musica 
j6 ~nfinitas vezes tocada. Coda individuo, cada 
vulto hurnano e cada vida ndo sdo mais que urn 
novo breve sonho do infinito espirito natural, da 
psrrnanente vontade de viver; ndo sdo mais qua 
nova imagern fugitiva, que a vontada trap por 
brincadeira sobre a folha infinita do espqo e 
do tempo, deixando-a durar urn Cltimo apenas 
perceptive1 diante do irnensiddo daqueles, e 
depois cancelando-a, para dar lugar a outras. 
Apesor disso, e oi est6 o aspecto grave da 
vida, cada uma de tals irnagens fugazes, coda 
um de tais caprichos insipidos devem ser pagos 
por toda a vontade de viver, em toda a sua vio- 
Ihncia, corn muitas e profundas dores, e no fim 
corn rnorte arnarga, longarnente ternida e que 
finalmente chega. Por este motivo a visdo de um 
cad6ver nos deixa subitamente melancolicos. 

R vida de coda ind~viduo, se a olharrnos 
em seu conjunto, revelando apenas seus trqos 
significativos, no verdade & sempre uma trag&- 
dia; mas, exarninada ern seus particulares, tern 
a caracteristica da comhdia. Corn efeito, a agi- 
ta@o e o tormento do dia, a incessante ironia 
do instants, o querer e o temer da sernana, os 
acidentes desagraddvais da coda momento, 
em virtuda do acaso sernpre ocupado em feios 
repentes, sdo verdadeiras cenas de com&dia. 
Todavia, os desejos sempre insatisfeitos, a vd 
aspirqdo, as esperanps apisoadas sem pie- 
dade pelo destino, os erros funastos de toda a 
vida, com acr&scimo do dor e com morte no fim, 
constituem sempre uma trag6dia. Ass~m, como 
se o dastino tivesse dasejado acrescentar a 
zombar~a ao peso de nossa existhncia, nossa 
vida deve conter todos os males da tragbdia, ao 
passo que ndo conseguimos sequer conservar 
a gravidade de parsonagens tr6gicos e, ao 
contr6ri0, somos inevitavelments, nos rnuitos 
casos particulares da vida, tipos ridicules de 
corn&dia. 

Todavia, ainda que os grandas e peque- 
nos torrnentos preencham cada vida humana, 
mantendo-a em perene inquietude e movimen- 
to, eles ndo podem cobrir a insufici&nc~a da vida 
em relagdo 6 satisfa@o do espirito, nern o vazio 
e a falta de sabor da existhncia, nern afugantar 
o t&dio, qua sernpre esM pronto para encher 
cada pausa deixada pela angustia. Dai proveio 
que o espirito hurnano, ainda ndo satisfeito 
com as angljstias, omarguras e ocupa@as im- 
postas pelo mundo raal, cria em acrbscirno, no 
forma de mil var~adas suparsti@es, um mundo 
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irnagindrio, com o qua1 se afadiga de todos os 
rnodos, corn isso dissipando tempo e for<as, tdo 
logo o rnundo real Ihe deixe urn repouso que 
ele ndo sobe Fruir. Este & tambhrn muitissimo 
frequente, na origem, o caso daqueles povos 
cuja dosura do clima e do sol torna c6rnoda a 
vida; sobretudo os hindus;@ depois os gregos, 
os rornanos e, mais tarde, os italianos, espa- 
nhois e assirn por diante. DemBnios, deuses 
e santos o hornern cria b suo propr~a imagern; 
a eles devern mcessanternente ser tr~butados 
sacrificios, preces, adornamento de templos, 
votos e consequentes ofertas, peregrina@es, 
sauda@es, alfaias de suas irnagens etc. Seu 
culto se cruza em todo lugar com a realidade, 
ou rnelhor, obscurece-a: todo acontecimento do 
vida & tornado entdo corno efe~to do a<do de 
tais seres: as relac;des corn eles enchern metade 
do vida, alimentam diariamente a esperansa e 
se tornarn, frequenternente, pelo fascinio da 
ilusdo, rnais Interassantes do que as rela@es 
corn a vida real. Sbo a expressdo e o sintoma 
da dupla necessidade, que impels o hornern de 
um lado ?I busca de ajuda e apoio, e de outro 
2.1 ocupa<bo e passatsmpo: e quando tambbrn 
operarn frequenternente no oposto contra a pri- 
meira destas necessidades, fazendo corn qua, 
em caso de desventuras e perlgos, sejarn usa- 
dos tempo precioso e for~as ndo para deles se 
defender, mas ern v60 consurnidos em ora@es 
s sacrific~os, justamente por isso servern ainda 
melhor 2.1 segunda necessidade, por rneio do 
cornunica@o fant6stica corn um sonhado rnundo 
de espiritos. E este & o fruto, da modo nenhurn 
desprezivel, de toda superstigio. 

A.  Schopsnhausr. 
0 mundo como vontade e representa@o. 

"A base de todo querer 
6 necessidade, car6ncia. 
ou seja, dor" 

R vido osc~la entre o dor s o tddio; d 
o objetivogtio rnois perfeito do vontode de 
viver; por isso suo ess&ncio 0 "querer e aspi- 
ror"; o hornern Q vontode e necessidodes e, 
oortanto, dor. "R proprio vido 6 urn mar cheio 
de escolhos e vortices, dos quais o hornern 
orocuro escopor corn o rndxlrno prud&ncio 
a cuidodo; emboro sobendo, que quondo 
tornbQrn conseguir, corn todo esforgo e arte, 
dele fugir, por causo disso justamante se 

encosto com coda urn de seus possos, e olids 
paro sle oponta em linha reto o lerne, paro 
o totol. inevitdvel e irrepardvel nouhdgio: o 
rnorte. Este Q o terrno ciltirno da ofodigodo 
viagem, e para ele plor de todos os escolhos, 
dos quo~s havia fugido". 

Seu [do individuo human01 verdadeiro e 
proprio ser existe apenas no presente, cuja 
ndo contida fuga para o passado & um perene 
passar para a morte, um perene rnorrer; poi8 sua 
vida passada, prescindindo de suas eventuais 
consequ&ncias no presents, corno tarnbhm pelo 
testernunho que d6 de sua vontade, a qua1 se 
encontra interiormente irnpressa, j6 est6 corn- 
pletamente fechada, morta e reduzida a nada: 
a razdo quer, portanto, que Ihe seja ~ndiferente, 
caso angustias ou alegrias fossem o conteudo 
de seu passado. 0 presente foge sempre de 
suas mdos, tornando-se passado: o futuro 6 
de fato incerto e sernpre curto. €, portanto, sua 
existhcia, masmo que vista apenas sob o as- 
pecto formal, um perene precipitar do presente 
no passado rnorto, urn perene rnorrer. Mas ago- 
ra nos a olharnos tarnbhrn sob o aspect0 fisico; 
& claro qua, corno nosso carninhar nada rnais & 
que um constantemente cont~do cair, tambhrn a 
vida de nosso corpo & constantemente contido 
morrer, urna morte sempre postergada: e do 
mssrno rnodo, para concluir, a ativ~dade de 
nosso espirito 6 urn constante afastar o t6dio. 
Cada respiro remove a rnorte sempre prernente, 
corn a qua1 estarnos a combater em todos os 
minutos, do mesma forrna corno a cornbaternos, 
em intervalos rnaiores, corn cada refei@o, coda 
sono, cada aquecimento, e dai por diante. No 
fim a rnorte deve vencer: porque pertencernos 
a ela j6 pelo fato de termos nascido, e ela 
ndo faz rnais que brlncar por algurn tempo corn 
sua presa, antes de devor6-la. Entrementes, 
continuamos nossa vida corn grande interesse 
e grand@ cu~dado, at6 quando possivel, corno 
se enche o mais que se pode uma bolha de 
sabdo, ernbora com a firms certeza de que ela 
estourar6. 

Vernos a natureza privada de conhecimen- 
to ter por seu intimo ser urn continuo aspirar, 
sem meta e sem descanso; bem rnais ev~dente 
nos aparece esta aspira~do ao cons~derar o 
animal e o homern. Querer e aspirar & toda 
a esshcia dales, de fato semelhante a uma 
sade inextinguivel. Mas a base de todo querar 
& necessidade, carhcia, ou seja, dor, b qua1 
o homem est6 vinculado desde a origem, 
por natureza. Vindo-lhe, ao contr6ri0, a faltar 
objetos do desejo, quando este & afastado 
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por uma dernasiadamenta f6cil satisfqdo, tre- 
rnendo vazio e t&d~o o oprimem, ou seja, sua 
natvreza e seu proprio ser sa Iha tornam peso 
1ntoler6vel. Sua vida oscila, portanto, corno urn 
p&ndulo, para c6 e para 16, entre a dor e o 
t&dio que, no real~dade, sdo seus verdadeiros 
elementos constitutivos. Tal condi~do deveu-se 
exprlrnir particularrnente tamb&m pelo fato de 
que, quando o homern p6s no inferno todas as 
dores e tormentos, para o c&u restou disponivel 
apenas o t&dio. 

Todavia, o permanente aspirar, no qua1 se 
constiui a ess&ncia de todo fen6meno do von- 
tade, tsm nos graus superiores da objetiva<do 
seu prirneiro e m i s  gar01 fundamento, pelo fato 
de que ai a vontade aparece a si propria como 
urn corpo vivo, com a obrigqdo fhrrea de nutri- 
lo, e aquilo que d6 impbrio a esta obriga~do & 
exatamente o fato desse corpo ssr nada rnais 
que a pr6pria vontade objetivada de viver. 0 
hornem, como a mais completa objstiva@o da 
vontade, B,  por conseguinte, tambBm o mais 
necessitado de todos os seres: & em tudo e 
para tudo urn querer, um necessitar tornado 
concreto. & a concretiza(60 de rn~l necessidades. 
Corn estas ele est6 sobre a terra, abandonado 
a si mesrno, incerto de tudo, exceto da propria 
pen6ria e das proprias necessidades: a 6nsia 
pela conserva<do da exist&nc~a, entre tantas 
ex~g&ncias tdo graves e que a coda dia se re- 
novam, enche em geral a vida hurnana inteira. 
R i  se junta ~mediatamente o segundo imperioso 
anseio, o de continuar a esp&cie. Ro mesmo 
tempo amsacam o homern de todo lado os 
rnais variados perigos, para escapor dos quais 
& preciso vigil6ncia permanente. Com passo 
precavido, e ans~osamente espiando ao redor, 
ela val pel0 seu caminho, porque mil acidentes 
e mil inimigos o insidiam. Rssim caminhava nas 
florestas, e assim carninha na vida cwlizada: 
para ale ndo axiste seguranca de saida: 

Qualibus In tenebris vitae, quantlsqua periclis 
Degitur hoc aevi, quodcunque a t !  

Lucrhcio, 11,  1 5-1 6" 

R vida do maiorm ndo & rnais que uma 
batalha didria pela exist&ncia, com a certeza da 
derrota final. Mas aquilo que os faz continuar 
nessa tdo 6rdua batalha ndo 6 tanto o amor 
pela vida, mas o medo da morte, o qual, ape- 
sar de tudo, encontra-se inevit6vel no fundo, 
e pode a coda mlnuto sobrevir. R propria vida 
& um mar cheio de escolhos e vortices, dos 
quais o homsm procura escapar corn a m6xima 
prudhcia e cuidado; embora sabendo, que 
quando tamb&m conseguir, com todo esfor~o e 
arta, deles fugir, por causa disso justamente se 

aproxima corn coda urn de seus passos e at& 
para eles aponta ern linha reta o Ierne, para o 
total, inevit6vel e irrepar6vel naufrdgio: a morte. 
Este & o termo irlt~rno da afadigada viagem, e 
para ele pior do que todos os escolhos, dos 
quais havia fugido. 

Todavia, aqui se nos apresenta de repente 
como muito not6veL que de urn lado as dores 
e tormentos da exist&ncia possarn Facilrnente 
acumular-se a tal ponto que a propria rnorte, 
na fuga da qua1 conslste a vida inteira, torna-se 
desejada, e espontaneamente se Ihe corre ao 
encontro; do outro, que tdo logo a rnisbria e a 
dor concedem ao homem uma tr&gua, o tbdio 
torna-se tdo proximo que ele, por necessidade, 
precisa de um passatempo. Rqudo que ocupa 
e agrava todos os vivos & a fadiga pela exis- 
t&ncia. Todavla. logo que a exist&ncia esteja 
asssgurada, ndo sabem o que fazer: por isso, 
o segundo impulso, que os faz se moverem, & 
o esfor<o de aliviar-se do peso do ser, de tor- 
n6-lo insensivel, de "matar o tempo", ou seja, 
de fugir do tbdio. Vemos, portanto, que quase 
todos os homens ao abrigo de necessidades e 
cuidados, quando, por firn, rernovern de si todos 
os outros pesos, acham-se pesados para SI 

rnesmos, apesar de terem ganho cada hora que 
passa, ou seja, exatamente toda subtraq30 fe~ta 
daquela vida, para cuja conservaq50 o rnais 
possivel longa tinham at& entdo ernpregado 
todas as forps. E o t&dio de modo nenhum 6 
urn ma1 que conta pouco: ele acaba impr~mindo 
urn verdadeiro desespero sobre o rosto. Ele faz 
com que seres, que tdo pouco sa arnarn mutua- 
mente, corno os homens, apesar de tudo se 
aproxlmem avidarnente, e torna-se desse rnodo 
o pr~ncipio da sociab~lidade. TambBrn contra 
ele, assim corno contra outras calarnidades 
universais, sdo tomadas precauq3zs publicas, e 
at& por razdo de Estado; porque este rnal, ndo 
menos que seu extrerno oposto, a fome, pode 
impelir os homens aos malores desenfreios: 
ponem ot c~rcanses,~ deseja o povo. 0 severo 
slsterna penitenci6rio de Filad&Ifia toma como 
instrumento de puni~do o simples tbdio, por 
maio do sollddo e do ina~do: e & tdo terrivel 
que j6 Ievou os presos ao suicidio. Rssim como 
a necess~dade & o flagelo pgrphtuo do povo, 
tamb&m & flagelo o t&dio para as classes ele- 
vadas. Na vida burguesa isso & representado 
pelo domingo, assirn como a necessidade pelos 
seis dias de trabalho. 

%r que trevas, entre quantos perlgos transcorre 
esto v~da, sela ela qua1 For" (Cucrbc~o, De rerum notura. 
11. 15-16). 

3"Pdo e c~rco". Juvenal, X. 81 
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Entre o qusrer e o alcanqx transcorre, por- 
tanto, toda a v~da hurnana. 0 desejo 6 ,  por sua 
natureza, dor: o alcance gera logo saciadade: a 
meta era apenas aparente: a posse d~spersa a 
atrqdo; de nova forma se reapresenta o dese- 
jo, a dor; de outro rnodo, continua a monotonia, 
o vazio, o t&dio, contra os quais temos a batalha 
igualmente atorrnentada corno a feita contra a 
necessidade. Quando o desejo e a satisfqdo 
se sucedern sem intervalos dernasiado breves 
e dernasiado longos, o sofrimento & reduzido, 
pois arnbos produzern, ern terrnos rninimos, e 
se tern sntdo a vida mais feliz. Contudo, aquilo 
que fora disso se poderia charnar de parte mais 
bela, de mais pura alsgria do vida, justarnente 
porque nos eleva sobre a exist6ncia real e nos 
transrnuta em serenos expectadores dela: ou 
seja, o puro conhecimento, ao qua1 todo quarer 
& estranho, o gozo do belo, o genuino prazer 
do arte, requsrendo atitudes j6 raras, & dado 
apenas a pouquissimos, e tarnbbrn a pouquis- 
sirnos apenas como urn sonho ef6rnet-o. E a 
mais elevada for~a intelectual torna justarnente 
estes capazes de barn maiores sofrirnentos, 
maiores do que podern sentir os rnais obtusos 
e, al&rn disso, deixa-os solitdrios entre seres 
rnuito diferentes deles, de modo que at& aquela 
vantagern tern compensa<do. Mas as alegrias 

puramente intelectuais sdo inacessiveis 6 rnaior 
parte dos homsns; eles, de fato, sdo quase 
incapazas do prazer, que conslste no puro co- 
nhecirnento. Portanto, se nenhuma coisa qulser 
chamar sua atenq3o e ser interessante para 
eles, deve (e isso & inerente ao proprio valor 
do palavra) estimular de algum rnodo a vontade 
deles, mesmo que apenas para uma remota e 
tarnb&m merarnente possivel relaq5o corn ela; a 
vontade jarnais pode, de fato, perrnanecer fora 
do jogo, porque o ser debs estd muito rnals no 
qusrer do que no conhecer: a ~ d o  e reaq3o & o 
unico elemento delas. Rs rnanifesta@3s ing6- 
nuas desta natureza debs podern ser colhidas 
tambhm em coisas pequenas e em fatos ordi- 
ndrios corno, por exernplo, escrever seu norne 
nos lugares not6veis qusvdo visitor, para asslm 
reagir, para agir sobre o lugar, urna vez que o 
lugar ndo agiu sobre eles; albrn disso, ndo sa- 
bern facilmsnte se contentar de contemplar urn 
animal exot~co e raro, mas devem a(ul6-lo, pro- 
voc6-lo, br~ncar corn ele, para sentir nada rnals 
que a ~ d o  e rea<do. A necessidade de exc~ta@o 
da vontade rnostra-se sobretudo no inven~do e 
no prdtica do jog0 cartas, que exprlrne otirna- 
ments o aspect0 IarnentClvel da humanidade. 

A. Schopenhauer. 
0 mundo como vontod~ e mpressntqdo. 
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filosofia existential do "individ~o" 
e a "ca~sa do cristianismo" 

0 existencialismo contempor5neo foi proposto, em alguns A Kierkegaard- 
de seus autores, como urna Kierkegaard-Renaissance; e deste Renaissance mod0 trouxe em primeiro piano, no cenario da filosofia, o pensa- , 
mento do filosofo solitario que foi Saren Kierkegaard, que nasceu 
e cresceu no restrito ambiente cultural da Dinamarca de entilo. 

Kierkegaard (1813-1855) vive a relaqao com o pai e com a familia como urna 
"cruz"; a sua e urna dolorosa relaqao religiosa, vivida sob o signo do castigo de 
Deus. N%o desposa Regina Olsen "porque Deus tinha a preced6n- 
cia". Combate a "apologCtica cientifica" e a teologia cientifica "Deus tinha 
"incr6dula" que quer provar Deus, porque esta convencido de a precedencia" 
que o cristianismo nao C cultura. E ataca Hegel e o bispo Mynster, + 3 V1; V1l 

que reduziam o cristianismo a cultura. "0 cristianismo - anota 
Kierkegaard no Diario - aqui nao existe mais, mas, para que se possa falar de rea- 
ve-lo, era precis0 despeda~ar o coraqtio de um poeta e este poeta sou eu". 

o 0 de Kierkegaard e um pensamento essencialmente religioso; sua filosofia 
existencial e urna verdadeira e propria teologia experimental ou, melhor ainda, 
urna autobiografia teolcigica que se desdobra em urna imponente literatura: Aut- 
Aut  (1843) - C aqui que Kierkegaard descreve o ideal de vida 
estetico, o do sedutor que vive Btimo por dtimo perdendo-se e A obra 
dissipando-se no prazer; desse ideal de vida se sai com o salto de Kierkegaard 
(portanto aut-aut e nao et-et) que conduz a vida etica - a do P uma 
honesto pai de familia; depois ha o salto que leva a existencia autobiOgrafia 

religiosa -; Temor e tremor (1 843); Migalhas de filosofia (1 844); 
~~~~; vl; vll 0 conceit0 de angustia (1 844); Apostila conclusiva na"o cientifica 

(1850). De fundamental importhcia e, depois, o Diario, que inicia 
em 1833, quando Kierkegaard tinha vinte anos, para chegar aos ultimos dias de 
seternbro de 1855, dois meses antes da morte. Morte aceita com infinita gratidao 
pela Provid&ncia que Ihe havia concedido testemunhar a ideia do cristianismo 
como "verdade sofredora". 

4 Contra Hegel, Kierkegaard e mais duro do que Schopenhauer. Hegel e urna 
figura cdmica: B cdmica a situa@o de um espirito sistematico que acredita conse- 
guir dizer tudo e esta persuadido de que o incompreensivel seja algo de falso e 
de secundario. A filosofia de Hegel 6 a mais repugnante de todas 
as formas de libertinagem. E com toda prontidao Kierkegaard se A filosofia 
lanqa contra o sistema hegeliano e faz isso em nome do individuo. de Hegel 
Para Kierkegaard, a unica alternativa valida ao hegelianismo 4 "a mais 
constituida pelo individuo. Para Hegel o que conta, como na prenhe 

especie bioldgica, n l o  4 o individuo, mas a humanidade. Porem t:;:$js de o individuo - diz Kierkegaard - conta mais que a especie: o in- 
dividuo, insubstituivel, irredutivel, original, 6 a contestaqao e a , 
refutaqao do sistema. 
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l 0 individuo, em sua unicidade e irrepetibilidade, nao pode 
corn o ser eliminado por nenhum sistema, n io  pode ser homologado 
"individuo" por nenhum conceito. E eis, entio, que o individuo pde em 
"subsiste xeque todas as formas de imanentismo e de panteismo com as 
oucaia causa quais se tenta reabsorver o individual no universal. Deste mod0 
do cristianismO" o individuo se transforma no baluarte da transcendencia: "0 
4 3 111.3 individuo: com esta categoria - escreve Kierkegaard - subsiste 

ou cai a causa do cristianismo [...I; o individuo e e permanece a 
incora que deve frear a confusao panteista, e e permanece o peso com o qua1 
podemos reprimi-la [...I". 

l A verdade crista nao e, para Kierkegaard, uma verdade 
NsO se trata a ser demonstrada; mas e muito mais uma verdade a ser teste- de justificar 
o cristianismo, munhada, "reduplicando" a Revelaqao na propria vida, "sem 

de crer se reservar, para o caso de necessidade, um esconderijo para si 
-+SIKI mesmo e um beijo de Judas para as consequCncias". Kierkegaard 

contesta a considera~ao especulativa do cristianismo, ou seja, a 
tentativa de justifica-lo com a filosofia. Na"o se trata de justifi- 

car, mas de crer. E a fe e sempre um salto, tanto para quem e contemporttneo de 
Cristo como para quem nao e. 

00 homem deve ter a coragem de colocar-se como individuo em relaqao 
com Deus: "primeiro em relaqao com Deus e nBo primeiro com os outros". E esta 
relaqao e constituida por uma infinita diferenqa abissal entre Deus e o homem. 

lsso quer dizer - precisa Kierkegaard - que o homem nao pode 
o cristianismo absolutamente nada, que e Deus que da tudo, que e ele que da 
e a verdade ao homem o crer etc. Esta e a Graqa, e aqui se tem o principio do 
"da parte cristianismo. 
de Deus" Este principio torna autentica a existencia porque quando alguem 
-+ 3 1K2 se pde diante de Deus para ele n%o ha mais nenhum espaqo para 

as ficqbes, as mascaras, as ilusbes. 0 cristianismo e a verdade "por 
parte de Deus" e n i o  "por parte do homem". Por isso os professores e os pastores 
que, ao inves de satisfazer a eternidade, pretendem satisfazer o tempo - reduzin- 
do o cristianismo a cultura - d o  "canalhas", velhacos que julgam "mais c6modo 
adular os contempordneos". 

0 homem enquanto espirito - o individuo -, diversamente do que acontece 
nas especies animais, e superior a especie. 0 animal tem uma esdncia, e deter- 

minado: a ess6ncia1 com efeito, e o reino do necessario. Mas o 
A angustia mod0 de ser do individuo e a existencia: o homem e aquilo que 
caracteriza escolhe ser; a existencia nao e a realidade ou a necessidade, e 
a condi@o sim a possibilidade. "A possibilidade - escreve Kierkegaard em 
humana 
+ §  V.7-2 0 conceito de angustia - e a mais importante das categorias"; 

e quem foi educado por meio da possibilidade compreendeu 
tambem seu lado terrivel e sabe "que ele nao pode pretender da 

vida absolutamente nada e que o lado terrivel, a perdiqao, a aniquila@o habitam 
com cada homem de porta em porta". 

A existencia e possibilidade, possibilidade como ameaqa do nada, possibili- 
dade, portanto, como angustia. A angustia caracteriza a situa@o humana. Mas o 
importante e aprender na escola da angustia, compreender que a angustia forma. 
Ela de fato destroi todas as finitudes descobrindo todas as suas ilusdes. E deste 
mod0 - anota Kierkegaard - que "Deus, que quer ser amado, desce com o auxilio 
da inquieta~ao em busca do homem". 

l Se a angustia e tipica do homem em seu relacionamento com o mundo, o 
desespero e proprio do homem em sua relaqao consigo mesmo. 0 desespero, escreve 
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Kierkegaard, e a doenp mortal: "um eterno morrer sem todavia morrer", "uma 
autodestrui@o impotente". 0 desespero e viver a morte do eu. 0 desesperado 
esta mortalmente doente. E a causa primeira do desespero e vista por Kierkegaard 
no nao querer aceitar-se das maos de Deus; mas, negar a Deus e 
aniquilar a si mesmo, e separar-se de Deus equivale a arrancar-se o desesperado 
das proprias raizes e afastar-se do "unico pose no qua1 se pode 6 doente 
tirar agua". terminal 

E a este ponto e evidente que, se a origem do desespero esta + § F3 
em nao querer aceitar-se das maos de Deus, a existhcia autentica 
e a disponivel ao amor de Deus, a daquele que ni3o cre mais em si mesmo, mas 
apenas em Deus, que testemunha "a verdade que e da parte de Deus, e que, le- 
vado ao mais alto grau de tedio da vida", esta pronto a sustentar de mod0 cristi3o 
a prova da vida, maduro para a eternidade. 

"Algum dia, niio so meus escritos, mas 
ati  minha vida e todo o complicado segredo 
de seu mecanismo seriio minuciosamente es- 
tudados". Isso foi o que Kierkegaard disse de 
si mesmo. E a profecia tornou-se verdadeira 
com o existencialisrno contemporineo, que 
se propas explicitamente como urna Kierke- 
gaard-Renaissance, trazendo novamente 
ao primeiro plano, no palco da filosofia, o 
pensamento daquele fil6sof0 solitario que 
foi Soren Aabye Kierkegaard, nascido e 
crescido no restrito ambiente cultural da 
Dinamarca daquele tempo. 

Kierkegaard veio ao mundo em 5 de 
maio de 1813, em Copenhagen. Seu pai, 
comerciante, desposara em segundas nup- 
cias sua propria domistica. Ao contrario 
do primeiro casamento, que fora infirtil, o 
segundo foi fecund0 de nada menos que sete 
filhos. Soren foi o ultimo dos sete filhos, ten- 
do nascido quando o pai ja tinha cinqiienta 
e seis anos e a miie quarenta e quatro. Por 
isso, ele se definiu "filho da velhice". Cinco 
irmiios de Kierkegaard morreram antes dele. 
Somente Pedro, que depois tornou-se bispo 
luterano, Ihe sobreviveu. 

Em sua familia, sobretudo no pai, 
Kierkegaard viu a marca de um tragic0 
destino misterioso. Falando de obscura 
culpa do pai, ele afirma que a revelaqiio 

dessa culpa constituiu para ele o "grande 
terremoto" de sua vida. Em 1844, no seu 
Diario, fala de "relaqiio entre pai e filho, 
na qua1 o filho descobre involuntariamente 
tudo o que esta por detras dos bastidores, 
mas sem ter a coragem de ir at6 o fundo. 0 
pai i homem estimado, piedoso e austero. 
Somente urna vez, em estado de embriaguez, 
escapam-lhe algumas palavras que fazem 
suspeitar a coisa mais horrenda. 0 filho niio 
consegue sabi-lo por outra via. E jamais 
ousa perguntar sobre o assunto ao pai ou a 
outras pessoas". 

Talvez a culpa secreta do pai tenha sido 
a "maldiqiio" que lanqara, quando menino, 
contra Deus na deserta charneca de Jutland, 
e que ainda niio esquecera com a idade de 
oitenta e dois anos. Ou entiio o "pecado 
com Betsabiia", cometido com a domistica 
poucos meses depois da morte da primeira 
mulher. Seja como for, a revelaqiio improvisa 
da culpa do pai representaria para Kierke- 
gaard urna como que lsmpada no escuro, 
que lhe permitiria a compreensiio profunda 
do mistirio de sua vida. 

A relaqiio de Kierkegaard com o pai e 
com a familia C urna "cruz", urna dolorosa 
relaqiio religiosa yivida sob a marca do 
castigo de Deus. E urna relaqiio voltada 
para algo culpavel e pecaminoso, que a 
divina onipotincia cancelaria como ten- 
tativa malograda. E tambim de natureza 
religiosa C aquele "espinho na carne" que 
bloqueou a tentativa de Kierkegaard de se 
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realizar no ideal e'tico e impediu-o de casar 
com Regina Olsen ou tambim de se tornar 
pastor luterano. 

Por q M e  Kierkegaard 
M&O desPosou Regina alsen 

Regina Olsen, filha de alto funcionirio, 
tinha dezoito anos quando, em 1840, com 
vinte e sete anos, Kierkegaard pediu-a em 
casamento. No  entanto, ele n5o conseguiu 
concluir o noivado. "Pedi uma conversa com 
ela, que ocorreu na tarde de 10 de setembro. 
N5o disse uma palavra sequer para seduzi- 
la: consentiu [...I. Mas, no dia seguinte, 
no meu intimo, vi que me havia enganado. 
Um penitente como eu, com minha vida 
ante acta e minha melancolia ... jii devia 

ser o bastante. Naquele tempo sofri penas 
indescritiveis [. ..I. 0 rompimento definitivo 
ocorreu cerca de dois meses depois. Ela se 
desesperou [. . .] ". 

Mais tarde, Regina casou-se com certo 
Schlegel e teve um matrim6nio tranqiiilo. 
Mas Kierkegaard nao a esqueceu; no fundo, 
continuou esperando que a oposis5o do 
mundo, de que ele era vitima, talvez lhe con- 
ferisse "novo valor" aos olhos de Regina. 

Alim disso, confessa ele, "a lei de toda 
a minha vida i que ela retorna em todos 
os pontos decisivos. Como aquele general 
que comandou pessoalmente os que o 
fuzilavam, eu tambim sempre comandei 
quando devia ser ferido [...I. 0 pensamento 
(e isso era amor) era: eu serei teu, ou te sera 
permitido ferir-me t5o profundamente, no 
mais intimo da minha melancolia e na mi- 
nha relasso com Deus de mod0 que, ainda 
que de ti separado, continuarei sendo teu". 

Soren Krerkegaard 
(1 81 3-1 855) 
fol o "poeta crrstiio" 
aue declarou "rrdiculo " 
o srstenza hegelrano, 
e para o qua/ a exzstdncra 
d o  rndrutduo torna-se 
autdntrca apenas 
drante da "transcenddncra " 
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0 conteudo daquele period0 de noivado, 
observa Kierkegaard, "no fundo, nada mais 
foi para mim do que uma seqiiela de pe- 
nosas reflex6es de consciincia angustiada. 
Perguntava-me: ousarias noivar, ousarias te 
casar? Que estranho! Socrates fala sempre 
do que havia aprendido com uma mulher. 
Tambtm eu posso dizer que devo tudo o 
que tenho de melhor a uma moqa; nHo o 
aprendi dela, propriamente, mas por causa 
dela". 

Na opiniio de Kierkegaard, um peni- 
tente, algukm que abra~ou  o ideal cristHo da 
vida, com toda aquela tremenda seriedade 
que o cristianismo comporta, nHo pode viver 
a tranqiiila existincia de homem casado. 
NHo pode aceitar o compromisso mundano 
e a gratificante inserqiio na ordem constitui- 
da. Regina n io  podia tornar-se sua esposa 

"porque Deus tinha a precedincia". E essa 
tambCm C a razHo por que Kierkegaard re- 
nunciou a tornar-se pastor. 

E sempre nessa convicqio de fundo, 
que a f C  relativiza todas as coisas humanas 
e portanto n io  pode ser reduzida a cultura, 
enraiza-se a intensa polimica que Kierke- 
gaard empreende contra a cristandade de 
seu tempo. Eis o seu pensamento de fun- 
do: os homens querem "viver tranqiiilos e 
atravessar felizmente o mundo". Esta C a 
razio pela qual "toda a cristandade C um 
disfarce, mas o cristianismo de fato nHo 
existe". E Kierkegaard se escandaliza diante 
da realidade, para ele terrivel, de que, entre 
as heresias e os cismas, jamais se encontra 
a heresia mais sutil e mais cheia de peri- 
gos: a heresia que consiste em "brincar de 
cristianismo". 

11. obra de Kierkegaard, 
o "poets crist&o", 

e sews ternas de fundo 

Escreve Kierkegaard: "Na espCcie ani- 
mal, vale sempre o principio: o individuo 
C inferior ao ginero. JA no ginero humano 
prevalece a caracteristica, precisamente 
porque cada individuo C criado A imagem 
de Deus, de que o individuo C mais elevado 
do que o ginero". E na defesa do individuo, 
uma vez assumido com toda a seriedade 
que merece o evento fundamental da his- 
toria que C o cristianismo, se concretiza e 
se desenvolve toda a obra de Kierkegaard, 
cujo primeiro trabalho filos6fico foi o Con- 
ceito de ironia (1841), no qual contrap6e o 
empenho Ctico da ironia socrhtica 2 ironia 
romiintica (que, em nome do eu absoluto, 
nHo leva a realidade a strio). 

Siio de 1843 os dois volumes de Aut- 
Aut, dos quais emerge a idtia de que a 
existincia finita do individuo existente niio 
se caracteriza pelo et-et, isto C, pela supera- 
S ~ O  hegeliana, mas sim pela escolha, isto 6, 
pel0 aut-aut. 

No Di6rio de u m  sedutor - com o 
qual termina o primeiro volume de Aut-Aut 
- Kierkegaard delineia o ideal este'tico da 
vida do sedutor, que vive segundo a segun- 
do, dispersando-se na multiplicidade sem 
autintico empenho Ctico, e dissipando-se 
no prazer. E dessa forma de vida, que C 
precisamente o ideal estCtico, sai-se com um 
salto (eis o aut-aut), que leva 2 vida e'tica e, 
depois, 2 vida da fe'. E, segundo Kierkegaard, 
C exatamente a vida da fC que constitui a for- 
ma verdadeiramente autintica da existincia 
finita, vista como o encontro do individuo 
com a singularidade de Deus. 

Kierkegaard dedica A questio do signi- 
ficado da f C  a obra Temor e tremor (1843). 
A f C  vai alCm do proprio ideal Ctico da vida. 
0 simbolo da fC C AbraHo, que, em nome 
da f C  em Deus, levanta o punhal sobre o 
seu proprio filho. Mas como faz AbraHo 
para estar certo de que era realmente Deus 
que lhe ordenava matar o filho Isaac? Se 
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aceitarmos a fC, como Abraiio, entiio a au- 
ttntica vida religiosa aparece em todo o seu 
paradoxo, j i  que a f C  em Deus, que ordena 
matar o proprio filho, e o principio moral, 
que impde amar o proprio filho, entram em 
conflito e levam o crente a ser posto diante 
de uma escolha trigica. A fC C paradoxo e 
angustia diante de Deus como possibilidade 
infinita. 

Ao problema da angustia como mod0 
de ser da existsncia do individuo, Kierke- 
gaard dedica 0 conceit0 da angustia, que C 
de 1844. "A angustia C a possibilidade da 
liberdade; somente essa angustia, atravCs 
da fC, tem a capacidade de formar absoluta- 
mente, enquanto destr6i todas as finitudes, 
descobrindo todas as suas ilus8esn. A angus- 
tia forma "o discipulo da possibilidade" e 
prepara "o cavaleiro da fC".  

Ainda em 1844, Kierkegaard publicou 
a importante obra Migalhas filosdficas, na 
qual o autor examina a idCia da maitutica 
religiosa e analisa o significado da categoria 
do possivel. Entretanto, um ano antes, em 
1843, dera 21 luz A repeti@o, onde, ao ideal 
estCtico da vida, C contraposta a reconquista 
de si, ou seja, a auttntica existincia por 
meio da fC. 0 s  Estagios no caminho da vida 
(1845) tambCm examinam o mesmo tema. 

E em A doen~a  mortal (1849), explo- 
rando os resultados das anilises realizadas 
nas obras anteriores, Kierkegaard contrapde 
ao desespero, que C a verdadeira d o e n ~ a  
mortal, a salvagao da fC, sustentando que, 
fora da fC, s6 existe o desespero. 

No ultimo ano de sua vida, como disse- 
mos, Kierkegaard publicou nove fasciculos 
do periodic0 "0 Momento", por meio do 
qual pretendia restaurar o sentido genuino 
do cristianismo. Em forte polimica com os 
meios religiosos, Kierkegaard teve o ultimo 

period0 de sua vida ainda mais amargurado 
em virtude de uma sCrie de ataques quase 
cotidianos de um jornal humoristico, "0 
corsirio". 

, 0 car6ter religiose 
" da obra de Kierkegaard 

De fundamental importincia C, alCm 
disso, o Diario. Este ocupa quase cinco mil 
piginas dos vinte volumes de que se cons- 
titui a ediqiio postuma de suas "Cartas". 
0 Diarzo foi obra que Kierkegaard iniciou 
em 1833, quando tinha pouco mais de vinte 
anos, chegando at6 os ultimos dias de setem- 
bro de 1855, menos de dois meses antes de 
sua morte. 0 Diario, como foi justamente 
notado, revela o espirito e o pensamento de 
Kierkegaard melhor do que qualquer outro 
escrito seu. 

Com base nesses rapidos acenos a obra 
de Kierkegaard, niio 6 dificil perceber que 
seu pensamento C um pensamento essen- 
cialmente religzoso: C a defesa da existtncia 
do individuo, existsncia que so se torna 
auttntica diante da transcendtncia de Deus. 
0 individuo e Deus, e a relaqiio do individuo 
com Deus, eis os temas de fundo da filosofia 
de Kierkegaard, que, desse modo, se configu- 
ra como verdadeira autobiografia teoldgica. 
Como observa Kierkegaard em seu Dihrio, 
"o cristianismo nHo existe mais, mas, para 
que se possa falar em reavt-lo, era precis0 
despedaqar o coraqiio de um poeta - e esse 
poeta sou eu". 

E o poeta cristiio, que "nHo cri em si 
mesmo, mas somente em Deus", afirma em 
"0 Momento" que morria tranqiiilo: a luta 
acabou e ele se declara infinitamente grato 
a Providincia, que lhe concedeu sofrer para 
propagar a idCia do cristianismo como "ver- 
dade sofredora". A verdade cristii, por meio 
da escola do sofrimento, o tornara livre: 
"Humilhado atravCs de tremenda escola, 
tambCm adquiri a franqueza". 8 
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f\ categovia 

do"iodivid~o" 

E com franqueza corajosa que, em 
nome daquela indedutivel realidade que C 
o individuo, Kierkegaard ataca a filosofia 
especulativa, especialmente o sistema he- 
geliano. Diz ele: "A existtncia corresponde 
A realidade singular, ao individuo (o que 
Aristoteles ja ensinou): ela permanece de 
fora, e de qualquer forma n5o coincide com 
o conceito [...I. Um homem singular certa- 
mente n5o tem existencia conceitual". 

Mas a filosofia, reafirma Kierkegaard, 
pareceu interessada somente nos conceitos; 
ela n5o se preocupa com o existente concreto 
que podemos ser eu e tu, em nossa irrepetivel 
e insubstituivel singularidade; ao contriirio, 
a filosofia se preocupa com o homem em ge- 
ral, com o conceito de homem. A minha ou 
a tua existtncia, porCm, n50 C em absoluto 
um conceito. 

Substancialmente, o individuo C o pon- 
to que Kierkegaard enfatiza para invalidar 
as pretens6es do sistema. Confessa ele: "Se 
eu devesse encomendar um epitifio para 
meu tumulo, n5o pediria mais do que 'aquele 
individuo', ainda que, agora, essa categoria 
n5o seja compreendida. Mas o sera mais 
tarde. Com essa categoria, 'o individuo', 
quando aqui tudo era sistema em cima de 
sistema, eu tomei polemicamente o sistema 
como alvo e, agora, n5o se fala mais de 
sistema" . 

Kierkegaard ligava sua propria impor- 
tsncia historica A categoria de "individuo", 
vinculando-a tambCm ao desmascaramento 
da mentira contida nos sistemas filosoficos 
que, precisamente, se interessam pelos con- 
ceitos e n5o pela existencia. "Isso ocorre 
com a maioria dos filosofos em relaq5o a 
seus sistemas, como se alguCm construisse 
um enorme castelo e depois, por sua propria 
conta, fosse morar em um celeiro. Eles n5o 
vivem pessoalmente em seus enormes edifi- 
cios sistem~ticos. Essa 6 e permanece [...I 
uma acusaqio decisiva". 

0 individuo. Mediante a catego- 
ria do individuo, Kierkegaard ataca 
o sistema hegeliano; descartando 
o hegelianismo e o panteismo, ele 
consegue p6r a salvo a causa do cris- 
tianismo; e dentro do cristianismo o 
filosofo readquire um valor absoluto. 
"0 'individuo' C! a categoria pela 
qua1 devem passar - do ponto de 
vista religioso - o tempo, a historia, a 
humanidade [...I. Com esta categoria 
o 'individuo' quando aqui tudo era 
sistema sobre sistema, eu tomei como 
mira o sistema, e agora n%o se fala 
mais de sistema [...I. 0 'individuo': 
com esta categoria subsiste ou cai a 
causa do cristianismo". 
A existbncia - diz Kierkegaard - cor- 
responde a realidade singular, ao 
individuo: "um homem singular n%o 
tem certamente uma existbncia con- 
ceitual". A filosofia se interessa pelos 
conceitos, ela nao se preocupa com o 
existente concreto que somos eu, ele, 
tu, em nossa irrepetivel singularidade; 
a filosofia ocupa-se do conceito de 
homem, do homem em geral, mas a 
minha ou a tua existencia n%o 6 um 
conceito. E se no mundo animal a 
especie e superior ao individuo, no 
mundo humano - justarnente por 
causa do cristianismo - o individuo 6 
superior a especie. 
"A lei da existbncia (que por sua vez 
e graqa) que Cristo instituiu para ser 
homem 4: relaciona-te como indi- 
viduo com Deus"'. A esta categoria 
Kierkegaard ligava sua importbncia 
de pensamento: "o individuo e e 
permanece a bncora que deve frear a 
confus%o panteista; i! e permanece o 
peso com o qua1 podemos reprimi-la". 
E ainda: "Se eu - confessa Kierkegaard 
- tivesse de pedir um epitafio para 
minha sepultura, pediria apenas: 
'aquele individuo'. Mesmo que agora 
esta categoria n%o seja compreendida, 
ela o sera a seguir". 
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~"fundalnento ridicuIo" 
do sistelna G\egeIiano 

A acusagiio decisiva C dirigida sobretu- 
do a Hegel, cujo sistema t a encarnagiio da 
pretensio de "explicar tudo" e demonstrar a 
"necessidade" de todo acontecimento. Mas 
o sistema n io  consegue engaiolar a existin- 
cia, revelando-se unicamente contrafagio e 
caricatura do que existe de singular, irrepe- 
tivel, qualitativo e humano na existhcia. 

Na opiniHo de Kierkegaard, a figura do 
fil6sofo sistematico, em, suma, a figura de 
Hegel, C figura c6mica. E c6mica a situagio 
do "espirito sistematico, que acredita poder 
dizer tudo e esth persuadido de que o incom- 
preensivel seja algo falso e secundario". Por 
isso, diz Kierkegaard, " brandi a brincadeira 
da ironia [. . .] contra a horrorosa solenidade 
dos especuladores". 

E, contra Hegel, Kierkegaard mostra-se 
mais duro do que Schopenhauer. Com efeito, 
ele chega a dizer que o hegelianismo, "esse 
brilhante espirito de podridiio", C "a mais 
repugnante de todas as formas de libertina- 
gem". Kierkegaard fala da "pompa murcha 
do hegelianismo" e de sua "abominavel 
pompa corruptora". 

Hegel pretende ver as coisas com os 
olhos de Deus, de saber tudo, mas cai no 
ridiculo, jh que seu sistema se esquece da 
exist8ncia, isto L, do individuo. E essa t a 
raziio pela qua1 a filosofia sistemhtica niio 
se apoia tanto em um pressuposto equivo- 
cado, mas muito mais em um "fundamento 
ridiculo": presume falar do absoluto e nHo 
compreende a existhcia humana. 

Central idade 
do "i~dividuo" 

da categoria 

"0 'individuo' t a categoria atraves 
da qual devem passar, do ponto de vista 
religioso, o tempo, a historia, a humani- 
dade". 

Segundo Kierkegaard, C o individuo 
que constitui a unica alternativa vdida ao 
hegelianismo. Para Hegel, o que conta, como 
na espicie biologica, niio C o individuo, e 
sim a humanidade. Mas, para Kierkegaard, 
o individuo conta mais que a espicie: o 
individuo t a contestagiio e a rejeigiio do 
sistema. 

E, ao mesmo tempo, tambtm C o indi- 
viduo - original, irredutivel, insubstituivel 
- que p6e em xeque todas as formas de 
imanentismo e de panteismo, com as quais se 
tenta reduzir, isto t, reabsorver o individual 
no universal. 

Desse modo, o individuo torna-se o 
baluarte da transcendhcia, como afirma 
Kierkegaard: " '0 individuo': t com essa 
categoria que se manttm ou cai a causa do 
cristianismo [. . .I. 0 individuo t e permanece 
a iincora que detCm a confusiio panteista, t e 
permanece o peso com o qual se pode com- 
primi-la [. . .I. Para cada homem que eu posso 
atrair sob essa categoria de 'individuo', 
esforgo-me por faze-lo tornar-se cristio; ou 
melhor, como um niio pode fazer isso pelo 
outro, garanto-lhe que o sera". 

0 LLind i~ idu~"  e a "ft", portanto, s io  
correlatos. E, para Kierkegaard, a fC,  isto 
t, "0 fato de ser cristio", constitui o dado 
central da existhcia. h 

IV. Cristo: 

i r r ~ p ~ 6 0  do eterno no tempo 

fi verdade cristh uma das coisas essenciais do cristianismo, 

hao deve ser demonstrada ou seja, a redengiio, ela deve necessariamen- 
te ser estendida ao homem todo. Ou sera 
que deverei supor suas qualidades morais 

Mas, uma vez assumido que a fC ocupa como defeituosas e seu conhecimento, ao 
o centro da existhcia, logo se ve que "a contrario, como intacto? A esse mod0 eu 
filosofia e o cristianismo nunca se deixam posso admitir a possibilidade de uma filo- 
conciliar. E isso porque, se eu devo manter sofia depois do cristianismo ou depois que o 
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homem se tornou cristiio, mas essa filosofia 
seria cristii". 

Em outros termos, o crente niio pode 
filosofar como se a Revelagiio niio houvesse 
ocorrido. Com Cristo, tivemos a irrupqiio 
do eterno no tempo. E, para o "conheci- 
mento cristiio", esse C um fato absoluto, 
que, enquanto tal, niio precisa ser demons- 
trado, pela simples raziio de que os fatos 
niio existem para serem demonstrados, e 
sim para serem aceitos ou rejeitados, bem 
como pel0 outro motivo de que, quanto 
ao absoluto, "niio podemos dar razoes: no 
miximo, podemos dar raz8es de que niio 
existem raz8es". 

Para Kierkegaard, a verdade cristii n50 
C verdade para ser demonstrada; ela C muito 
mais verdade para ser testemunhada, "re- 
produzindo" a Revelaqiio na propria vida, 
"sem reservar, para o caso de necessidade, 
um esconderijo para si mesmo e um beijo 
de Judas para as conseqiitncias". 

E essa reduplicagiio implica em tes- 
temunho total, porque, no que se refere 
a Deus, C impossivel assumi-lo "ate certo 
ponto", pelo fato de que Deus C a negagiio 
de tudo o que C "at6 certo ponto". 0 que 
Kierkegaard contesta C a "consideragiio 
especulativa do cristianismo", ou seja, a 
tentativa de justifica-lo com a filosofia. Niio 
se trata de justificar, mas de crer. E, para 
crer, niio C necessario ser contemporineo de 
Jesus. A verdade C que ver um homem niio 
C suficiente para jazer-me crer que aquele 
homem i Deus. E a fk  que me faz ver em 
um fato historic0 algo de eterno: e, no que 
se refere ao eterno, "qualquer Cpoca est6 
igualmente proxima". A f C  C sempre salto, 
tanto para quem C contemporineo de Cristo 
como para quem niio C. 

Por isso, k compreensivel a express50 
de Kierkegaard, segundo a qua1 "a verdade 
C subjetividade": ningue'm pode se p6r em 
meu lugar diante de Deus. Deus teve tal mi- 

Siiren Kierkegaard 
e m  belo retrato a lapis. 
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sericcirdia dos homens a ponto de conceder 
a graga de querer se p6r em contato corn 
cada individuo. 

O principio do cristianismo 

0 homem, portanto, deve ter a cora- 
gem de, como individuo, per-se em relagiio 
com Deus: "antes em relag50 com Deus e 
niio antes 'com os outros' ". E a essencia 
dessa relagiio C que "ha infinita e abissal 
diferenga qualitativa entre Deus e o homem. 
Isso significa ou se expressa dizendo que o 
homem n5o pode absolutamente nada, que 
C Deus quem d i  tudo, que C ele quem pos- 
sibilita ao homem crer etc. Esta C a graqa, e 
ai temos o principio do cristianismo". 

Mas 6 precisamente esse principio que 
torna autintica a existencia, ja que, quan- 
do nos colocamos diante de Deus, n5o h i  
mais espaqo algum para os fingimentos, os 
disfarces e as ilus6es: "Para nadar, 6 preciso 
ficar nu; para aspirar a verdade, C preciso 
ficar nu em sentido muito mais intimo, C 

preciso desfazer-se de vestimentas muito 
mais interiores de pensamentos, de idiias, 
do egoism0 e de coisas similares, antes de 
poder ficar nu o quanto C necessirio". 

Em suma, para Kierkegaard o cristia- 
nismo C a verdade "por parte de Deus" e niio 
"por parte do homem". Por isso, "professo- 
res" e "pastores" s5o unicamente canalhas: 
sua funq5o era a de satisfazer a eternidade, 
mas eles pretendem satisfazer o tempo; siio 
"velhacos" que consideram que "6 mais 
c6modo adular os contempor5neosn. 

Erguendo-se contra eles, Kierkegaard 
quis posicionar-se ao lado da verdade cristii, 
mas n50 para demonstri-la ou falar inutil- 
mente sobre ela - coisa que, precisamente, 
fazem os "professores" e os "pastores" 
- mas, muito mais experienciando-a na 
propria existencia. 

Nesse contexto, pode-se compreender 
ent5o por que, no Ponto de vista explicative 
da minha obra (1848), Kierkegaard insiste 
em dizer que "sempre fui e sou escritor 
religioso". A filosofia existencial de Kierke- 
gaard C verdadeira teologia experimental ou, 
ainda mais exatamente, uma autobiografia 
teologica. 

V. Possibilidade, --a- - - 

anahstia e desespevo 

,, I"\ possibilidade como modo 
ii 

de ser da existgncia 

Como ja observamos, a caracteristica 
do homem enquanto espirito t a de que, 
diversamente das espCcies animais, o indivi- 
duo C superior a espCcie. 0 animal tem uma 
essincia, e C, portanto, determinado, ja que 
a esstncia C o reino do necessario, cujas leis 
a ciencia procura. A existincia, ao invts, C o 
mod0 de ser do individuo. E a existencia C o 
reino da liberdade: o homem C o que escolhe 
ser, C aquilo que se torna. 

Isso quer dizer que o mod0 de ser da 
existencia niio C a realidade ou a necessi- 
dade, e sim a possibilidade. Mas, escreve 
Kierkegaard em 0 conceit0 da angustia, "a 
possibilidade C a mais pesada das catego- 

rias". Com efeito, na possibilidade, tudo 6 
igualmente possivel. E quem foi realmente 
educado mediante a possibilidade, compreen- 
deu tambCm seu lado terrivel e sabe "que 
n50 pode pretender absolutamente nada 
da vida e que o lado terrivel, a perdiqiio, o 
aniquilamento, mora ao lado do homem, 
porta a porta [...Iy'. 

A existencia C liberdade, 6 poder-ser, 
isto C, possibilidade: possibilidade de n5o 
escolher, de ficar paralisado, de escolher e 
de se perder; possibilidade como "ameaqa 



do nada". A realidade C que a existincia 
C possibilidade e, portanto, angustia. A 
angustia C o puro sentimento do possivel, 
C o sentido daquilo que pode acontecer e 
que pode ser muito mais terrivel do  que a 
realidade. Porque, se alguCm sai da escola 

da possibilidade e "se tirou proveito da expe- 
riincia da angustia", entfo "dar6 ii realidade 
outra explicaqio; exaltar6 a realidade e, at6 
quando pesar duramente sobre ele, recordar- 
se-6 de que ela C muito mais leve do que a 
possibilidade o era". 

0 possivel, afirma Kierkegaard, cor- 
responde perfeitamente ao futuro. Para a 
liberdade, o possivel C o futuro. E, para o 
tempo, o futuro C o possivel. Por isso, an- 
gustia e futuro estf o conjugados. 

A angustia caracteriza a condiqio hu- 
mana: quem vive no pecado se angustia pela 
possibilidade do arrependimento; quem 
vive, tendo-se libertado do pecado, vive na 
angustia de nele recair. Mas o importante 
C compreender que a angustia forma: com 
efeito, ela "destr6i todas as finitud~s, des- 
cobrindo todas as suas ilusbes". E desse 
modo que "Deus, que quer ser amado, 
desce, com a ajuda da inquietude, ii caqa 
do homem". 

Se a angustia C tipica do homem em sua 
relaqiio com o mundo, o desespero C proprio 
do homem em sua relaqfo consigo mesmo. 
Para Kierkegaard, o desespero C a culpa do 
homem que niio sabe aceitar a si mesmo em 
sua profundidade. E, para Kierkegaard, o 
desespero C d o e n ~ a  mortal: "eterno morrer 
sem no entanto morrer", "uma autodestrui- 
$20 impotente". 

Do ponto de vista cristiio, "nem a mor- 
te C 'doenqa mortal', muito menos qualquer 
sofrimento terreno e temporal, pobreza, 
doenqa, mistria, tribulaqdes, adversidades, 
tormentos, penas espirituais, luto, fadigas". 
A morte pode ser o fim de uma doenqa, mas, 
no sentido cristfo, a morte niio C o fim. "Se 
se quisesse falar de uma doenqa mortal no 
sentido mais estrito, dever-se-ia tratar de 
uma doenqa cujo fim fosse a morte e em que 
a morte fosse o fim. E ai est6 precisamente 
o desespero". 0 desesperado esta mortal- 
mente doente. 

0 desespero, escreve Kierkegaard, C 
"O viver a morte do eu". Todo homem, 
portanto, 6 desesperado. E, talvez mais do 
que qualquer outro, o seja aquele que nEo 
sente em si nenhum desespero. Entretanto, 
precisa Kierkegaard, todo homem C desespe- 
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rado, exceto quando, "orientando-se em sua 
propria direqao, querendo ser ele mesmo, o 
seu eu emerge, atravCs de sua propria trans- 
parencia, na potencia que o colocou". 

0 desespero brota do niio querer se 
aceitar como estando nas miios de Deus. 
Mas, negando Deus, o homem aniquila-se a 
si mesmo, pois separar-se de Deus equivale a 
arrancar suas proprias raizes e afastar-se do 
"iinico poqo do qua1 pode se obter agua". 

Todavia, se a raiz do desespero esta 
em niio querer se aceitar nas miios de Deus, 
entHo esta claro que a autentica existencia 

e aquela que esta disponivel para o amor 
de Deus, a existencia daquele que niio crE 
mais em si mesmo, mas somente em Deus. 
E essa fC em Deus, esse testemunho da 
"verdade que esti do lado de Deus", leva o 
crist5o a "entrar em sCrio e direto conflito 
com este mundo" e, ao mesmo tempo, o faz 
compreender que, do ponto de vista crist50, 
o "objetivo desta vida C ser levado ao mais 
alto grau de tCdio da vida". E quando se 
chegou a esse ponto, entiio passamos de 
mod0 cristiio pela prova da vida e estamos 
maduros para a eternidade. 

VI. Kierkegaard: 

a ci2ncia e o cienfificismo 

Se k Deus importsncia, j i  que, para o cristiio, a exis- 

que tern a preced&ncia, 
tencia autintica estabelece-se no plano da fC: 
como forma de vida, a ciEncia C existEncia 

a ci&nciu inautentica. 
tern urn lirnite intranspooiveI Dizer que as ciinczas levam a Deus C 

uma hipocrisia. 0 que Kierkegaard combate 
C a apologCtica "cientifica". Ele se revolta 

Para Kierkegaard, portanto, "C Deus contra os que - como homens superiores! 
que tem a precedencia". Consequentemen- - gostariam de "fazer de Deus uma beleza 
te, a ciincia deste mundo n5o tem muita grave, um artista fenomenal que nem todos 
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estio em condiq6es de compreender". Mas 
"alto lh! A exigincia religiosa e humana C 
que ninguim, absolutamente ningutm, pode 
compreender Deus; o mais sabio deve se ater 
humildemente 2 'mesma coisa' que o ingi- 
nuo. Ai esta a profundidade da ignorincia 
socratica: 'renunciar com toda a for~a da 
paixiio' a todo saber curioso, para ser sim- 
plesmente ignorantes diante de Deus". 

Se o naturalista que quer compreender 
Deus com a sua ciincia C hipocrita, tambCm 
C verdade que C funesto e perigoso levar 
tal cientificidade para a esfera do espirito. 
Existe um abismo infinito entre o homem e 
Deus. 0 s  problemas Cticos e religiosos n i o  se 
deixam tratar com os mCtodos das ciincias 
naturais, e niio podem ser resolvidos pela 
observaqio ao microscopio. 

0 naturalista que presumir de alguma 
forma conhecer Deus C hipocrita. 0 cientista 
que quer tratar os problemas Cticos e reli- 
giosos com o mitodo da ciincia C perigoso e 
funesto. As ciincias naturais n i o  podem dar 
mais do que a si proprias - e niio siio nem 
bttca nem religiiio. 0 espirito exige certeza 
moral e esperanqa que niio deve esperar as 
ultimas noticias do correio. Isso, porCm, a 
ciEncia n i o  pode dar. E quando se fala de 
Ctica, entiio, "C perfeitamente indiferente 
se os homens acreditam que a terra esteja 
parada e o sol se mova". De fato, atC quando 
se admite que as ciincias naturais t im razio 
contra varias express6es das Escrituras (so- 
bre a idade do universo, sobre a astronomia 
etc.), aquilo que "permanece completamente 
imutado C a Ctica cristi". tm 
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VII. Kievkepavd 

contva a "teoloaia cientifica" 

3 teoIogia M&O 6 ci&cia, 

mas "sabedoria do espiritoN 

Desse modo, torna-se evidente a situa- 
q8o c6mica (e tragica) em que se encontra a 
teologia: "A cicncia teol6gica tambCm deseja 
muito ser cihcia, mas tambCm nisso deveri 
perder a aposta. Se a coisa n8o fosse t8o 
sCria, seria muito c6mico pensar a penosa 
situaqio da cicncia teol6gica; entretanto, ela 
o merece, pois isso C a nimesis de sua cobiqa 
em querer se arvorar como ciincia". 

Para Kierkegaard, a realidade C que "a 
teologia C incridula, carece de franqueza 
diante de Deus e age de ma-fC em relas8o 
2 Sagrada Escritura. Ela n8o pode respirar 
- como teria feito, por exemplo, Lutero 
- com um decreto do seguinte teor: 'Nosso 
Senhor pouco se importa com as cihcias 
natur?is!"' 

E insensato propor uma "teologia cien- 
tifica", da mesma forma como C insensato 
fazer uma "teologia sistematica (isto C, he- 
geliana)". Faz-se isso apenas porque se tem 
medo e n5o se tem fC. 

A pesquisa cientifica n8o tem fim, 
n8o se conclui nunca. E "se o naturalista nio 
sente esse tormento, significa que ele n5o C 

pensador. Esse C o suplicio de Tiintalo da 
intelectualidade. 0 pensador experimenta 
as penas do inferno enquanto n io  conse- 
guir experimentar a certeza do espirito: Hic 
Rhodus, hic salta. A esfera da fC esta onde 
se trata que "tu deves crer" (ainda que todo 
o mundo ardesse em chamas e todos os ele- 
mentos se fundissem ...). Aqui n5o se deve 
ficar esperando pelas dtimas noticias do 
correio ou pelas novidades dos navegantes. 
Essa sabedoria do espirito, a mais humilde 
de todas, a mais mortificante para a alma 
vaidosa (porque observar ao microsc6pio C 
t50 aristocratico!), C a iinica certeza". 

Para concluir, a objeq8o principal que 
Kierkegaard esgrima contra as ciincias 
naturais (na realidade, contra o cientificis- 
m o  positivista) C a seguinte: "N5o se pode 
absolutamente pensar que um homem, que 
tenha refletido sobre si mesmo como espiri- 
to, possa ter a idCia de escolher as citncias 
naturais (com matiria empirica) como ta- 
refa de sua aspiraqiio". Quando se trata de 
homem de talento, o naturalista tem far0 
e C engenhoso, mas nL?o compreende a si 
mesmo. Se a ciincia torna-se mod0 de viver, 
ent8o esse "C o mod0 mais terrivel de viver: o 
de encantar todo mundo e se extasiar com as 
descobertas e a genialidade, sem, no entanto, 
compreender-se a si mesmo". 
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a E S S E N C I A -  - 

C o reino 
do NECESSARIO, 
de que a ciencia 
procura as leis 

a CIBNCIA 
como forma 

de vida 
C existencia 
inautentica: 

ndo compreende 

-------- - --- -.--- ~~ ~ 

1, A categoria por n-ieio da qua1 
o tempo, a hist6ria e a humanidadh 

i 6 o individuo, 
\ / 

1 
original, irredutivel, insubstituivel, 

'_, /' 
, superior a todo o genero humano ,,.- -._ 
l-. 

-1. 

--\ 

- - - IEnquanto a essOncta C propria do animal 
ao individuo C peculiar a extstOncia,- 

cujo mod0 de ser C 
a POSSIBILIDADE. 

Na posstbtltdade tudo k possivel, 
ela C a ameaqa do nada, 

- 

/- a condiqio fundamental da existencia huma 
a A N G ~ S T I A :  

o puro sentimento do possivel (isto C, do futuro), 
o sentido daquilo que pode acontecer 

e que pode ser mutto mars terriuel do que a realtdade. I 
I 

, I aos estagios I 

I Pela angustia, o homem pode chegar I 

\ - 
7 - 

- - - - - - -- -- 

/ 
/ 

/ 

'. , 
/ , I - -  

/ Y 
/ ' \ - -  - -L- 

C estitico ) Ctico , i religioso I 
'L J \ , , ' Y -- - 

v 

a verdadeira 
FILOSOFIA 

irrupqio do eterno no tempo, 
fato absoluto que n i o  deve ser demonstrado mas testemunhado, 

reduplicando a revela@o na fC 1 

, 

ao desespero: i 

0 principio do cristianismo C 
a GRACA: 

por meio de saltos 

DOENCA MORTAL, 

"um eterno morrer sem porCm morrer", 
que consiste no 

1 o homem n i o  pode absolutamente nada 
e C Deus quem dL tudo, 

inclusive a f C  
\. - - ---- 

C filosofia 
cristi 

a vida da ~ f i  

I C a forma autentica da existencia finita: ~ C encontro do individuo 
! 

(escolhas livres como aut-aut) --- - -  

A 

n i o  querer aceitar-se das mios de Deus , tk 

com a individualidade de Deus: 
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EstQgio estQtico, 
estirgio Qtico 
e est6gio religioso 

1. 0 estagio estitico 

Em relagdo ao gozo est6s em uma at~tude 
de orgulho absolutamente arlstocr6tico. lsto 6 
multo Iog~co, pois fechaste a partida com toda 
f~n~tude. N60 sabes, todavia, renunclar a ela. 
€st& satisfslto em relagdo 6queles que vivem 
em busca de satisfagbes, mas aquilo pelo qua1 
est6s satisfeito & absolutamente insatisfagdo. 
Ndo te perturba ver todos os esplendores 
do rnundo, porque corn o pensamento est6s 
acima deles; caso os oferecessern a ti, dir~as 
como sempre: "Sim, podere1 dedicar uma 
pequena jornada para estas coisas". Ndo te 
preocupas por teres te tornado rnlllon6ri0, 
e se ta oferecessem ISSO, provavelmente 
responderias: "Sirn, seria multo interessante 
t&-lo sido, e poderia ocupar um pequeno m&s 
assim". Mesmo qua te oferecessem o amor da 
mais bela jovem, responderias: "Sim, poder~a 
viver bem por meio ano". Ndo quero agora 
unir-me 6s criticas que frequentemente ougo a 
teu respeito, que &s insacr6vsl; pref~ro dizer: 
em certo sentido tens razdo; nada do que & 
Finito, de Fato, nem memo o mundo lnteiro 
pode satisfazer o espirito humano, que sente 
a necessidade do eterno. Se fosse possivel 
oferecer-te honra e gloria, a adrn~ragdo dos 
contempor6neos - mesmo se lsto 6 ,  talvez, o 
teu ponto fraco - responderias: "Slm, por breve 
period0 poder~a tambbm ser born". Por&m, tu, 
para dizer a verdade, n60 tens tars desejos, 
e ndo moverias um passo para satisfaz&-10s. 
Se a fama tlvesse um signif~cado para ti, de- 
verlas reconhe&-la como verdadeira; mas at& 
os dotes espirituais rnais elevados te parecem 
sempre algo de ef&mero. Tua luta, por isso, se 
exprime ainda mais profundamente quando tu, 
em tua amargura interior contra toda a vida, 
des~jas ser o mais tolo de todos os homens, 
e de ser contudo adm~rado e adorado pelos 
contempor6neos como o mais s6bio de todos. 
pois isso seria um verdadeiro sarcasm0 sobre 
toda a exist&nc~a, muito mais profundo do que 
se o superior fosse de fato honrado como tal. 
Por ISSO, ndo aspiras a nada, nbo desejas 

nada; a unica coisa que poderias desejar & 
uma varinha rn6g1ca que pudesse te dar tudo, 
e depois a usarias para limpar o cachimbo. E 
assim que acabaste para a vida e "ndo tens 
necessidade de fazer testamento, porque 060 
deixas nada depois de ti". 

S. K~erkegaard, 
Rut-Rut. 

2. 0 est6gio itico 

0 amor conjugal [ . . . I  se ret~ra sempre 
para o interior e toma corpo no tempo, en- 
quanto, ao contr6ri0, aqurlo que se deve 
representar deve se manifestar para o exte- 
rior, e seu tempo deve poder ser reduzido ou 
eliminado. Tu te convencer6s fac~lmente d~sso 
logo que med~tares sobre os atributos que & 
precis0 confer~r ao amor conjugal: ele & fiel, 
constante, hum~lde, paclente, long6nime, in- 
dulgent~, sincero, sobrio, assiduo, docil, fel~z. 
Todas estas virtudes t&m a caracteristica de 
estarem d~rigidas para o interior do individuo, 
e de ter a determinagdo do tempo, porque 
sua verdade ndo consiste em que existam 
uma vez, mas em existir sempre, dia por dia; 
corn elas tombem ndo se adquire outra colsa, 
mas se adquirem estas proprias virtudes. Por 
isso o amor conjugal 6 ao mesmo tempo divino 
e, como frequentemente d~sseste com ironia, 
banal e terra-a-terra: o amor conjugal 6 divino 
porque & terra-a-terra. 

S. K~erkegaard, 
Estag~os s o b r ~  o caminho cla v~do. 

3. 0 estagio religioso 

Ndo! Ningu&rn que tenha sido grande 
no mundo ser6 esquecido; mas coda um foi 
grande a seu modo, e GIG amou coda um se- 
gundo sua grandeza. Pois, aquele que amou 
a SI mesmo tornou-se grande consigo mesmo. 
E aquele que amou os outros homens tornou- 
se grande com sua dedicagdo. Mas aquele 
qua amou a Deus tornou-se maior de todos. 
Cada um deve ser lembrado, mas coda urn se 
tornou grande em relagdo b sua axpectativo. 
Um se tornou grande por es@erar o possivel; 
outro, por esperar o eterno; mas aquele que 
esperou o impossivel tornou-se o malor de 
todos. Coda um deve ser lembrado. Mas coda 
urn f o~  grande em rela~do 6 grandeza contra a 
qua1 lutou. Pois aquele que lutou com o mundo 
tornou-se grande vencendo o mundo, e aquele 
que lutou conslgo mesmo tornou-se grande 
vencendo a si mesmo, mas aquele que lutou 
com Deus tornou-se o maior de todos. Rssim se 
lutou sobre a terra: houve quem venceu a todos 
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corn sua forp e houve quem venceu Deus com 
sua impot6ncia. Houve quem confiava em si 
rnesrno e obteve tudo, e houve quam, seguro 
de sua for~a, sacrificou tudo: mas quem creu 
em Deus foi o maior de todos. Houve quem 
era grande com sua forp, e quem era grande 
com sua sabedoria, e quem era grande com 
sua esperanp, e quem era grande com seu 
amor, mas Rbrado era o maior de todos, gram 
de com sua forp, cuja pot6ncia & impot6ncia 
(1 Car 3,19); grande por sua sabedoria, cujo 
segredo & tolice; grande por sua esperanp, 
cuja forma & loucura; grand@ por seu amor, que 
& odio de si rnesmo. 

Graps 6 f&, Rbrado abandonou a terra 
de seus pais e tornou-se estrangelro na Terra 
Prometido (Hb 1 1 . 8 ~ ~ ) .  Deixou para trds urna 
coisa e tomou conslgo urna coisa, deixou sua 
intelig6ncia terrena e tomou consigo o f&: de 
outro rnodo certamente jamais teria part~do, 
se tivesse pensado que isso era urna coisa 
tdo absurda. Graqx 6 FC, ele era um estran- 
geiro na Terra Prometida: ndo hovia nada 
que Ihe recordasse aquilo que havia amado, 
mas tudo com sua novidade so tentava sua 
alma com urna nostalgia melancolica. Rpesar 
disso, ele era o eleito de Deus em que Deus 
havia posto sua complac6nc1a! Sem dfivida, 
se tivesse sido um deslocado, rejeitado pel0 
g rap  divina, sntdo teria entendido melhor a 
situa~6o que agora era como urna zombar~a 
sobre ela e sobre sua f&. Houve no mundo 
tarnbhm quern viveu exilado do terra dos pais, 
que ele amava. Ele ndo f o~  esquecido, nem 
seu lamento quando, corn melancolia, pro- 
curou e encontrou aquilo que havia perd~do. 
De Flbrado ndo existe nenhuma lamenta~do. < humano lamentar-se, 6 humano chorar com 
quem chora; mas & malor o crer, mais feliz o 
contemplar aquele que cr6. 

Graps 6 fG, Rbrado obteve a promessa 
de que em sua semente todas as gera~des da 
terra seriarn aben~oadas (GI 3,8). 0 tempo 
passava, havia a possibilidade, Rbrado creu. 
Houve no mundo quem tambbm tinha uma 
expectativa. 0 tempo passava, o entardecsr 
rncumbia, ele ndo foi tdo miserdvel de esquecer 
sua promessa, e por isso ndo deve ser tambBm 
esquecido. Entdo ele sofreu, mas a dor ndo o 
desiludiu corno o fizera a v~da; mas fez por ele 
tudo aquilo que pbde, na docura do dor ele 
obteve sua expectativa enganada. € humano 
sofrer, & humano sofrer com quem sofre, mas & 
moior o crer, maior felicidade & observar oquale 
que cr6. 

S. K~erkegaord, 
Temor e tremor. 

0 individuo 

Com esta cotegoria b indviduo', quon- 
do oqui tudo ero sistemo sobre sistema, eu 
tornei polemicomente em rniro o sistema, e 
-agora ndo se folo mais de s~stema". 0 indi- 
viduo n8o tem umo exist6ncio conceituol. E B 
girondo sobre "o individuo" qua Kierkegoard 
desmonto o sisterno hegeliono, e repropbe 
o couso do cristianismo. 

"0 individuo" 6 a categor~o pela qua1 
devem passar - do ponto de vista rel~gioso - o 
tempo, a h~storia, o humon~dade. € aquele que 
ndo cedeu e caiu nos Termopilas ndo estava 
assim assegurado como eu nest0 passagem: 
"o ~ndividuo". Ele dev~a, com efeito, impedir 
as hordas de atravessorem aquela passagem: 
se tivessem penetrado teria perdtdo. Minha 
torefa B, ao menos c3 primelra vlsta, muito mas 
fdcil; me expde muito menos ao perlgo de ser 
pisodo, pois & a de humilde serv~dor que busca, 
se possivel, ajudar as rnult~ddes a atravessar 
esta passagem do "individuo", atrav&s da qual, 
porbm, note-se bem, ningu6m at& a eternidade 
penetra sem se tornar "o individuo". Se eu t~ves- 
se de pedir um apitdfio para minha sepultura, 
so ped~ria: "aquele individuo", mesmo que 
agora esta categoria n6o seja entendida. €la o 
ser6 depois. Corn esta categoria "o ~nd~viduo", 
quando aqui tudo era sistema sobre sistema, 
eu tomei polemicamente em mira o sistema, e 
agora ndo se fala mols de sistema. R esta cats- 
gona encontra-se ligada obsolutamente minho 
possivel importdnc~a historica. Meus escritos se- 
r60 talvez logo esquecidos, como os de multos 
outros. Mas se esta categorlo era justa, se esta 
categorla estava em seu lugar, se eu aqui atingl 
o alvo, se cornpreendl bem que esta era minha 
tarefa, em nada alegre, c6rnoda e encorcjado- 
ra, se me for concedido rsto, mesmo a prqo de 
inenarrdve~s sofrimentos interiores, mesmo a 
prqo de lndizive~s sacr~ficios exterlores, antdo 
eu permaneGo e meus escritos comlgo. 

"0 ~ndividuo": com estb cotegoria est6 
ou cal a causa do cr~stianismo, depots que o 
desenvolvimento do mundo atingiu o estdgio 
atual de reflaxdo. Virdo os que sober60 de 
quolquer outro modo aplicar dialeticamente esta 
categoria (eles tambCm ndo trveram a fadiga de 
encontrd-la): mas "o individuo" & e permanece 
a dncora que deve frear a confusdo panteista. 
& e permanece o peso com que se pode com- 
priml-la; porhm, aqueles qua trabalham corn 
esta cotegorro devem ser sempre tonto mais 
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dial&ticos quanto maior & a confusdo. Para todo quando esta peso gravemente sobre ele, se 
homem que eu possa atrair sob esta categoria lembrara de que ela & muito mais Ieve do que 
do "individuo", empenho-me de faz&-lo tornar-se o teria sido a possibilidade. € apenas deste 
cristho; ou melhor, assim como algu&m ndo pode modo que a possibdidade pode formar; por- 
fazer isso pelo outro, Ihe garanto que o ser6. que a finitude e as condi@es finitas em que & 

5. Kisrksgaard, designado ao individuo seu lugar, sejam elas 
Didrio. pequenas e comuns ou de grandma historica, 

formam apenas em um modo finito; sempre 
se pode engan6-las, sempre delas tirar outra 
coisa, sempre comercializar, sempre desfrutar 
de algum modo, sempre se manter um pouco 
fora delas, sempre evitar delas aprender algum 
principio de valor absolute. 

S. Kisrkegaard, 
0 conceit0 da angljstia. 

como possibilidade 

R poss~bil~dode & o rnodo de ssr do 
ex1st6ncla R ex~st&nc~a, portonto, 6 mcertezo 
e rmo E "quem f o ~  reolmente educado ma- 
dmte  o poss~b~l~dade, cornpreendeu tonto 
o lodo terrivel como o ogroddvel" 

R possibilidade & a mais pesada de todas 
as categorias. Verdadeiramente ouve-se dizer 
freqijentemente o contrdrio, que a possib~lida- 
de & tdo Ieve e a real~dade, ao contrdrio, tdo 
pesada. Mas de quem ouvimos tais discursos? 
De alguns homens miser6veis, que jama~s 
souberam o que seja a possibilidade, e tendo 
demonstrado a realidade que estes ndo sdo 
bons para nada e que n60 serdo jamais bons 
para nada, refizeram para si, a custo de men- 
tiras, uma possibilidade que foi tdo bela, tdo 
fascinante; na base desta possibilidade est6 
muito mais um pouco de presun@5o juvenil do 
qua1 seria melhor envergonhar-se. Em geral a 
possibilidade da qua1 se diz que & tdo Ieve, 
entende-se como possibilidade de felicidade, 
de fortuna etc. Mas esta ndo & de fato a pos- 
sibilidade; esta & uma inven~do falaz que os 
hornens, em sua corrupq30, enfeitam para ter 
ao menos um pretext0 para se lamentar da 
vida e da Providhcia, e para ter uma ocasido 
de se tornarem importantes a seus proprios 
olhos. Ndo, na possibilidade tudo & igualmente 
possivel, e quem foi realmente educado me- 
diante a possib~lidada compreendeu tanto o 
lado terrivel como o agrad6vel. Se alguhm sai 
do Escola da possibilidade, sabendo, melhor 
que uma crian~a sabe seu RBC, que ele da 
vida ndo pode pretender absolutamente nada 
e que o lado terrivel, a perdiq30, a an~quila$do, 
habitam com coda homem porta a porta, e se 
tirou proveito da experi&nc~a que a angljstia, 
do qua1 ele se angustiava, o assaltou no mo- 
rnento seguinte, entdo dar6 6 realidade outra 
explica<do; exaltar6 a realidade e, mesmo 

"R ongustio & a possibilidade do lib@rda- 
ds; op~nos esto angustia tern, rnsdiante o 
f&, a copocidode de forrnor absolutomnte, 
enquanto destroi todas os Finitudas, desco- 
brindo todos os suas ilus6es". 

Em uma Mbula de Grimm conta-se de 
um jovem que andou em busca da aventuras 
para aprender a sentir a angustia. Deixemos 
de lado aquele aventureiro sem perguntar de 
que modo ele palo caminho pudesse embater- 
se no terrivel. Eu querla dizer, porhm, que isto 
- ou seja, aprender a sentir a angustia - 6 uma 
aventura por meio da qua1 coda homem deve 
passar, para que ndo caia em perdi~do, ou por 
nunca ter estado em angljstia ou por tar-se 
imerso nela; quem, ao contr6ri0, aprendeu a 
sentir a angustia do modo justo, aprendeu a 
coisa mais elevada. 

Se o homem fosse um animal ou um anjo, 
ndo poderia angustiar-se. Uma vez qua ele & 
uma sintese, pode angustiar-se, e quanto mais 
profunda for a angirstia, maior ser6 o homem; 
ndo a angljst~a, como os homens em geral a 
entendem, isto &, a angljstia que se refere ao 
exterior, aquilo que est6 fora do homem, mas a 
angirstia que ele proprio produz. Rpenas neste 
sentido & precis0 compreender o relato do Evan- 
gelho quando se diz que Cristo se angustiou at6 
a morte (Mateus 26.38). como tambhm quando 
ele diz a Judas: "Rquilo que tens a fazer, faze-o 
logo" (Jodo 13.27). Nem a terrivel expressdo 
de Cristo que p6s em angustia o proprio lutero 
quando pregava sobre ela: "Deus meu, Deus 
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meu, por que me abandonaste?" (Mateus 
27.46). sequer estas palavras exprimem tdo for- 
temente o sofrimento; com efeito, com a ultimo 
indica-se um estado em que Cristo se encontra; 
a primeira, ao contr6ri0, indica a rela<do com 
um estado qua ndo existe. 

R angirstia 6 a possibilidade do Iiberdade; 
apenas esta angljstia tem, mediante a fh, a 
capacidads de formar absolutamente, enquanto 
destroi todas as finitudes, descobrlndo todas 
as suas ilusdes. E nenhum grande inquisidor 
tern preparadas torturas tdo terriveis corno 
a angirstia; nenhum espido sabe atacar com 
tanta astucia a pessoa suspeita, exatamente 
no mornento em que ela est6 mais fraca, nam 
sobe preparar tdo bem os laces para enreda- 
la como a angustia; nenhum juiz, por mais sutil 
que seja, sabe examinar tdo a fundo o acusado 
como a angustia que jamais o deixa escapar, 
nern no divertimento, nem no ruido, nern sob o 
trabalho, nem de d~a, nern de noite. 

Rquele que & formado pela angirstia & for- 
rnado rnediante possibilidade; e apenas quem & 
forrnado pela possibilidade & formado segundo 
sua infinidade. [...I Para aprender assim, o 
individuo deve tar de novo a possihlidade em 
si e formar por si aquilo a partir do qua1 deve 
aprender; rnesmo se este, no momento, ndo 
reconhqa de fato ter sido formado por ele, mas 
tolher6 absolutamente todo seu poder. 

Todavia, para que um individuo seja for- 
mado tdo absoluta e inflnitamente por meio da 
possibilidade, ele deve ser sincero diante da 
possibilidade e deve ter a f&. Por f& entendo 
aqui aquilo que Hegel uma vez, de seu modo, 
determina muito justamente: a certeza interior 
que antecipa o infinito. Se as descobertas da 
possibilidade sdo tratadas com sinceridads, a 
possibilidade descobrir6 todas as coisas finitas, 
~daalizando-as, por&m, na forma da infinidade, e 
abater6 na angljstia o individuo at& que ele, de 
sua parts, ndo as venca na antecipa~do da f&. 

S. Kiarksgaard. 
0 concsito do ong6stia. 

Ci&ncia e fd: h6 - segundo Kierkagaard 
- hipocrisio nos naturalistos, que sustentom 
que "as ci&ncios levom a Deus". Esta C sim- 
plesmente uma impartin&ncio: o naturalisto 
quer fozer de Deus "umo balazo oltiva, urn 

artisto Fenomenol que nern todos est6o em 
grau de compreender". Mas eis o indignodo 
tomodo ds posi@o de Kierkegoord: "Rlto 
Id! 160, a exig&ncia religiosa e humono C 
que ninguCm, absolutamente ninguCm, pode 
compreender Deus; o mais sdbio deve de- 
ter-ss humildemente no 'mesmo coisa' qua 
o /ng&nuo". 

R maior parte das publica@x qua hoje 
pululam sob o nome de ciancia (especialmente 
as ci&ncias naturais) ndo 6 de modo nenhum 
ci&ncia, mas curiosidade. "Toda a ruina vir6 
no fim das ci&ncias naturais". Muitos adrnira- 
dores ("un sot trouve toujours un plus sot qui 
I'admire") cr&em que quando a pesquisa 6 
documentada pelo microscopio tenha-se sern 
nenhuma dljvida a seriedade cientifica. Oh, a 
tola superstiq50 do microscopio, ou melhor, a 
observa$io microscopica torna a curiosidads 
ainda mais cbmica! Que um homem em perfeita 
boa-f& e ao mesmo tempo com profundidode 
diga: "Eu ndo posso ver apenas com meus olhos 
como se cria a consci&ncia", 6 obvio. Mas que 
um hornem se ponha no microsc6pio, pasmo 
de ver e descobrir, sem ver nada: isto & c6mico 
e 6 particularmente ridicule, ernbora isso deva 
ser a seriedade. Considerar a descoberta do 
microscopio como um pequeno passaternpo, 
uma pequena perda de tempo, tudo bern; mas 
consider6-la como coisa sbria & idiotice. Tam- 
b&m a arts da estampa & quase um achado 
satirico: com efeito, meu Deus, isso ndo rnostrou 
suficienternente como sdo poucos os que t&m 
verdadeiramente alguma coisa para comunicar? 
Rssim, esta enorme descoberta favoreceu a 
difusdo de todas as togarelices que de outra 
forma teriam rnorrido ao nascer. 

Se Deus se pusesse a vaguear com urn 
bastdo na rndo, verias como o buscariarn, prin- 
cipalmante tais observadores tdo empartigados 
com seus microscopios! Com seu bast60 Deus 
expulsaria toda hipocrisia deles e dos natura- 
listas. R hipocrisia consiste de fato em dizer qua 
as ci&ncias Ievam a Deus. Sim, em um modo 
"superior", mas 6 justamente esta a impertin&n- 
cia. Podemos facilmente nos persuadir de que 
um naturalisto t: urn hipocrita. Pois, se algu&rn 
Iha quisesse dizer que todo hornem, depois 
de tudo, tern bastante de sua consci&ncia e 
do pequeno catecisrno de lutero, o naturalists 
torceria o nariz. Ele quer - como homern superior! 
- fazer de Deus uma beleza altiva, urn artista 
fenomenal que nern todos estdo em grau de 
compreender. Rlto 16! Ndo, a exighncia raligio- 
sa e hurnana 6 aue ninaubm, absolutamente 
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ninguhm, pode compreender Deus; o mais 
sabio deve deter-se humildemente no "mesma 
co~sa" que o inghnuo. Rqui @st6 a profundidade 
da ignor6ncia socr6tica: "renuncior corn todo o 
forco do pa~xdo" a todo saber curioso, para ser 
s~mplesmente ignorantes em rela~do a Deus; 
renunclar a esta aparhcia (que seria em todo 
caso sempre uma d~feren~a de homem para 
homem) da poder apetrechar observoq%s com 
o microscopio. Goethe, ao contrdrio, que ndo 
era um espirito rehqioso, apegou-se vrlmente 
a este saber que teria a partir da cria~do de 
diferenps. [. ..] 

Deste modo, a fisiologia se difunde em 
descr1<6es do reino vegetal e animal, mostra 
analogias sobre analoqias, as quais, todavia, 
ndo seriam mais que analogias, enquanto a 
vida do homem desde o ~nicio, desde o primei- 
ro germe, C qual~tativamenta drversa do reino 
vegetal a animal. Mas para qua servem, entdo, 
todas as analogias e especialmente todo o 
snorme aparato de analogias do observo@o 
microscopica? 

6 tremenda sofistica que se drfunds 
microscop~camente e telescopicamente em 
volumes in-fol~o! E, todav~a, por ultimo, do 
ponto de vista qualitative, n60 oferece nada, 
absolutamente nada, mas prrva com a fraude o 
homem inq&nuo da simples, profunda e opal- 
xonada adm1raq5o e maravilha que d6 impulso 
a Ctica. 

"R unm carteza & a Qtico-religrosa". Ela 
diz: "Cr&, tu deves crer". E se algu&m quisesse 
me perguntar se o crer me faz sempre danpr so- 

bre rosas, eu Ihe responderia: "Ndo, mas existe 
a feliz e indescrltivel certeza de que tudo & bom 
e que Deus & amor". Ou sou eu o culpado de 
que as coisas vdo mal: mas tambBm antdo Deus 
&, todavia, amor. Ou a coisa pode sair bem: e se 
ver6 que o ma1 teve sua import8ncia, mas ainda 
Deus & amor. D~gamos ainda, para zombar de 
,um sentimentalismo histhrico: talvez tudo ndo 
dependa de n6o ter ido oos pbs? Sabemos 
tambCm cqoar dessa seriedade microscopica 
que ndo vale um centavo! 

E, por fim, quando se consideram as colsas 
no melo da realidade e do devrr, o que sabe 
no fundo o fisiologo, o que sabe o mBdico? € 
muito Mc~l para a reflexdo (portanto, no meio do 
fantasia, onde tudo @st6 em repouso) explicar 
que alma e corpo ndo 860 principios contrdrios, 
mas urna unica idCia em desenvolvimento, e que 
por rsso a relaq3o entre eles C um Ineinander. 
Mas, no situa~do da realidade, por onde se 
deve comeqx? Deve o paciente tomar antes 
as gotas, ou deve antes crer? Oh, tu, sdtira 
magistral, tantas vezes repetida, de um mBdico 
quando parece que no firn ndo sobe de qua coi- 
so se trata! Mas o Btico diz: "Cr&, tu deves crer!". 
Rpenas o homem Ctrco pode falor com entusias- 
mo; o mhdico ndo cr& nem nos rem&dios nem 
na f&. Entusiasta, o homem Ctico diz: "Em certo 
sent~do todo a medicrna & uma brrncadeira, & o 
passatempo de salvar por alguns anos a vida 
da um homam. Ndo iz que eu esteja brincando, 
a seriedade & ter uma morte feliz!" 

S. K~erkegaard, 
Didrio. 
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E NA ITALIA 
NA ERA 

"A lib' erd e e republic 
ou seja, federaqZio". 

e republica e pluralidade, 

Carlo Cattaneo 

"Empregar a forqa externa para obrigar alguem 
a uma crenqa religiosa, embora verdadeira, e um 
absurd0 Iogico, e e uma clara lesiio de direito", 

Ant6nio Rosmini 

"Entre o Maistre e eu corre esta grande diferenqa: 
ele faz do papa um instrumento de barbarie e de 
sen/ida"o, e eu me esforqo para dele fazer um ins- 
trument~ de liberdade e de cultura". 

Vincenzo Gioberti 
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Capifulo dkcimo segufido 

n a  e ra  da  Restawacz\o 

entre "ide610gos", 

Entre o s6culo XVlll e o seculo XIX a Fran~a passa da revolu@io para o imps- 
rio e do impdrio para a restaura~lo. Em relaqlo aos problemas emergentes deste 
mais ue a itado period0 historico, a filosofia toma duas diresees: 3 os it!!eedlogos - liberais em politica e contrlrios, portanto, 
a Napole%o - cuja reflex%o filos6fica tenta avansar no caminho Entre inovaqao 
do I~uminismo; e tradiqao 

b) os tradicionalistas que sustentarilo, ao contrario, a volta a + 5 
tradislo e se colocarilo em defesa do status quo tanao na politica 
como no ambit0 religioso. 

Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836) cunhou 
o termo "ideologia" para indicar a "an6lise das sensaq6es". Amigo i:+k:y: 
de Jefferson, contrdrio a politica autoritaria de Napoleilo, autor 
dos Elementos de ideologia (aparecidos em vdrias partes em ,ontririo 
1801,1803,1805,181 5), Destutt de Tracy C um liberal em politica, a Napoledo 
sustentador do divbrcio consensual e fautor de uma educaq%o ,g 2-3 
centrada sobre o estudo das ci6ncias naturais, tamb(3m porque 
estas ensinam a aprender dos proprios erros. 

Outro prestigioso "ideologo" 4 o medico Pierre-Jean Georges Cabanis (1757- 
1808), cuja obra principal 6 constituida pelas Relag6es entre o fisico e o moral do 
homem (1802). Contrario a psicologia como estudo da alma, ele 
reduz a vida consciente ao funcionamento do sistema cerebral: ,-,banis: 
o cerebro 6 o "6rgilo do pensamento e da vontade". Escreve c&-&ro, 
Cabanis: "0 cbrebro digere de alguma forma as impressBes e "drgdo 
produz organicamente a san~%o do pensamento". Em 1806, na do pensamento 
Carta ao Senhor Fauriel sobre as causas prirneiras, Ca banis admite e da vontade" 
a alma imortal, a necessidade de um ente supremo e o finalismo + 5 4 
do universo. 

AS duas l i~has filosbficas tpoca da revolu~iio para a tpoca do impirio 

q ue caracterizaram e, depois, para a tpoca da restauraqiio, Pois 
bem, no tumultuado ocorrer desses acon- 

a Passagem do skulo mJJJ tecimentos, o pensamento filos6fico toma 
para 0 skulo )cJK - &aCIMCa caminhos profundamente divergentes: 

a) por urn lado temos os idedogos, que, 
liberais em politica e, portanto, advershrios 

A passagem entre o stculo XVIII e o da politica autorithria de Napoleiio, procu- 
sCculo XIX na Franqa marca a transiqiio da ram levar adiante a bandeira do Iluminismo; 
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6) do outro lado, porCm, ainda sob a 
influincia do romantismo, ha quem, como 
os tradicionalistas, sustenta a corrupq50 
intrinseca da "razio individual" e, em nome 
de uma "raz5o comum" revelada origina- 
riamente, prop6e o retorno a tradi~5o e a 
legitimidade do poder absoluto. E nesse 
clima que, depois do partntese iluminista, 
ressurge com forqa a tradicional tendincia 
filosofica francesa ao espiritualismo, que, 
nesse momento, encontra em Victor Cousin 
e Maine de Biran seus representantes mais 
ilustres. 

Co~ce i tos  esse~c ia i s  
11 

dos ideblogos 

Mas, vejamos antes de mais nada os 
ide610gos. Foi Antoine-Louis-Claude Des- 
tutt de Tracy (1754-1836) quem cunhou 
o termo ideologia para indicar a "analise 
das sensaq6es e das idiias". Nas pegadas 
de Condillac (mas criticando-o em virios 
pontos, corno, por exemplo, no que se 
refere sua crenqa na existtncia da alma), 
os ide6logos procurar50 aprofundar a 
quest50 cognoscitiva, corrigindo aqueles 
que, em sua opiniao, eram os defeitos do 
sensismo e relacionando, com o mCdico 
Pierre Cabanis (1757-1808), o problema 
do conhecimento com a quest50 da fisio- 
logia cerebral. 

Como j5 observamos, os ideologos 
- que eram juristas, administradores, cien- 
tistas atentos 3 quest50 geral da teoria do 
conhecimento, homens de negocios etc. -, 
referindo-se a filosofia iluminista, posiciona- 
vam-se como adversaries do autoritarismo 
da politica napole6nica. 

Em nome da "raz5o iluminista", ha- 
viam combatido a violtncia de Robespierre 
e do terror, mas n5o se sentiram tampouco 
em condiq6es de engolir a restauraq50 na- 
pole6nica. E a reaq5o de Napole20 contra 
eles n5o se fez esperar muito: em 1803, 
Napole50 fechou o Conselho da Instrug50 
Publica e a Academia das Ciincias Mo- 
rais, que tinham muitos ideologos entre 
seus membros. E, depreciativamente, os 
rotulou de "doutrinarios", isto 6, como 
falastr6es privados de contato com a reali- 
dade efetiva e carentes de qualquer sentido 
pritico. 

D e s t ~ t t  de  Tracy 

Antoine-Louis-Claude Destutt de 
Tracy C autor dos Elementos de ideologia 
(que apareceram divididos em varias partes, 
entre 1801 e 1815: Ideologia, 1801; Gra- 
matica geral, 1803; Lbgica, 1805; Tratado 
sobre a vontade, 18 15). Amigo de Jefferson, 
Destutt de Tracy, precisamente por inicia- 
tiva de seu amigo, publicou nos Estados 
Unidos, por causa da oposi@o napolebnica, 
um Comentario ao "Espirito das leis" de 
Montesquieu. Aparecendo em inglts em 
18 11, o livro s6 foi publicado em francis 
em 1819. Para Destutt de Tracy, "idtia" 
significa "fato psiquico", isto C, "modifica- 
$20 de nossa faculdade de sentir, de nossa 
conscitncia". E sendo precisamente "anilise 
das sensaq6es e das idtias", a ideologia 
C "uma filosofia primeira". A ideologia, 
afirma Destutt de Tracy, tem a funs50 de 
"descrever nossas faculdades intelectuais, 
seus principais fen6menos e suas virias 
circunstiincias mais relevantes". 

No que se refere a concepq50 politica, 
Destutt de Tracy C liberal, contririo a Bo- 
naparte. 

AlCm disso, defendia o divorcio con- 
sensual. Na quest20 da educaq50, criticava 
tanto os programas de ensino centrados na 
religigo como os centrados na matemitica. 
Em sua opinigo, formativo C o estudo das 
citncias naturais, porque ensina a aprender 
com os pr6prios erros. 

Outro prestigioso representante dos 
ide6logos foi o mtdico Pierre-Jean-Georges 
Cabanis (1757-1808), cuja obra principal C 
constituida pelas Relap5es entre o fisico e o 
moral do homem (1802). Nesse trabalho ele 
combate a concepq50 tradicional, que via a 
psicologia como parte daquela filosofia que 
teria por objetivo o estudo da alma e de suas 
faculdades. E delineia traqos fundamentais 
daquela disciplina que, mais tarde, denomi- 
nar-se-5 psicofisiologia. 

Cabanis pretende delinear verdadeira 
imagem do homem: ele reduz toda a vida 
consciente ?I fisiologia, ao funcionamento 
do sistema cerebral, sistema que C "org5o do 
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pensamento e da vontade". E, analogamente A essa concepqiio mecanicista, mas anti- 
ao funcionamento dos outros brgiios, que, dualista (e, portanto, anticartesiana), se op6e 
como o estbmago e o figado, produzem e a Carta ao senhor Fauriel sobre as causas 
filtram os sucos gistricos e a bilis, escreve primeiras, que Cabanis publicou em 1806, 
Cabanis: "0 cCrebro digere de algum mod0 na qua1 admite a alma como substdncia, 
as impressoes e produz organicamente a sua imortalidade, a necessidade de um ente 
secreqiio do pensamento". supremo inteligente e o finalismo do mundo. 

II. O espivif~aIismo 

de Maine de Biran 

Em direslo contraria i3 filosofia dos ideologos esta a concep@o espiritualista 
de Fran~ois Pierre Maine de Biran (1766-1824). 

Autor, entre outros escritos, dos Novos ensaios de antropolo- Maine 
gia e da ci&ncia do  homem interior (1 823-1 824), Maine de Biran de Biran 
concebe a filosofia como reflexao sobre a prdpria vida intima. contra 
E esta reflexlo o leva imediatamente a compreender que Con- Condillac, 
dillac errou em n l o  distinguir entre sensa$iIo e consci6nciat isto que ndo soube 
el entre sentir e sentir que sente. A consci6ncia C "o sentimento distinguir 
i d h t i c o  que temos continuamente e sempre de nossa existencia entre sensagso 
particular e de nosso eu". Urn eu que permanece identico na ecOn~ci@ncia 
variag80 das sensaqbes e dos fendmenos externos e internos; um -j * 
eu ou  conscigncia que se revela como causa ou forqa que move 
o corpo e que se chama vontade. A vida da consciencia e atividade e liberdade. E 
na consci&ncia, na alma, esth presente Deus: "a conscigncia pode ser considerada 
como uma especie [...I de revela<%o de Deus", 

de exisGncia individual 

0 pensador que desvia a aten~iio, que os 
idedogos haviam direcionado para o mundo 
interior do homem, para a concepqiio deci- 
didamente espiritualista C Marie-Franqois- 
Pierre Maine de Biran (1766-1824). 

Embora tendo exercido diversos cargos 
publicos, tanto durante a revoluqiio como 
sob o impkrio e tambkm mais tarde, no 
period0 da Restaura@o, Maine de Biran 
dedicou-se intensamente ii filosofia, e C autor 
de numerosos escritos. 

Editou: A influBncia do habito sobre a 
faculdade de pensar (1 8O2), Exame das li~6es 
de filosofia de Laromiguikre (1 8 17), A exposi- 
@o da doutrina filos6fica de Leibniz (1 8 19). 

Postumamente (em parte, organizados 
por Cousin), apareceram o Ensaio sobre 
os fundamentos da psicologia e sobre as 
rela~6es com o estudo da naturesa (escrito 
em 1812), Exame critic0 da filosofia de 
Bonald (1 81 8) e Novos ensaios de antro- 
pologia ou da ciincia do homem interior 
(1823-1824). 

E pel0 seu Diario intimo (1814-1824), 
C possivel seguir todo o desenvolvimento de 
seu pensamento. 

A primeira coisa que se deve dizer 
da filosofia de Maine de Biran e que ela C 
continua reflex20 sobre sua prcipria vida 
intima. E, ao entrar em seu proprio intimo, 
Biran logo capta o que lhe parece o err0 
fundamental de Condillac. Condillac nao 
distinguiu entre sensaqiio e conscicncia, isto 
6, entre sentir e sentir que sente. Escreve Bi- 
ran: "Desde crianqa, recordo-me que ficava 
maravilhado ao sentir que existia". 
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Esse C precisamente o primeiro dado 
indubitiivel que nos C revelado pela reflex20 
interior: sem aquele sentimento de existencia 
individual que chamamos de consciBncia 
n2o hii conhecimento, afirma Biran. E n2o 
h6 conhecimento se n2o admitimos "um 
sujeito permanente que conhece". Mas o 
que C essa consciincia que ilumina a vida 
mental, que ordena e coordena as sensaqdes? 
Ela C "o sentimento identico que temos 
continuamente e sempre de nossa existencia 
particular ou de nosso eu". Em suma, C o eu 
"que tem o sentido intimo de sua existencia 
individual, una, idintica, e que permanece 
sempre a mesma, ao passo que todas as 
modificaqdes que ocorrem variam sem cessar 
e todos os fen8menos externos e internos, 
sensa~6es, representa~des e imagens passam 
e se sucedem em fluxo continuo". 

A consci2ncia 

como forCa agente 

e vontade 

E a consciencia n2o se revela como a res 
cogitans da tradigHo cartesiana; ela se revela 
imediatamente como causa ou fo r~a .  E essa 

forqa que move o corpo e que se chama 
vontade. 0 eu e' essa forqa agente. 

Como Destutt de Tracy, tambkm para 
Maine de Biran o fato primitivo revelado 
pel0 "sentido intimo" C a vontade ou es- 
forqo: se o individuo niio se movesse, nHo 
haveria conhecimento, "se n2o houvesse 
aada a resistir-lhe, (o  individuo) n io  conhe- 
ceria nada". Conseqiientemente, h forma 
cartesiana Cogito, ergo sum Biran op6e a 
seguinte f6rmula: "Eu ajo, eu quero [...I, 
logo, eu sou minha causa e, portanto, eu 
sou, existo realmente em virtude de causa 
ou forqa". Mas, para combater a ameaqa 
continua do hiibito, o esforqo (o  effort) 
criativo da inteligincia deve voltar conti- 
nuamente ao assalto. 

Deus estii presente na alma assim como 
esta se encontra no corpo, pel0 fato de que 
"a consciincia pode ser considerada como 
uma espicie [...I de revelaq20 divina". A 
palavra de Deus se expressa "na pr6pria voz 
da consciencia". 

A filosofia de Maine de Biran represen- 
ta um ponto central daquele espiritualismo 
franc& que antes dele, por exemplo, se ex- 
pressava nas obras de Montaigne, Descartes 
ou Pascal, e que, depois de Biran, conheceria 
as finezas e os resultados das aniilises de 
Bergson. 
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III. Victov Cousin 

Victor Cousin (1792-1867), professor n a  Sorbonne, historiador da filosofia, 
editor das obras de Descartes e dos ineditos de Maine de Biran, autor de um Curso 
de historia da filosofia moderna (181 5-1820), teve ocasido de conhecer pessoalmen- 
te, durante suas viagens a Alemanha, Jacobi, Schelling, Goethe e Hegel. E como 
Hegel fo i  o fil6sofo do Estado prussiano, Cousin - representante 
de u m  espiritualismo eclPtico - foi o fil6sofo da monarquia de 0 espiritualismo 
Luis Filipe. e uma defesa 

0 mBtodo empregado por Cousin, em suas pesquisas filoso- das "boas 
ficas, 6 o da observa@o interior. E o resultado dessas pesquisas causas" 
B u m  espiritualismo que justifica as "boas causas" religiosas e 4S 
politicas. 0 espiritualismo, com efeito, "4 o apoio do direito, re- 
jeita igualmente a demagogia e a tirania; ensina a todos os homens a respeitar-se 
e a amar-se e leva pouco a pouco as sociedades humanas a verdadeira repliblica, 
este sonho de todas as almas generosas, que na Europa, em nossos dias, apenas a 
monarquia constitutional pode realizar". 

0 caminho 
da observaciio interior 

Com sua Carta ao senhor Fauriel, o 
ide6logo Cabanis expressou-se em favor da 
existsncia e imortalidade da alma, situando- 
se assim na trilha do espiritualismo que, 
como j6 observamos, apresentara represen- 
tantes ilustres na Franga, como Pascal, e que, 
no siculo XX, Bergson aprofundaria com 
argumentaqdes muito engenhosas e fineza 
de an6lise. 0 afastamento em rela@o ao 
sensismo de Condillac e o reaparecimento 
da consci8ncia, nPo somente como lugar 
privilegiado de investigaqzo e fonte de ver- 
dades certas, mas tambtm como principio 
ativo e aut6nom0, emergem com clareza 
em um grupo de pensadores franceses, os 
Ecle'ticos, que encontram em Victor Cousin 
seu representante mais destacado. 

Victor Cousin (1792-1867) foi aluno de 
Laromigui?re, professor na Escola Normal 
e na Sorbonne, foi historiador de filosofia 
(publicou pesquisas sobre Aristbteles, Pas- 
cal, a filosofia antiga e a filosofia medieval), 
tradutor de PlatPo e Proclo, organizador 
das obras de Descartes e dos intditos de 
Maine de Biran. Cousin teve oportunidade 
de conhecer pessoalmente Jacobi, Schelling, 
Goethe e Hegel durante suas viagens B Ale- 
rnanha. Foi precisamente por influhcia de 

Hegel que escreveu seu Curso de hist6ria da 
filosofia moderna (1 815-1 82O), publicado 
em cinco volumes em 1841. 

Assim como Hegel foi o fil6sofo do 
Estado prussiano, do mesmo mod0 Cousin 
foi o fil6sofo oficial da monarquia de Luis 
Filipe. Foram diversos os cargos publicos 
que ele exerceu (conselheiro de Estado, 
reitor da Universidade e tambtm ministro 
da EducaqPo), e sua influsncia sobre o pen- 
samento filos6fico franc& do stculo XIX 
foi not6vel. 

0 mttodo que Cousin adota em suas 
pesquisas filos6ficas t o da observa@io 
interior da conscihcia para evidenciar as 
indubitiveis verdades que ela atesta. 0 re- 
sultado da filosofia de Cousin t a justificaqio 
das "boas causas" religiosas e politicas, 
justamente com o espiritualismo. 

0 espiritualismo - que nasceu com 
S6crates e Platiio e que o Evangelho difundiu 
pel0 mundo - aparece para Cousin como 
urna filosofia "solida e, ao mesmo tempo, 
generosa". Com efeito, o espiritualismo "en- 
sina a espiritualidade da alma, a liberdade 
e a responsabilidade das aqdes humanas, as 
obrigaqdes morais, a virtude desinteressada, 
a dignidade da justiqa, a beleza da caridade". 
Altrn disso, o espiritualismo ensina tambtm 
que "alim dos limites deste mundo h i  um 
Deus", que cria a humanidade, que lhe con- 
fia um fim nobre, e que "niio a abandonari 
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no curso do misterioso desenvolvimento do 
seu destino". 

Mas niio C s6 isso, pois o espiritualismo 
C a filosofia que "sustenta o sentimento reli- 
gioso" e que "favorece a verdadeira arte [. . .] 
e a grande literatura". Em suma, a filosofia 
espiritualista C "a aliada natural de todas 
as boas causas". E, entre essas boas causas, , 

Cousin vC tambCm o fato de que ela "C o 
apoio do direito, rejeita igualmente a dema- 
gogia e a tirania, ensina todos os homens a 
se respeitarem e a se amarem, e leva pouco 
a pouco as sociedades humanas A verdadeira 
republica, esse sonho de todas as almas gene- 
rosas, que na Europa, em nossos dias, somen- 
te a monarquia constitucional pode realizar". 

Vrctor Comln  
( 1  792-1 867) 

f 0 l  Mtna figura 
proemrnente 

wrtr~lrswzo ecletrc-o 
7~ filosofia francesa 
?ru ciu Restaura~Zo. 
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A epoca da Restauraqao encontra seus interpretes em tradicionalistas como 
Louis de Bonald (1754-1840) e Joseph de Maistre (1753-1821). 0 primeiro 6 autor 
da Teoria do poder politico e religioso na sociedade civil (1 796) e de uma Legisla- 

primitiva (1802); o segundo publica em 1819 0 papa, enquanto 0 s  saraus de 
Petersburg aparece postuma, em I82 1. 

L. de Bonald 
Existe para Louis de Bonald (1754-1840) uma ratao universal e I. de Maistre: 

que deve se opor a razao individual defendida pelos iluministas: o papa 
ela se manifesta na linguagem, que e um dom feito na origem e o soberano 
por Deus ao homem, e que transmitido de gera@o em geraqao sso 
conserva a verdade inata que Deus p6s na mente de todos os instrumentOs 
homens. E de Deus deriva, segundo de Bonald, a soberania do 2gP';lydencia 
Estado e a legitimidade de quem o representa. 

A pol&mica "antigalicana" e a reaqao "ultramontanista" atingem seu apice 
na obra de Joseph de Maistre (1753-1821). Apaixonadamente contr6rio ao indivi- 
dualism~ iluminista, de Maistre divisa na Revolu@o Francesa a obra do demdnio, 
e considera o mundo modern0 - isto 4, a revoluq%o, o terror, Napoleao etc. - como 
clara consequ&ncia da rejeiqao da teocracia medieval e da monarquia, que encon- 
tra seu fundamento no direito divino. Para de Maistre o papa e o soberano sao 
instrumentos da ProvidCncia. 

Caracteristicas essencicais 

dos trcadicionalistas 

A epoca da restauraqao pos-napoleb- 
nica se expressa, no campo da cultura, com 
toda uma sirie de pensadores - lzteratos 
de um lado e fildsofos do outro - que, 
contririos as pretensties da raziio ilumi- 
nista, tornam propria a inst2ncia da volta 
a tradzpio religiosa e politica do period0 
prC-revolucioniirio. 

Estes pensadores siio justamente os 
tradicionalistas. Eles tiram seus principios 
inspiradores da reualoriza@io que o roman- 
tismo fizera das tradiqaes, do espirito dos 
povos, do valor fundante da religiao e do 
sentimento. 

Contra a razao iluminista, os tra- 
dicionalistas vtem na religiao o unico 
fundamento da sociedade; na politica, os 
tradicionalistas propugnam a volta ao prin- 
cipio de autoridade e ao da legitimidade. 
Encontramo-nos, portanto, diante niio de 
um movimento que procura, a partir de 
perspectivas contempor$neas, compreen- 
der e reler o passado; encontramo-nos, ao 
contririo, diante de um movimento que, 

rejeitando o presente, volta ao passado 
como modelo de vida. 

Foi Madame Germaine Necker de Stael 
(1766-1 8 17) que introduziu na Franqa, por 
meio de sua obra Sobre a Alemanha (1813), 
os grandes temas do romantismo. Outro 
escritor que defendeu posiqBes andogas 
foi RenC de Chateaubriand (1768-1848), o 
conhecido autor de 0 ginio do cristianismo 
(1802). Mas os representantes mais visiveis 
do tradicionalismo filos6fico-politico foram 
Louis de Bonald (1754-1840), Joseph de 
Maistre (1753-1821) e Robert de Lamennais 
(1782-1854). 

LOM~S de Bonald 

Louis de Bonald C autor da Teoria 
do poder politico e religioso nu sociedade 
civil (1796) e de uma Legisla@o primitiva 
(1802). Conforme de Bonald, Deus teria 
dado ao homem, desde a criaqiio, uma 
linguagem primitiwa que, transmitida de 
geraqao em geraqiio, conserva a originiria 
revelaqiio divina e as verdades inatas que 
Deus pbs na mente de todos os homens. Ha, 
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portanto, uma revela~iio natural de Deus a 
todos os homens. 

E C de Deus que deriva a soberania do 
Estado e a legitimidade de quem o represen- 
ta. E se o homem dos iluministas tinha di- 
reitos individuais a promover e a fazer valer, 
para de Bonald o homem tem antes deveres 
a executar, tanto em relagiio A autoridade 
politica quanto em relagiio A religiosa. 0 
homem - segundo de Bonald - existe ape- 
nas para a sociedade e a sociedade o forma 
tiio-somente para si mesma. 

Autor de uma obra intitulada 0 papa 
(1 8 19) e de 0 s  saraus de Petersburg (traba- 
lho que apareceu postumamente em 1821), 
o saboiano Joseph de Maistre 6 o represen- 
tante mais decisivo na polemica "antigali- 

cana". Com ele a reaqiio "ultramontanista" 
atinge o ponto mais alto. 

Ele contraria o individualism0 e o es- 
pirito abstrato do Iluminismo, ve na Revo- 
luliio a obra atroz do dem6ni0, e considera 
todas as "diabdicas estranhezas" do mundo 
modern0 (a revolugiio, o terror, Napoleiio 
etc.) como conseqiihcia inequivoca da re- 
jeiqiio da teocracia medieval e da monarquia 
que se fundamenta sobre o direito divino. 

Niio a raziio individualista do Ilumi- 
nismo, mas as verdades eternas da religiiio, 
que Deus desde a origem revelou ao homem, 
deveriam ser o fundamento da vida e da 
hist6ria. Todavia, com o pecado original, o 
homem assinou sua condena~iio A ignorin- 
cia. Dai a necessidade para ele de aceitar e 
submeter-se As institui~des como a Igreja e 
o Estado, ou melhor, As autoridades que, 
como o papa e o soberano, representam as 
verdades e siio instrumentos da Providhcia. 

loseph de Mastre  
en2 unza g m v w a  trrutla 
de unz retrato n lup~a, 
de Vogel uan Vogelslem. 
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principio da sociedade civil 
a de consenrag60 social 

Rs leis religiosas das sociedades diversas 
da catolica ndo sdo conseqij&ncias necassdrios 
das leis Fundamentois, nem rela@es nscessd- 
rios, derivadas da natureza dos seres; elas ndo 
860, por isso, sociedades constituidas. Se ndo 
860 sociedades constituidas, sua vontode geral 
de existir ndo pode exercer-se por melo de um 
poder geral, nem este pode agir por meio ds 
uma forgo geral. Uma vontode sem forgo ndo d 
uma vontode, mas um desejo: o que quer dizer 
que @stas sociedades n6o podem existir, mas 
gostariam de existir; quer dizer que elas ti2m um 
principio de inquieta@o que mais ndo 6 que 
uma tend&ncia para existir ou constituir-se. 

Portanto, elas ndo existirdo ou, se existem 
por um pouco, ndo existirdo a ndo ser dapen- 
dendo de alguma outra sociedade e tardo Fora 
delas, em outra sociedade, a causa de sua 
exist&ncia. Serdo, portanto, dependentes de 
outro sociedade; mas, se sdo dapendentes, 
serdo tambdm fracas e chegardo ao momento 
Final de sua existhcia com uma progressiva 
deteriorqdo. 

Se a sociedade catolica 6 constituida, sua 
vontade geral de conserva~do realizar-se-6 por 
meio de um poder geral conservador, e este 
agir6 por meio de uma for~a geral conserva- 
dora. Portanto, ela tar6 em si o principio de 
sua existhcia e os rneios da sua conserva{60; 
ela ser6, portanto, independente; ela ser6, 
portanto, forte; ela, portanto, se conservar6. 
€10, portanto, se elevar6 progressivamente b 
perfei~do. R prova destas afirmaq5es est6 nos 
fatos e em fotos incontest6veis. 

Nos dezoito sdculos ds vida da Igreja 
cristd formaram-se em seu seio infinitas sei- 
tas, e todos estes ramos ssparados sscaram, 
enquanto a 6rvore permaneceu sempre verde; 
as tempestodes apenas a fortalaceram e as 
podas a rsvigoraram. 0 s  ramos, atualmente 
seprodos, secarao por sua vez; e, sem que 

se tenha notado seu desaparecimento, chega- 
r6 o tempo em que eles n6o ex~stirdo mas. R 
lgreja catolica n60 tem apenas urn principio de 
conserva<60, mas tem tarnbdm um principio de 
aperfei<oamento. Rpssar das desordens tdo 
reprovodas sm seus ministros e t6o estranha- 
rnente exagerodas pelo odio, ouso sustentar 
- em base a fatos conhecidos por toda a Europa 
-qua a lgreja da Franp deu nesta persegui@o, 
a mais perigosa entre as que a religido teve de 
sofrer, provas de fd, de coragem e de paci&n- 
cia que ndo se encontrarn, no mesmo grau de 
unanirnidods, em nenhuma &poco da historia 
da lgreja. E ndo sdo apenas os ministros da 
religido, for~a pljblica conservadora da socie- 
dade religiosa, os que se devotaram em sua 
defesa; tambdm nos outras ordens do Estado, 
a at6 no povo, p6de-se observar um apego d 
F& catolica do qua1 n6o houve exsmplo em ne- 
nhurn tempo e am nenhum lugar. Ssm remontor 
at6 os tempos do arianismo, do donatismo, do 
maniqueismo etc., compare-se a Rlemanha do 
tempo de lutero ou a Inglaterra ds HenriqueVlll 
e de SGUS sucessores com a Francs da revolu<do 
atual, e ficar-se-6 convencido de que a religido 
inspira um npego tanto mais vivo quanto mais 
6 conhecida e qua, se em todo tempo Fogs das 
almas fracas e dos cora<des corrompidos, mais 
sla avan~a em idade, permitam-rns ssta expres- 
sdo, mais profundamente ela lan~a suas raizes 
na sociedade. E n6o se diga que a Revolu~do 
francesa foi urna revolu<do puramente politico; 
seria mais verdadeiro dizer que foi puramente 
relig~osa, ou ao menos que naqueles que se- 
cretamente a dir~giram, e sem que aqueles que 
a moviam soubessem, h6 mais fanatismo de 
opinides rehgiosas do que arnblq5o de poder 
politico. [ . . . I  

Dlsse antes que as sociedades religiosas 
ndo constituidas tinham um princip~o interior 
de dependhcia e de detariora<do qua as 
conduzia ~nfalivelmente d destrui~60; e sa- 
lientei este mesmo principio de degenerqdo 
nas soc~edades polit~cas ndo constituidas. 0 
cr~st~anismo que apenas prescrevla hurnildade 
para o espirito, desinteresse para o corog60, 
mortifica~do para os sentidos, ndo provocou 
nenhurna desordem no Impdrio, e este era um 
louvor que os propr~os pagdos Ihe atribuiam. 
Difund~u-se apenas pela forsa de seu principio 
interlor, ssrnelhonte oo gr6o de mostordo que 
se d~senvolvs ou 6, moss0 qua ferrnento; mas 
a Reforma, que permitla o orgulho ao espirito, o 
interesse ao corogbo, os prazeres aos sentidos, 
porque autorizava as inspirqdes particulares, o 
saque das propriedades religiosas e o divorcio, 
p6s a Europa sob ferro e fogo. Guerras de trinta 
anos, devasta<des ~naudltas foram os brinque- 
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dos de seu bsrso; a Fran~a, a Rlemanha, a In- 
glaterra, os Poises baixos, a Sui~a, a Oo&mia, o 
Polha,  onde se ~ntroduzira, tornaram-se presa 
dos horrores das discordias civis; a Espanha, 
a Itdlia, Portugal, onde ela ndo havia pod~do 
penstrar, permaneceram tranquilos. 560 fatos 
1ncontest6veis, e ndo me digam que os Refor- 
mados ndo foram sempre os agressores, porque 
6 evidente que a selta que se autopromove & 
necessariamente agressiva, ainda que saus 
fautores ndo sejam necessariamente sempre e 
em todo lugar os primeiros a atacar. R Reforma 
foi a causa das desordens ocorridas, porque & 
a causa das presentes; e a guerra atual, con- 
siderando bem, nada mais & que o efeito do 
fanatismo das opinides que nasceram no selo 
da Reforma e Qua derivam necassoriomanta de 
seus principios: Ndo apenas o Reforma foi e & 
ainda causa de desordens, mas deve s&-lo; ela 
o ser6 sempre necsssoriornenta e apesar de 
seus proprios partld6rios, porque do sociedade 
religiosa pode-se dizer aquilo que se disse da 
sociedade politico: "Se o legislador, enganan- 
do-se em seu objeto, estabelece um pr~ncipio 
diferente daauele aue nasce da natureza das 
coisos, a sociidade ;?do deixar6 de ser agltada 
at& quando tal prlncipio seja destruido ou mu- 
dado, e at& quando a natureza invencivel ndo 
tenha retomado seu dominio" 

L. ds Ronald, 
Thdorie du pouvoir poltlque et rdigieux 

dans la socidtd civile d ~ m o n t r d ~  
por IG raisonnement et par I'histoire. 

0 papado criou 
s salvou a Europa 

"Todo sobsronio, cujo fronte n6o tanha 
sido tocodo palo dado aficaz do sumo ponti- 
fice, permanacsrd sarnpra infarior 6s outras, 
tonto no durog6o da saus rainos quonto no 
cordtar de suo dignidode a no Forrno da sau 
govarno ". 

R consci&ncia iluminada e a boa-f& ndo 
podem ter mais duvidas: 6 o cristianismo que 
formou a monarquia europhia, uma maravilha 

demasiadamente pouco admirada. Contudo, 
sem o papa ndo h6 verdadeiro cristianismo; sem 
o papa a ~nst~tui$do divina perde sua pot&ncia, 
seu car6ter d~vino e sua forp de conversdo; 
sem o papa 6 apenas um sistema, uma crenGa 
humana, incapaz de entrar nos cora~des e de 
modific6-10s para tornar o homem suscetivel de 
um mais alto grau de ci&nc~a, de moral e de ci- 
viliza<do. Toda soberania, cuja fronte n6o tenha 
sido tocada pelo dedo eficaz do sumo pontifice, 
permanecera sempre Inferior 6s outras, tanto 
na dura<do de seus reinos quanto no car6tsr 
de sua dignidade s no forma de seu governo. 
Toda na~do, ainda que cristd, que ndo tenha 
sentido ds manelra adequada a a$d0 constitu- 
tiva do papado, psrmanecer6 do mesma forma 
etsrnamente inferior 6s outras, embora sendo 
em tudo o resto igual, e toda na~do separada 
depois de ter rscabido a impressdo do sigilo 
universal sent1r6 que Ihe falta alguma coisa e 
ser6 reconduz~da, cedo ou tarde, pela razdo 
ou pela desventura. Para todo povo h6 uma 
ligaq3o mlsteriosa, mas visivel, entre a dura~do 
dos reinos e a perfel@o do principio religioso. 
[ . . . I  0 s  erros dos papas, infinitamente sxage- 
rados ou apresentados de modo ~nadequado, 
e qua, em todo caso, resultaram ser em geral 
vantajosos para os homens, sdo por outro lado 
apenas a impureza humana, inevit6vel em toda 
mistura temporal; e quando se examinou bem 
tudo e se pesou tudo com a balanp do hlosofia 
mais fria e imparclal, permanece demonstrado 
que os popos forom os mastras, os tutoras, os 
solvodores a os verdcldairos g&nios constitut~vos 
do &ropa. 

Para o restante, como todo governo ima- 
gin6veI tem seus propr~os defeitos, tambbm o 
regime sacerdotal - de modo nenhum nego isso 
-tern os seus na ordem politico; mas sobre este 
ponto proponho ao bom senso europau duos 
reflex6es que sdo, assim sempre me pareceu, 
de grande peso. R primeira reflex60 & que 
este governo ndo deve de fato ser julgado em 
si mesmo, mas em sua relaq3o com o mundo 
catol~co. Se for necess6r10, como & evidente, 
para manter o conjunto e a unidade, para fazer 
- seja-me concedida a expressdo - circular o 
mesmo sangue nas mas distantes ve~as de 
um corpo Imenso, entdo todas as imperfei@es 
que resultariam desta espbcie de teocracia 
romana na ordem politica ndo devem mais ser 
consideradas a ndo ser como a umidade que 
6 ,  por exemplo, produzida por uma m6quina a 
vapor no ed~ficio que a abriga. 

R segunda reflaxdo C que o governo dos 
papas & uma monarqula semelhante a todas 
as outras, se a cons~derarmos simplesmente 
como govarno de urn so. Ora, quais males ndo 
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resultam tambdm da monarquia melhor constl- 
tuida? Todos os livros de moral estdo cheios de 
sarcasmos contra as cortes e os cortesdos. Ndo 
se poupam sem duvida as invectrvas contra a 
duplicidade, a perfidia, a corrupgio dos corte- 
sdos; e Voltaire n6o pensava certamente nos 
papas quando exclamava com tanta eloqu6ncia 
decorosa: 

lume do cdu, que vais tdo profundo, 
Mas aos mais vazios tiranos abandonaste 
o mundo! 

Todav~a, quando se esgotaram todos os 
g&neros de crit~ca e se lanqxm, como d justo, 
no outro prato da balan~a todas as vantagens 
da monarquia, qua1 d, finalmente, o resultado 

ultimo? R monorquio 6 o malhor, o mois dur6vsl 
dos governos, e Q o mo~s naturol poro o hornsrn, 
Julguemos do mesmo modo a corte romana. E 
uma monarqula, a h c a  forma de governo pos- 
sivel para reger a Igreja catolica; e, seja qua1 
for a superioridade desta monarqula sobre as 
outras, d ~mpossivel que as paxdes humanas 
n6o se agitem ao redor de um centro qualquer 
de poder e ndo se deixem as provas de sua 
asdo, o que de fato n6o impede que o governo 
do papa seja a mais doce, a mais pacifica e 
a mais moral de todas as monarquias, asslm 
como os males bem maloras da monarqu~a 
secular n6o Ihe impedam de ser o melhor dos 
governos. 

J. ds Mastre, 
0 papa. 





Capitulo dkcimo terceivo 

&npenho social, militia e revoIuGGo 

em Romagnosi, Cattaneo e Ferrari 

A filosofia italiana dos primeiros dechios do seculo XIX acerta contas com a 
cultura do Iluminismo, com o sensismo de Condillac e o pensamento dos ideologos. 
E se Romagnosi, Cattaneo e Ferrari elaborarao seus pensamentos na esteira do 
lluminismo (e Ferrari tambem do positivismo), filosofos como Galluppi, Rosmini e 
Gioberti se colocar%o em posis%o hostil em rela@o ao Iluminismo, propondo urna 
volta a tradi@o metafisico-espiritualista. 

Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), antes professor de direito em Parma 
e Pavia, depois - apos a queda de Napoleao - perseguido pelos austriacos, dirigiu 
suas pesquisas sobre questdes de metodologia e sobre problemas etico-politicos. 
Seu livro 0 que P a mente sa"? e de 1827, e sua outra obra Sobre a indole e sobre 
os fatores da civiliza@~o remonta a 1832. 

A intensao de fundo de Romagnosi 4 a de construir urna 
metodo "filosofia civil" consistente, em grau de dar-nos urna moral, um empirico direito e urna politica com solidos fundamentos. Para tal fim, dan- base 

do as costas as quimeras dos filosofos "visiondrios", ele percorre de uma 
o caminho do metodo empirico; metodo que n%o se identifica llfilosofia civilJJ 
com o sensismo de Condillac, enquanto o conhecimento n%o 4 de + g I 
fato um caos de sensasdes: a mente humana procede, na opiniao 
de Romagnosi, da sintese para a analise, da hipotese para os 
controles analiticos, empiricos. No process0 cognoscitivo a mente humana 6 ativa 
e, propondo "sentidos Iogicos", elabora e coordena os dados sensiveis. 

A aplicas%o do metodo empirico ao "homem de fato", isto e, 
ao homem social, leva Romagnosi a estudar a historia dos homens 
em seus produtos culturais; e do estudo dos produtos da mente hu- 
mana aparece a realidade da "civiliza~%o", na qua1 o homem "vai 
efetuando as condicdes de urna culta e satisfatoria conviv6ncia". 
Romagnosi, muito consciente da distins%o entre fatos e valores, nlio 
acreditava de fato em urna lei incessante de progresso: "a decad6n- 
cia pode ocorrer em qualquer estagio, como a historia testemunha". 

A civilizaga'o 
dos homens 
na'o e urn evento 
necessdrio: 
"a decadencia 
pode ocorrer 
em qualquer 
estdgio " 
+ § 2  

P\ meote humaoa p vocede sofia das primeiras dCcadas do sCculo XIX, 

d a  sintese para a ao6Iise de um ou de outro modo, acerta as contas 
com a cultura do Iluminismo, o sensismo 
de Condillac e o pensamento dos idedogos. 

TambCm na Itiilia, em contextos h i s 6  Enquanto, de um lado, pensadores 
ricos e politicos diferentes do franc&, a filo- como Romagnosi, Cattaneo e Ferrari pro- 
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curavam prosseguir na linha do Iluminismo 
(e Ferrari inclusive na linha do positivismo), 
do outro lado, filosofos como Galluppi, Ros- 
mini e Gioberti mostravam-se seriamente 
avessos ao pensamento iluminista e sensista, 
propondo o retorno h tradigao espiritualista 
e A filosofia metafisica, embora trilhando 
caminhos diversos. 

Como poderemos constatar nas pa- 
ginas seguintes, deve-se notar que tanto 
o pensamento de Romagnosi, Cattaneo e 
Ferrari, como tambCm a filosofia e as ativi- 
dades de Rosmini e, sobretudo, de Gioberti, 
entrelaqam-se com os acontecimentos sociais 
e politicos da RestauragHo italiana. 

AlCm dos filosofos citados, cujo pensa- 
mento exporemos neste capitulo, devemos ao 
menos mencionar os nomes de JosC Mazzini 
(1 805-1 872, cujo pensamento e atividades 
sHo expostos nos textos de historia), Vi- 
cente Cuoco (1770-1823), Francisco Soave 
(1743-1806), Melquior Gioia (1767-1829). 

Passemos, porCm, A tratagso dos pen- 
sadores mais significativos, comeqando por 
Gian Domenico Romagnosi. 

Gian Domenico Romagnosi nasceu em 
Salsomaggiore, em 1761, e morreu em MilHo, 
em 1835. Estudou no ColCgio Alberoni de 
Piacenza e, depois de passar alguns anos em 
Trento, ensinou direito nas universidades de 
Parma e de Pavia. Depois da queda de Napo- 
leiio e do retorno dos austriacos, foi por eles 
perseguido; implicado no processo Pellico- 
Maroncelli, foi aprisionado. Saindo da prisiio, 
passou seus 6ltimos anos de vida em meio a 
dificuldades econ6micas (entre outras coisas, 
foi-lhe proibido at6 dar aulas particulares, de- 
pois de ter sido afastado do ensino p6blico). 

0 s  interesses filosoficos de Romagnosi se- 
guem duas direq6es solidamente inter-relacio- 
nadas: a metodologica e a Ctico-politica. Seus 
escritos fundamentais s50: 0 que e' a mente 
sadia? (1 827); Pontos de vista fundamentais 
sobre a arte Mgica (1832); GBnese do direito 
penal (1 791 ); Introdu@o ao direito public0 
universal (1805); Sobre a indole e os fatores 
da civiliza@o (1832). Colaborou ativamente 
com o "Conciliador", a "Biblioteca Italia- 
na" e os "Anais Universais de Estatistica". 

A intengHo de fundo de Romagnosi 
foi a de construir uma "filosofia civil" con- 
sistente. Com efeito, disciplinas como a 
moral, o direito e a politica precisam de fun- 
damentos solidos, isto 6, necessitam de leis 
comprovadas da natureza humana, assim 
como "a agricultura e a meciinica baseiam- 
se nas leis da natureza fisica". 

Todavia, para encontrar as leis da 
natureza humana, devemos deixar de nos 
comportar como "visionirios" e de correr 
atr6s das quimeras dos filosofos. 0 que 
precisamos, muito mais, C ser "experimen- 
tais indutivos", ou seja, trabalhar usando 
o mCtodo empirico. Em 0 que e' a mente 
sadia?, Romagnosi escreve: "Vale mais um 
opusculo que me explique como nasce em 
nos a crenqa, como age a analogia, como 
se gera a compaixiio etc., do que todos os 
tratados dos categoremas de Aristoteles, 
toda a filosofia critica de Kant e todo o teo- 
rismo,de certos filosofos dos dias de hoje". 

E preciso, portanto, usar o mitodo em- 
pirico. Mas, para Romagnosi, o mttodo em- 
pirico nHo equivale ao sensismo (por exem- 
plo, de Condillac). Antes de mais nada, usar 
o mitodo empirico niio significa perder-se no 
caos das sensag6es, jh que a mente humana 
procede da sintese a analise: de sinteses que 
expressam a compreensiio de "totalidade" a 
analises que, dessas totalidades, diferenciem 
depois as "particularidades". 

Em esshcia, formulam-se hipoteses que 
depois se procura controlar atravCs da anili- 
se. Disso se pode ver, em segundo lugar, que 
o conhecimento niio C mera passividade, que 
o conhecimento nHo se reduz a sensaq6es. 

Em suma, no processo cognoscitivo, 
existe a participagiio ativa do sujeito que, 
propondo "sentidos 16gicos", elabora e coor- 
dena os dados sensiveis. As sensaq6es nHo siio 
conhecimentos, e sim instrumentos de conhe- 
cimento. E "a mente sadia nada C mais que a 
faculdade de aprender, qualificar e confirmar 
nossas idtias, de mod0 que, adequadas A nossa 
compreensiio, elas nos ponham em condig6es 
de agir com efeito conhecido de antemiio, 
como a maioria dos homens costuma fazer". 

fiUfilosofia civil" 

c o m o  conG\eciw\ento 

do "G\omem social" 

Pois bem, equipado com essas concep- 
g6es metodol6gicas, Romagnosi estabelece 
os alicerces para a construg50 de sua "filo- 
sofia civil", cujo objetivo C o de conhecer 
o "homem de fato", ou seja, o homem 
social. E esse homem social de fato pode ser 
conhecido investigando-se "o conjunto do 
desenvolvimento do pensamento humano, 
isto C, a cultura intelectual dos povos". 



Em suma, o homem n i o  alcanqa o 
conhecimento discorrendo em abstrato so- 
bre esta ou aquela sua faculdade espiritual, 
mas muito mais analisando sua historia e a 
historia de seus produtos culturais: C pel0 
produto que conhecemos o produtor, ja 
que n30 se conhece o homem de fato "nem 
com as vis6es plat8nicas, nem com as qiii- 
didades peripatiticas, nem com as nuanqas 
transcendentais, nem com os minuciosos 
experimentos acadimicos" . 

Do estudo sobre o homem de fato 
emerge a realidade da "civilizaqio", que C 
"aquele mod0 de ser da vida de um Estado 
pel0 qua1 ele vai concretizando as condiqoes 
de conviv&ncia culta e satisfatoria". 

Entretanto, consciente da distinqio en- 
tre fatos e valores, entre "leis de fato", que 
descrevem o estado de civilizaqio de urn 
POVO, e "leis de dever", que dizem como 
a civilizaq30 humana deve desenvolver-se, 
Romagnosi estava canscio do fato de que 
n3o existe lei irrefreiivel de progress0 e que 
"a decadincia pode acontecer em qualquer 
estigio, como atesta a hist6rian. 

Clan Donzenlco Konlagizosr (1  761 -1 8 3 C), 
f m t o ~  de unza "filosofia cw11" L O M C  ucta, 
fmdada sobre o "nzetodo enzpmco ". 

II. A filo.sofia 
e o federalismo em Carlos Cattaneo 

Discipulo de Romagnosi, Carlos Cattaneo (1801-1869) participou das Cinco 
jornadas de Milao em 1848 e, voltando os austriacos, refugiou-se na Suiqa, onde 
foi professor de filosofia no Liceu cantonal de Lugano. Merecem 
ser mencionadas suas Consideraq6es sobre o principio da filosofia A f;losofia 
(1 844) e a Psicologia das mentes associadas (1 859-1 866). como "milicia " 

Para Cattaneo a filosofia C "uma milicia"; deve enfrentar os , 8 7 
problemas reais e tentar "transformar a face da terra". 

"Nexo comum de todas as ci@ncias", a filosofia e, em primeiro lugar, estudo do 
pensamento humano, assim como ele se manifesta em suas elaboraqaes; e histbria, 
linguistics e economia s3o os trQ campos de pesquisa escolhidos 
por Cattaneo, o qua1 C explicit0 sobre o fato de que devemos a yy federa/ismo 
maior parte de nossas idkias a inteliggncia "dos homens associados c a Linica teoria 
na tradiqao e no comCrcio do saber comum e dos erros comuns". possivel da 

Anti-revolucion6rio e reformista, Cattaneo viu na razao o ins- liberdade" 
trumento da gradual libertaqao do homem em relaqgo a barbarie e 4 § 2-3 
a ignor&icia. Defensor do livre comercio e da propriedade privada, 
contrario ao comunismo porque e uma doutrina que "demoliria a riqueza sem reparar 
a pobreza"; toterante em materia religiosa; no plano politico Cattaneo se definia "ver- 
dadeiramente e incorrigivelmente federalista". Seu federalismo - federalismo euro- 
peu e federalismo dentro dos Estados nacionais-se configura como defesa das auto- 
nomias, da livre iniciativa e da histbria das diferentes comunidades humanas. Escrevia 
Cattaneo: "Teremos verdadeira paz quando tivermos os Estados Unidos da Europa". 
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Carlos Cattaneo: 
I 

"a filosofia 

0 maior ginio da Escola de Romag- 
nosi C, sem duvida, Carlos Cattaneo, que 
nasceu em Miliio, em 1801, formou-se 
seguindo o ensino particular de Romag- 
nosi, laureou-se em jurisprudincia pela 
Universidade de Pavia em 1824 e lecionou 
at t  1835 nos ginasios de Milio. Em 1835, 
abandonou o ensino para dedicar-se ao 
jornalismo. Em 1839, fundou a revista 
"0 PolitCcnico", que se apresentou como 
"repertorio mensal de estudos aplicados 
a cultura e 2 prosperidade social". Par- 
ticipou das "Cinco Jornadas de Miliio" 
de 1848, mas, como federalista convicto, 
foi contririo anexaqio da Lombardia 
ao Piemonte. Com a volta dos austriacos, 
Cattaneo refugiou-se na Suiqa, onde em 
1852 foi nomeado professor de filosofia 
no Liceu cantonal de Lugano. Morreu em 
1869. A produgio filos6fica de Cattaneo 
niio consiste em grandes volumes, e sim 
em penetrantes e ainda instrutivos artigos 
e ensaios, entre os quais merecem menqio 
os seguintes: Considera@es sobre o princi- 
pio da filosofia (1844); 0 estado presente 
da Irlanda (1844); Introdu@o as noticias 
naturais e ciuis da Lombardia (1844); 
A insurrei~iio de Mil20 (primeira edigiio 
francesa, 1848), e Psicologia das mentes 
associadas (1859-1866). 

Na opiniio de Cattaneo, a filosofia 
C "uma rnilicia". Sua funqio niio C a de 
especular nem a de contemplar: a filosofia 
deve "aceitar todos os problemas do s k u -  
lo", j i  que deve tender a "transformar a 
face da terra". Desse pressuposto deriva o 
desprezo de Cattaneo tanto pelos fil6sofos 
idealistas como pela "filosofia das esco- 
las", e tambtm pela filosofia de Rosmini. 
Rosmini, particularmente, cai sozinho por 
terra pelo fato de que sua filosofia C uma 
filosofia metafisica, abstraida da realidade 
"positiva" e desligada das cizncias. Se- 
gundo Cattaneo a filosofia deve ser util, 
exatamente como as cizncias. Enquanto as 
ciincias unem, as metafisicas dividem, j6 
que, afirma Cattaneo, niio existe uma me- 
tafisica, e sim seitas metafisicas. Portanto, 
quem quer fazer filosofia util a sociedade 
"deve se colocar paciente e modestamente 
na escola da ciincia". 

& A filosofia como"ci8ncia" 

das "mentes associadas" 

Particularmente, enquanto, por um lado, 
a filosofia C vista positivamente como "nexo 
comum de todas as ciincias", por outro lado 
ela consiste no estudo hist6rico e experimen- 
tal do pensamento humano assim como ele se 
manif~sta "com seus atos e suas elaborag6esX. 

E 'has histbrias, nas linguas, nas reli- 
gioes, nas artes e nas ciincias" que se conse- 
guiri conhecer o espirito humano, e niio na- 
quelas especulaqBes filos6ficas que pretendem 
"perscrutar sua essincia". E precisamente a 
histbria, a lingiiistica e a economia sio os trzs 
campos de investigaqiio nos quais Cattaneo 
exerce sua pesquisa. 

Tais investigaqoes mostram que o ho- 
mem individualmente permanece incom- 
preensivel caso suas idCias, suas ag6es, seus 
comportamentos, em suma, os produtos de 
sua cultura niio sejam situ?dos na sociedade 
em que ele vive e atua: "E mister [...I estu- 
dh-lo [o homem] em tanto mais situaqoes e 
mais diversas for possivel". 

Essa C a raziio pela qua1 precisamos 
passar do estudo da "mente solitaria" para 
o das "mentes associadas". 0 escrito de 
Cattaneo sobre a Psicologia das mentes 
associadas constitui etapa fundamental e 
contribuiqio bastante original 2 psicologia 
social. Escreve ele: "0 maior n ~ m e r o  das 
nossas idCias niio deriva de nosso sentido 
individual e de nosso intelecto individual, 
e sim dos sentidos e intelectos dos homens 
associados na tradiqio e no intercimbio do 
saber comum e dos erros comuns". 

A teoria poIitica 
do federalismo 

Anti-revolucionirio e reformista, Catta- 
neo entendia a liberdade como "exercicio da 
razio", como liberta~iio gradual e inteligente 
dos laqos criados em torno do homem social 
pela barbarie e pela ignorincia. Por isso, 
ao contririo da tese de Vico relativa aos 
avanqos e retrocessos hist6ricos, Cattaneo 
pensa mais em um progress0 ininterrupto 
da humanidade. 

Cattaneo foi um liberal genuino. Em 
economia, defendeu o intercimbio livre, 
repudiou o protecionismo estatal e se ali- 
nhou em defesa da propriedade privada, da 
"promoqiio da plena e livre propriedade". 
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Na opiniiio de Cattaneo, o comunismo C 
doutrina que "demoliria a riqueza sem eli- 
minar a pobreza". 

Em mate'ria religiosa, o laicism0 liberal 
de Cattaneo afirma a toleriincia em relaqiio a 
todas as crenqas e defende o matrimhi0 civil. 

Em poli'tica, seu liberalism0 torna-se 
luta contra todo despotismo, at6 larvar, 
preferencia pela republica em relaqiio a 
monarquia, patriotismo sincero. 

Todavia, ainda no plano politico, sua te- 
oria de maior relevhcia C a do federalismo: o 
federalismo europeu e o federalismo interno 
de cada Estado nacional. Cattaneo definia- 
se como "verdadeira e incorrigivelmente" 
federalista. Enquanto para os neoguelfos o 
federalismo era meio para alcanqar a inde- 
pendencia, para Cattaneo o federalismo C o 
fim. Para Cattaneo, "o federalismo C a teoria 
da liberdade, a unica teoria possivel da liber- 
dade". Sustenta ele: "Liberdade C repitblica e 
republica C pluralidade, ou seja, federaqio". 

Cattaneo p6e na base do seu federalismo 
o principio de que o Estado unitario niio pode 
ser autoritario e despotico, e de que a unida- 
de niio pode se transformar em sufocamento 
das autonomias, da livre iniciativa e da his- 
toria das diferentes comunidades humanas. 

No que se refere mais especificamente 
aos Estados Unidos da Europa, Cattaneo 
era de opiniiio que "so teremos uma ver- 
dadeira paz quando tivermos os Estados 

Unidos da Europa". No dia em que, por con- 
senso repentino, a Europa pudesse tornar-se 
semelhante a Suiqa e semelhante a AmGica, 
naquele dia em que ela escrevesse em seu 
frontispicio Estados Unidos da Europa, ela 
niio s6 se livraria dessa necessidade mortal 
de batalhas, incendios e patibulos, mas tam- 
bCm lucraria cem mil milh6esY'. 

Carlos Cattaneo ( 1  801 -1 869)  
foz o yrande terirlco do federalzsn~o. 

I /  
e a filosofia da ~evoIu~&o' '  

Outro discipulo de Romagnosi e Giuseppe Ferrari (181 1-1876), editor de uma 
edisao das obras completas de Vico, autor de A filosofia da revolu@o (1851). 

Contrario ao tradicionalismo espiritualista e a todas as meta- 
fisicas- as quais pbem a razao "fora do sentido" -, Ferrari afirma A fi/osofja 
que a filosofia deve "reconquistar 0 fato". 6 i n ~ t i l  "procurar na"o devep6r 
um fen6meno alem dos 'fen6menos"'; os fen6menos, os fatos, a razz0 "fora 
"bastam a si mesmos". Aqui esta a grandeza do positivismo, que do sentido" 
Ferrari chama "a epoca da revolu~ao", uma epoca onde se tera + § 7 
"o reino da cihcia" e "o reino da igualdade". E se 6 verdade 
que a Revoluqao Francesa combateu toda uma serie de privilegios, todavia - afir- 
ma Ferrari - e precis0 continuar naquele caminho e suprimir igrejas e religibes, e 
abater os novos privilegios de "cidadaos burgueses que vigiam inexoravelmente 
a defesa da propriedade e da religiao". 
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Outro aluno de Romagnosi foi Giusep- 
pe Ferrari. Nascido em Miliio, em 1811, 
laureou-se em jurisprudhcia em Pavia, em 
1832. Seus interesses, porCm, eram pre- 
dominantemente filosoficos. Atraido pelo 

ensamento de Vico, republicou suas obras. X exceqiio do  breve partntese de 1848, 
Ferrari residiu na Franqa at6 1859, onde 
ensinou filosofia no Liceu de Rochefort e 
na Universidade de Estrasburgo. Voltando i 
Itilia em 1859, ensinou filosofia em Miliio, 
Turim e Roma. Morreu em 1876. 

Sio  trts seus escritos mais importan- 
tes: A mente de G. B. Vico (1835-1837), 
que C a apresentaqio da ediqiio das obras 
completas de Vico, que foi precisamente 
Ferrari o primeiro a publicar; A revolu@o 
e as yeformas na M i a ,  publicada em 1848 
na F r a n ~ a  (e em francts); A filosofia da re- 
volu@o (1851). 

Segundo Ferrari, a Revolugiio Francesa 
de 1789 ficou incompleta, cabendo 5 nova 
filosofia positivista leva-la a termo. Desse 
modo, C urgentemente necessario contrastar 
o tradicionalismo espiritualista, que despre- 
za as conquistas de Locke, que considera 
"desvios de um povo febricitante" as idCias 
de Rousseau e Voltaire, e que se pergunta "se 
a revoluqio n i o  seria um acidente". 

Contra essa filosofia, que p8e a raziio 
"fora de sentido" e que se remete a Leibniz, 
Descartes e a "todas as filosofias derro- 
tadas", Ferrari libera a duvida cetica de 
Hume, persuadido de que o que importa C 
"reconquistar o fato e mantt-lo como base, a 
despeito de toda insidia logica e ontologica" 
(Ferrari chama "logican. a raziio abstrata e 
especulativa). 

Portanto, C preciso ater-se aos fatos 
e n i o  se perder atras das "conjecturas" e 
"hipoteses". E inutil procurar "um fen6me- 
no alCm dos fen6menosY'. 0 s  fen6menos e 
os fatos "bastam-se a si mesmos". Essa C a 
grandeza e a civilizaqio que, procedendo do 

Iluminismo, se estabiliza com o positivismo, 
que Ferrari chama "a Cpoca da revoluqiio". 

Essa Cpoca vem depois da Cpoca da 
religiiio e da Cpoqa da metafisica, sendo a 
Cpoca da citncia. E verdade, diz Ferrari, que 
o Iluminismo e a revoluqio combateram a 
religiio e os privilkgios. Entretanto, C preciso 
ir alCm. A revoluqiio levou a liberdade de 
culto, mas Ferrari defende a supressao das 
religioes e das igrejas. 

A revoluqiio quis a liberdade para o rico 
e para o pobre, mas C obvio que, como o rico 
C mais forte, ele esmaga o pobre. Conseqiien- 
temente, esta certo o socialismo que requer 
com forqa a transformaqao econ6mica da so- 
ciedade e uma bem diferente distribuiqao da 
riqueza. A revolugiio arrancou o poder das 
mios da nobreza, mas o p6s nas mios daque- 
la classe privilegiada que 6 a burguesia, ao 
passo que ele deve estar nas miios do povo. 

Esse C o caminho que Ferrari apresen- 
ta para que a revoluqiio, bloqueada pela 
revanche dos reacionarios, possa percorrer 
sua trajetoria ate o fim. Nesse sentido, "a 
revolucao C o triunfo da filosofia, chamada 
a governar a humanidade". 
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"Seja quo1 for o comunhdo dos pansa- 
mentos e dos sentimantos que umo lingua 
propoga entre os Familias e as comunas, 
um porlomento reunido em londres jomois 
deixord contente o Rm&ica; um porlomento 
reunido em Paris jamois deixard contente Ge- 
nebro; as leis dmutidos om N6poles jomo~s 
ressuscitardo o estociondrio Sici'lio". 

Infelizmente o demonstra o exemnlo do 
Franca e do Espanha, cuja liberdada sdngre; 
tamente conquistada escapa eternamente do 
mdo, por causa das imensas Forps acumuladas 
na mdo dos governos, enquanto vice-versa no 
Suica e na Rmbrica, onde todo povo partrcular 
manthm firms no punho seu senhorio, a liber- 
dade, depois de uma primeira aqu~sr@o, n8o 
mais foi perdida. Tal & a vrrtude dos principios, 
fora dos quais todo esfor$o de valor e de sa- 
crificio & vdo. 

Tamb&m ndo ajuda iludir-se dizendo que 
estes n60 sdo pr~ncipos: sdo principios tambhm 
eles de direito; sdo pelo menos principios de 
politico; e a politico 6 a necess6ria tutora do 
direito; e principio 6 tudo aquilo que gera shries 
insvit6veis de consequ&ncias. Nem ajuda iludir- 
se dizsndo qus, por pouco que se acrescents, 
e por pouco que se tire, a federa@o acaba 
necessariamente se confundindo com a unida- 
de; pols em todas as peripkias do mundo a 
passagem de uma coisa para outra se faz por 
graus; e de tal forma por graus se procede da 
planta ao animal e da folha para a flor e para o 
huto, que a ci&ncia ndo pode indicar o ponto em 
que a passagem ocorre. Nem por rsso algubrn 
trocar6 a figueira pela folha ou a ovelha pela 
erva que a allmento, ou a paterna presid6ncia 
de Ulashington corn a feroz ditadura de Cavaig- 
nac. € o antigo sofisma do cirmulo. 

Sempre 6s voltas com precipitadas abs- 
traedes, v&am no mundo os individuos; depois 
as Familias, e & grande ventura; depois v&em 
tamb&m a comuna, ou seja, a empresa unida 
de talvez uma centena de familiar; e, no maio- 

ria dos casos, combina~do quase dom&stica e 
privada. Depois fecham os olhos par0 todos 
os outros entremeros e volteios da sociedad~ 
humana; pulam de um salto paro a nqdo ou, 
melhor drzendo, para a lingua. lgnoram o Estado 
e suas necessidades. Portanto, se a mesma 
lingua domino as llhas Br~tdnicas, a PensilvBnia, 
o California, o alto Conad6, o Jamarca, a Rus- 
trdia, para ales h6 somente a soma de maior 
numero de familias e de comunas. Portanto, o 
parlamento britdnico ndo preclsa fazer leis; o 
congress0 omerrcano sonha ter tars para fazer; 
por lsso & mais supbrflua uma leglsla@o pro- 
vrncral para os irmdos do Pensilvdnia e para 
os aventureiros da Cal~forn~a; o frio Canad6, 
a torrida Jama~ca ndo devem ter leis propr~as, 
que correspondam aos lugares e 6s tradi@es, e 
6s v6rias misturas dos homens e 6 diversidads 
de sua consc~&nc~a; a 17ustr6lia deve esperar 
eternamente toda provisdo a part~r de seus 
antipodas, porque fala a mesma lingua, e forma 
com ales uma so na~do! 

Ndo, seja qua1 for a comunhdo dos pen- 
samentos s dos sentimentos que uma lingua 
propoga entre as familias e as comunas, um 
parlamento reunido em londres jamais deixar6 
contente a Rmdrica; um parlamento reunido em 
Paris jama~s de1xar6 contente Genebra; as leis 
discutidas em N6polss jamais ressuscitardo a 
jacente Sicilia, nem uma maioria plemontesa 
se acreditar6 em dhbito de pensar nolte e dia 
em transformar a Sardenha, ou poder6 tornar 
toler6veis todas as medidas em Veneza ou em 
Mildo. Todo povo pode ter muitos interesses a 
sarem tratodos em comum com outros povos; 
mas h6 interesses que somente ele pode tratar, 
porque apenas ele os sents, porque apsms 
ele os entande. E h6, al6m d~sso, em coda 
povo tambhm a consci&ncra de seu ser, tambhm 
a soberba de seu nome, tambbm o ciljme de 
sua terra ancestral. Dai o drrerto federal, ou 
seja, o direito dos povos, o qua1 deve ter seu 
lugar ao lado do direito da na~do, ao lado 
do d~reito da humanidade. Hornens frivolos, 
ssquecidos da pequenez dos rnteresses que 
os fazem falar, cr&em que valha para toda 
refuta@o do pr~ncipio federal andar rapetindo 
que & o sistema das velhas-republiquetas. 
Responderemos rindo, e lndicando para eles, 
al&m do oceano, a imensa Rm&rrca e, para 
al&m de outro oceano, a bandeira esvoaqmte 
nos portos do Japdo. 

C. Cottan~o, 
PrddcIo a "0 Polit6cn1co". 
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"No Italio, quern prescinde deste arnor 
dos p6trias porticulares, serneor6 ssrnpre 
no areia". 

Tais serlam, par exemplo, B~rmingham, 
Trieste, Malta, Gibraltar, que ndo t&m vinculo 
moral intirno com as popula<des circunvizinhas; 
e se poderiam dizer cidades cosmopolitas, e 
estdo no terra corno os navios ancorados estdo 
no mar. 

Nossas cidades s60 o centro antigo de 
todas as cornun1caq5es de uma grande e po- 
pulosa provincia; para ai se dirigem todas as 
estradas, para ai se dirigem todos os mercados 
do campo, sdo coma o cora<do no sistema das 
veias; sdo termos aos quais se dirlgem os con- 
sumos, e dos quals se difundern as ~ndustrias 
e os capitais; sdo um ponto de intersec<do, ou 
melhor, um centro de gravidade, que ndo se 
pode deixar cair sobre outro ponto tomado de 
proposito. 

0 s  homens ai se congregam para diversos 
interesses, porque ai encontram os tribunais, as 
intendhcias, as comissdes de recrutamento, 
os arquivos, os livros das hipotecas, as admi- 
nistra<des militares e sacerdotais, as grandes 
guarn~<des, os hospitals. 560 a moradia dos 
abastados com suas caixas e suas administra- 

<des; o ponto m&dio de seus poderes, a sede 
de seus pal6cios, o lugar de seus costumes e 
de sua influ&ncia e cons~dera<do, a reunido 
das parentelas, a situa<do mais oportuna para 
a coloca<do das filhas, e para os estudos e 
empregos da juventude. 

Em suma, elas s6o um centro de a<do de 
uma popula@o lnteira de duzentos ou trezentos 
mil habitantes. Fundai uma cidade nova, ajuntai 
riquezas, manufaturas, bancos e o que mais 
quiserdes, e depois vossa cidade nova sera 
Petersburgo, mas nunca ser6 Moscou; ser6 
Constantinopla, mas nunca ser6 Roma; ndo 
tar6 raiz na terra e nos homens. Separai-a, e 
o corpo mteiro ndo parecera mutilado; porque 
sera sempre um ap&ndice espl&ndido e n60 
uma preciosa viscera vital. 

Esta condi~do de vossas cidades 6 a obra 
de shculos e de remotissimos acontecimentos, 
e suas causas mais antigas de toda memoria. 
0 dialeto marca a obra indelhvd das primit~vas 
uniaes, e com o dialeto varia de provinc~a em 
provincia ndo so a indole e o humor, mas a 
cultura, a capacidade, a ~ndustria e a ordem 
inteira das rlquezas. lsto faz com que os homens 
ndo possam facilrnente se desagregar daquelas 
seus centros naturais. 

Na Italia, quem presc~nde deste amor 
das p6trias part~culares sernear6 sempre na 
areia. 

C. Cattanso, 
In "Rnnol~ univsrsoli di stotistico". 
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que propuseram urn retorno 21 filosoficl 

espiritualista e h rnetafisica: 

CiaIIuppi, Rosrnini e Ciioberti 

Pascoal Galluppi 1770-1846), influenciado primeiro por Condillac, entrou 
sucessivamente em contato com a filosofia de Kant, e foi professor de "filosofia 
intelectual" na Universidade de Napoles. De 1807 e seu ensaio 
Sobre a analise e a sintese; de 1819 s%o os primeiros dois volumes Vida e obras 
do Ensaio filosofico sobre a critica do conhecimento; as Cartas + 5 1 
sobre as vicissitudes da filosofia de Descartes a Kant s%o de 181 7. 

.As obras de Galluppi exprimem a forte preocupaqZo de salvar os nucleos 
fundamentais da tradiqao religiosa e metafisica (existencia de Deus, realidade do 
mundo externo, validez da lei moral etc.) dos assaltos do relativismo. Para tal fim, 
afirma Galluppi, e necesdrio voltar A experihcia; e a analise da experiencia interna 
nos testernunha a realidade do eu: o eu existe, e esta e uma verdade imediatamente 
evidente, uma "verdade primitiva". E se a analise psicologica revela a realidade do 
eu, ela revela tambem a realidade do mundo externo, uma vez 
que "toda sensa~io e a percepqao de uma existencia externa". A ~ ~ / t a  
S%o os objetos externos a causa de minhas percepqdes. a experi@nciaM 

Escreve Galluppi: "0 fora de mim n%o existe porque me e a volts 
modifica, mas me modifica porque existe". Da existencia do J tradi~ao 
eu e da realidade externa Galluppi, por meio da aplicaqio do -+52-4 
principio de causalidade, remonta a Deus: eu sou uma realidade 
"mutavel"; ora, "um ser mutavel n%o pode existir por si mesmo"; existe, portanto, 
um ser imutavel que me criou. E a raz%o humana - acrescenta Galluppi - tambem 
nos faz compreender que a causa primeira e um ser inteligente n%o cego. Daqui 
temos, por via direta, a fundaqao dos principios eticos: "[ ...I Deus quis que nossa 
raz%o nos mostrasse os deveres que nos mostra, e ele quis manifestar-nos seus 
preceitos divinos por meio de nossa razao. 6 esta a lei escrita por Deus em nossos 
coraqbes". 

Vida e obvas 

Pascoal Galluppi (1 770-1 846) contri- 
bui para tornar a filosofia europiia conhe- 
cida na ItLlia. Nascido em Tropea em 1770, 
Galluppi estudou filosofia e matem6tica na 
Universidade de NLpoles e, inicialmente, 
formou-se nas obras de Descartes, Leibniz 
e Wolff. 

Por volta dos trinta anos, leu Con- 
dillac, autor que exerceu poderosa influin- 
cia sobre ele. Escreve Galluppi em sua 
Autobiografia: "As obras desse filosofo 
fizeram com que eu mudasse a dire~iio de 
meus estudos sobre a filosofia [...I. Com- 
preendi que antes de afirmar qualquer coisa 
sobre o homem, Deus e o universo, era 
precis0 examinar os motivos legitimos de 
nossos juizos e dar base solida 2 filosofia, 
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ou seja, que era precis0 remontar i s  origens 
de nossos conhecimentos". 

Em 1807, publicou o ensaio Sobre a 
anklise e a sintese. Nesse meio tempo, entrou 
em contato com a filosofia de Kant e, em 
1819, publicou os primeiros dois volumes 
do Ensaio filosdfico sobre a critica do  conhe- 
cimento (o  terceiro e o quarto volumes das 
obras foram publicados em 1822; o quinto 
e o sexto volumes, em 1832). 

Em 1831, Galluppi obteve a catedra 
de "filosofia intelectual" na Universidade de 
Nipoles. E o fruto dos seus ensinamentos 
esti registrado nas Li66es de 16gica e meta- 
fisica (1832-1836). 

De 1827 s io  as Cartas sobre as pe- 
ripe'cias da filosofia de Descartes a Kant, 
cartas que Galluppi escreveu a pedido de 
seu amigo, o c6nego Fazzari, professor no 
Seminirio de Tropea, que desejava ter infor- 
maqdes sobre a filosofia moderna. 

do mundo exterior 

Preocupado em salvaguardar os nii- 
cleos fundamentais da tradiqio religiosa 
e metafisica (como a existtncia de Deus, a 
realidade do eu ou atC a existhcia do mundo 
externo), Galluppi C contririo ao mCtodo 
kantiano do a priori, na convicqio de que 
"a realidade de nossos conhecimentos s6 
pode estar fundamentada na experi&nciaV. 
Esta C interna e externa. 

Da analise da experihcia interna, 
Galluppi, seguindo os eclCticos e os ideolo- 
gos franceses, d i  inicio a sua filosofia. Ora, 
a realidade que a experiencia interna nos 
testemunha C a do eu. 0 eu existe, portanto, 
C uma verdade imediatamente evidente, C 
"verdade primitiva". Chamo consciSncia, 
diz Galluppi, o ato com que me capto como 
um existente que pensa: a consciBncia C "a 
percepqio de m i m  no estado de seus pen- 
samentos". 

Se a anilise psicologica revela a reali- 
dade do eu, ela tambCm mostra a realidade 
do mundo externo. Escreve Galluppi: "A 
sensaqio C, por sua natureza, relativa ao 
objeto sentido: ou ela 6 sensaqiio de alguma 
coisa ou n io  C em absoluto sensaqiio"; "toda 
sensaqio, portanto, C a percepqio de uma 
existcncia externa". 

du existi5ncia de Deus 

''0 eu,  portanto, se manifesta a si 
mesmo como um sujeito que percebe algo 
fora de sip. E esse fora de si niio C criado 
pelo sujeito. 0 eu percebe objetos externos 
que o modificam. 0 s  objetos externos s io  
causa das percepqdes: "0 fora de mim niio 
existe porque me modifica, mas me modifica 
porque existe". 

E aqui, contra as devastadoras an6- 
lises de Hume e Kant, Galluppi recupera 
o principio de causalidade da tradiqiio e, 
por meio dele, demonstra a existtncia de 
Deus. Com efeito, escreve Galluppi: "Eu sou 
um ser mutivel. E essa verdade 6 dado da 
experi2ncia". Pois bem, prossegue ele com 
argumentaqiio j i  classics, "um ser mutivel 
niio pode existir por si mesmo e essa verdade 
C resultado do raciocinio, que demonstra a 
identidade entre a idiia do ser em si mesmo 
e a idCia do ser imutavel". Ora, da primei- 
ra verdade, extraida da experitncia, e da 
segunda verdade, extraida do raciocinio, 
Galluppi via derivar "a conseqiihcia de 
que eu n io  existo por mim mesmo, ou seja, 
SOU um efeito". E, "levado a esse conheci- 
mento por uma anilise incontrastivel, eu 
procuro alCm disso ver se a causa que me 
produziu C inteligente ou cega. E descubro 
que minha razio pode chegar ao ponto de 
mostrar-me a intelighcia da causa primeira 
de meu ser". 

,& F fundac"0 
dos valores morais 

Galluppi ainda afirma que "o teste- 
munho da conscihcia deve ser visto como 
infalivel". E a consci2ncia nos testemunha 
que existe "em nosso espirito a potincia 
de niio querer algumas coisas que se quer 
e de querer algumas coisas que niio se quer. 
Precisamente nessa pothcia C que consiste 
a liberdade em relaqiio i necessidade da 
natureza". E a consciincia atesta tambCm 
"a exigsncia do bem e do ma1 e, conse- 
qiientemente, de uma lei moral natural 
[...Iy'. Na realidade, "sendo nossa natureza 
efeito da vontade divina e sendo nos como 
somos porque Deus quis que f6ssemos 
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como somos, Deus quis tambkm que nossa 
raziio nos mostrasse os deveres que nos 
mostra, pois ele quis manifestar-nos seus 
divinos preceitos por meio de nossa razHo. 
E essa a lei inscrita por Deus em nossos 
coraqdes". 

0 s  resultados mais importantes da 
filosofia de Galluppi sHo, portanto: 

a) a realidade do eu; 
6 )  a existtncia do mundo externo; 
c) a existtncia de Deus; 

d) a existincia e a validade da lei moral 
natural. 

Trata-se de resultados tradicionais, 
certamente, mas k interessante notar o mod0 
como Galluppi os alcanqou. Esse mod0 
consiste em refinada argumentaqzo e em 
sutil e minuciosa analise da experibncia de 
conscibncia, anilise que, por vezes, pode ser 
equiparada a algumas das mais belas pagi- 
nas dos fenomenologos contemporineos, a 
comeqar por Husserl. 

F I L O S O F I A  

Frontzspiczo da nova edz@o 
do przn~ezro volttine 
dos Elementos de filosofia, 
de Pasqual Galluppr ( 1  770-1 84(7), 
publlcada en? Floren~a em 1843. 
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e a filosofia do"ser ideal" 

AntBnio Rosmini-Serbati (1797-1855) - sacerdote de Rovereto, fundador da 
Congregagao religiosa que ele chamou de lnstituto da Caridade, conselheiro de Pio 

IX nos anos tempestuosos da primeira guerra de independbcia 
Vida e obras - e autor de vastissima produ@o filosofica: Novo ensaio sobre a 
- + § I  origem das ideias ( I  830); Antropologia (1 830); Filosofia do direito 

(1841-1845). Entre as obras posturnas devemos recordar a Teosofia 
e a Antropologia sobrenatural. 

Preocupado com os danos que a filosofia moderna acarreta a fe religiosa, 
Rosmini individua no subjetivismo a fonte de todos estes danos; subjetivismo que 
se aninha tanto no sensismo e no empirismo como no apriorismo kantiano. 

Estiio, de fato, errados os sensistas e os empiristas (Locke, Condillac, os filo- 
sofos da Escola escocesa etc.); estes sustentam que a unica fonte de nossas ideias 

e a experisncia; esta posigao deles, porem, e uma teoria "falsa 
o "formal por defeito", pelo fato de que ela nao consegue dar conta de 
da raztio" nossos conhecimentos universais e necessarios: as sensa~bes sem 
se reduz ideias sao e permanecem ininteligiveis. 
a h i c a  Estiio erradas tambem as doutrinas de Platao, Aristoteles, Leibniz 
do ser e Kant. Estes puseram em evidhcia, no process0 cognoscitivo, 
-+ § 2 a atividade do intelecto e de tudo o que nele existe de inato; 

todavia, suas teorias silo "falsas por excesso"; em sua explica@o 
do processo cognoscitivo ha "tambem muito de demasiado e de arbitrario". Em 
particular, diz Rosmini, Kant - apesar de seus meritos - de fato exagerou no nu- 
mero das categorias: "Todo este rol de formas e demasiado"; e assim e porque "o 
formal da razao e muito mais simples". As formas a priori de Kant se reduzem, 
segundo Rosmini, a ljnica ideia do ser. 

Quando conhecemos, sempre conhecemos alguma coisa; percebemos esta ou 
aquela coisa; ouvimos uma coisa; vemos outra; em nossas sensacbes damos como 
descontado que estas nos oferecem realidades, aspectos de realidade. Portanto, no 
fundo ou, se quisermos, por tras de todo nosso ato cognoscitivo ha a ideia de que 

existe uma realidade, a ideia do ser, de um ser indiferenciado; e 
A ideia do ser de suas diferenciagbes nos falarao os diversos conhecimentos e 
fundamma as diferentes experiihcias, e ideias que se adquirirao sucessiva- 
nossos atos mente. 

E a ideia do ser que fundamente nossos atos cognoscitivos; e em 
-+ § 3 base a esta ideia que julgamos como existente tudo aquilo que 

sentimos e percebemos. A ideia do ser e fundamento de nossos 
conhecimentos, no sentido de que e seu pressuposto: se nao soubessemos, se n80 
pressupusessemos que ha o ser, que existe a realidade, nenhum de nos se poria a 
caminho para explora-la. Escreve Rosmini: "Pensar o ser em um mod0 universal 
nao quer dizer mais que pensar a qualidade que e comum a todas as coisas, sem 
levartem conta todas as outras qualidades genericas ou especificas ou proprias". 

E obvio, por outro lado, que esta ideia do ser nao pode derivar das sensa~bes 
que, de fato, d o  sempre particulares e contingentes. A realidade, conforme Ros- 
mini, e que a ideia do ser e, por disposi@o ab aeterno de Deus, uma ideia inata. 
A ideia do ser como ideia inata - que Rosmini chamara de ser ideal - e, entao, a 
"capacidade de captar o ser" onde quer que ele esteja; e, em substincia, "o lume 
da razSio", conatural ao homem e que o homem, nas tentativas e nos esforgos de 
suas pesquisas, "aplica" ao material que Ihe e oferecido por sua experi@ncia, e 
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assim "conhece". A ideia do ser e, portanto, "o formal da razlo", e a "forma" da 
mente: o conhecimento e sintese entre esta "forma" a priori e a "materia prove- 
niente dos sentidos. 

Da ideia do ser Rosmini deriva os principios fundamentais do conhecimento, 
ou seja, as que ele chama de ideias puras, como as de: identidade, contradiqlo, 
subst5ncia, causa, unidade, numero, possibilidade, necessidade, imutabilidade, 
absolutez. Estas ideias constituem os primeiros principios, como: 

a) o principio de cognicao: "o objeto do pensamento e o ,d6iaspuras 
ser"; e principios 

b) o principio de nao-contradicao: "aquilo que e - o ser - n lo  prjmeiros 
pode n io  ser"; + § 4  

c) o principio de substincia: "n lo se pode pensar o acidente 
sem a substancia; 

d) o principio de causalidade: "n lo se pode pensar um novo ser sem urna 
causa " . 

N io  e possivel negar tais principios sem desmentir-se. Por isso, diz Rosmini, 
erra Hume, mas tambem erra Berkeley por negar a substancia corporea e o mundo 
externo. 

A exist@ncia do mundo externo permite a Rosmini falar das ideias nao puras 
(corpo, tempo, movimento, espaqo etc.), as quais n lo  slo possiveis de obter sem 
o contributo das sensaqbes. Mas o que e de maior peso e aqui o 
conceito de "sentimento fundamental corporeo", isto e, o fato o~ fato de nos 
de nos sentirmos corporeos. As sensaqbes slo sempre modifica- sentirmos 
qbes subjetivas, modificagdes de nosso sentimento fundamental corpdreos" 
corporeo. + § 4  

E daqui chegamos ao conceito depessoa. 0 direito, para Rosmini, pressupbe 
a moral: o que e justo pressupde o que e bem. Mas que o direito se baseia sobre a 
moral quer dizer que ele pressupbe "uma pessoa, um autor das prdprias aqdes". 
E a fim de que "um ser possa dizer-se autor de suas asdes, e precis0 que ele seja 
aquele que as faz: este ele existe apenas se conhece e se quer: ou seja, se e urna 
pessoa" . 

Direitos conaturais da pessoa slo a liberdade e a proprie- A ,tpessoar, 
dade. E em nome da pessoa e da religilo Rosmini combate, na contra todas 
teoria da politica, todas as posiqbes "estatolatricas", que n l o  a,concep@es 
fazem mais que abandonar os povos "a merc@ do arbitrio dos estatoldtricas 
governantes". + 5 5-6 

Rosmini, em suas argumentaqbes de filosofia do direito e de 
filosofia da politica, recorre ao conceito de pessoa, de urna pes- 
soa inserida em urna hierarquia objetiva dos seres estabelecida por Deus (Deus, a 
pessoa etc.), do que segue-se por via direta o principio da moralidade rosminiana: 
"Queira, ou seja, ama o ser onde quer que o conheps, na ordem que ele apresenta 
a tua intelig6ncia " . 

A vida e as obras profundamente na renovaqiio da vida pasto- 
> ? A a  ral, trabalho que, em determinado momen- 

to, teve de interromper porque recaiu em 
AntGnio Rosmini-Serbati nasceu em suspeitas por parte da policia austriaca. Em 

Rovereto, na regi5o de Trento, em 1797. 1826 transferiu-se para Mil50, onde estrei- 
Estudou teologia (mas seguiu tambCm os tou forte amizade com Manzoni. Dedicado 
cursos de medicina, agronomia e letras) na aos estudos e de cariter reservado, Rosmini 
Universidade de Pidua. Ordenado sacerdote desenvolveu, por insisthcia de Gioberti, 
em 1821, volta a Trento, onde se empenha urna miss50 diplomitica junto a Pio IX, 
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com o objetivo de induzir o papa a aliar-se 
em uma guerra contra a Austria, e tornou-se 
seu conselheiro nos anos tempestuosos da 
primeira guerra de independincia, com as 
bem dramiticas e conhecidas vicissitudes. 
Rosmini passou seus ultimos anos em Stresa, 
onde morreu no dia lo de julho de 18.55. 

A produgiio filosofica de Rosmini C 
vastissima. Eis, pela ordem, seus principais 
escritos: Novo ensaio sobre a origem das 
ide'ias (1830); Principios da cibncia moral 
(1831); Antropologia (1838); Tratado de 
cibncia moral (1839); Filosofia da politica 
(1 839); Filosofia do direito (1941-1 845); 
Teodzce'ia (1845); Psicologia (1850). Entre 
as obras posturnas, devemos recordar a 
Teosofia, a Antropologia sobrenatural e 
Aristbteles exposto e examinado. 

Homem de grande retidiio moral e de 
fC clara e sincera, Rosmini fundou em 1828, 
no Sagrado Monte Calvirio, perto de Do- 
modossola, uma nova congregagiio religiosa, 
que chamou de Instituto da Caridade (que 
so seria aprovado pela Igreja em 1839). Na 
dCcada de 1830-1840, Rosmini fundou o 
ram0 feminino de sua congregagiio: as Irmiis 
da Providincia, que ficariam conhecidas 
pel0 grande publico com o nome de Mes- 
tras rosminianas. As Irmiis da Provid2ncia 
dedicavam-se (e se dedicam) 2 educaqiio 
das criangas nos asilos infantis (nos quais, 
naquela Cpoca, aplicavam o mitodo de 
Ferrante Aporti), nas escolas primirias e 
nos orfanatos. 

Critica 

do sensismo elnpirista 

e do apriorismo kantiano 

Preocupado com os prejuizos que a 
filosofia moderna acarreta A tradigiio reli- 
giosa, Rosmini identifica no subjetivismo o 
err0 filosofico fundamental, tanto no sen- 
sismo e no empirismo como no apriorismo 
kantiano. 

A primeira parte do Novo ensaio C 
dedicada ao exame das doutrinas filosoficas 
relativas a origem das idCias. 

a )  Sobre este problema, Locke, Con- 
dillac e os filosofos da escola escocesa 
(Reid, Dugald Stewart), segundo Rosmini, 
propuseram "teorias falsas por deficii ncia": 
eles sustentam que a unica fonte das nossas 
idCias C a experidncia, niio admitindo nada 

de a priori na origem de nossas idCias. Mas, 
assim fazendo, niio conseguem explicar os 
fatos do espirito, j i  que assumem "menos 
do que C necessirio para explici-10s". 
Com efeito, as sensagdes nHo podem nos 
dar conhecimentos universais e necessi- 
rios. Sem idCias, as sensagdes permanecem 
ininteligiveis. As sensagdes so adquirem 
significado se forem iluminadas por idiias 
ou enquadradas em teorias. De acordo com 
Kant, Rosmini afirma que as sensaqdes siio 
matiria do conhecimento, mas ainda nHo 
siio conhecimento. 

b) As doutrinas de Platiio, Aristoteles, 
Leibniz e Kant siio contrririas as teorias que 
pretendem reduzir o conhecimento a sensa- 
gdes. Eles destacaram bem a atividade do 
intelecto, embora, na opiniiio de Rosmini, 
suas teorias sejam "falsas por excesso". 

Na explicagiio dos fatos do espirito 
humano, niio se deve assumir mais do que o 
necessirio para explici-10s; deve-se preferir 
a explicagiio "que C a mais simples e que 
exige menos suposigdes do que as outras". 
E esses filosofos, embora falando todos de 
algo inato, inseriram em suas explicaqdes 
"tambCm coisas excessivas e arbitrarias". 
Kant teve o mCrito de considerar inatas "so- 
mente as formas das cognig6es, deixando 
a experiincia dos sentidos o encargo de 
oferecer a matCria para elas". Mas Ros- 
mini considera que as dezessete formas, 
admitidas por Kant no espirito humano 
para explicar o fato das cognigdes, siio 
demasiadas: "Todo esse novelo de formas 
C demasiado", pois "o formal da raziio C 
muito mais simples". 

Na realidade, diz Rosmini, quando 
tomamos as formas a priori de Kant e delas 
extraimos "o puro formal, sem deixar nada 
de material", entzo niio seri dificil nos con- 
vencermos de que "o formal da raziio" se 
reduz somente a ide'ia do ser. 

f\ idkia do sel.; 

Em todo o nosso conhecimento, nos 
niio apenas percebemos esta coisa, senti- 
mos outra ou vemos ainda outra. Quando 
tomamos conscikncia daquilo que, pouco 
a pouco, as sensagdes nos oferecem, sem- 
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pre pressupomos que essas coisas existem, 
que ha' algo. E reconhecer o ser de algum 
contehdo oferecido por alguma sensa@o 
nao C sensaqio. E muito mais percep@o 
intelectiva. 

De fato, nao podemos conhecer aigo 
se a este algo nao atribuirmos o ser. E a 
ide'ia de ser que se encarna nos dados sensi- 
veis e que nos permite julgar existente tudo 
o que sentimos e percebemos. Portanto, a 
ide'ia de ser fundamenta todo ato cognosci- 
tivo do homem. Escreve Rosmini: "Pensar 
o ser de mod0 universal nada mais quer 
dizer sen50 pensar a qualidade que C co- 
mum a todas as coisas, sem falar em todas 
as outras qualidades gentricas, especificas 
ou pr6prias7'. 

0 homem, portanto, pensa o ser "de 
modo universal", isto 6, pensa "na qualidade 
que C comum a todas as coisas, sem atentar 
para todas as suas outras qualidades"; ele 

pode ter "a idCia do ser sozinha, sem todas 
as outras idCias7'. Todas as nossas idCias s5o 
"adquiridas"; apenas a idCia do ser nao o 
C: ela 6 o a priori ou "o formal da razao". 
E C o unico formal da raziio, pois o resto 
provem da sensaq50. 

Agora, portm, depois de ter precisado 
que a idCia do ser C a forma do conheci- 
mento, ou seja, o elemento constante que C 
constitutivo de todo o nosso conhecimento, 
Rosmini se pergunta de onde ela deriva. 

Ela C universal e necesshria e, por isso, 
implica que: 

1) nbo pode derivar das sensaq6es, 
que nos p6em em contato unicamente com 
conteudos particulares e contingentes; 

2) nbo pode derivar da idCia do eu, 
jh que tambCm essa idCia, a exemplo das 
outras, C a idCia de um ser particular; 

3) nbo 6 produzida pela abstragiio ou 
reflexao, ji que tais operag6es nada mais 



272 Quinta parte - filosofia na FmnCa e M U  Jtcilia ou eva da  RestuurucGo 

fazem do que analisar e distinguir aspectos 
particulares de coisas que j i  existem; 

4) niio provCm do espirito de um sujei- 
to finito, pelo fato de que um sujeito finito 
n io  pode produzir um objeto universal; 

5 )  niio C criada por Deus no ato da 
percepgio, porque desse mod0 se reduziria 
Deus a servidor dos homens em cada ato do 
conhecimento. 

De onde deriva entio a idCia de ser? 
Como, nascendo, todos os homens conhe- 
cem a idtia do ser? 

Remetendo-se a Agostinho e a s i o  
Boaventura, Rosmini sustenta que por 
disposigio ab aeterno de Deus todos os 
homens tgm inata a idCia de ser que cons- 
titui o fundamento de seus conhecimentos 
especificos. A idCia do ser como idCia inata 
- que Rosmini chama de ser ideal - C a 
"capacidade de captar o ser" onde quer que 
ele esteja, 6 "a luz da razio" co-natural ao 
homem e que o homem, nos esfor~os e riscos 
de sua investigaqio, "aplica" ao material 
que Ihe C oferecido por sua experiencia da 
realidade, e assim "conhece". 

A idCia do ser C, portanto, a "forma" 
da mente, e o conhecimento 6 como uma 
sintese entre esta forma a priori e a matiria, 
ou seja, o conteiido, que deriva dos senti- 
dos. Mas C um a priori n2o subjetivo em 
sentido kantiano, e sim objetivo (ainda que 
em sentido muito diferente daquele que ve- 
remos sustentado por Gioberti) e, portanto, 
C objetiva a sintese da qual 6 o fundamento. 

O "senti mento  corpbreo 
fuvidamental" 

Estabelecida desse mod0 a idiia do 
ser, dela Rosmini deriva os principios fun- 
damentais do conhecimento, isto C, aquelas 
que ele chama de ide'ias puras, como as de 
identidade, contradi@o, substiincia, causa, 
unidade, numero, possibilidade, necessi- 
dude, imutabilidade e absoluticidade, que 
derivam unicamente da idCia de ser (e que, 
por isso, s io  chamadas puras). 

Essas idCias constituem os principios 
primeiros, como: 

a) o principio de cogni~iio, segundo o 
qual "o objeto do pensamento C o ser"; 

b) o principio de niio-contradi@o, pel0 
qual "aquilo que C - o ser - nio  pode n io  
ser "; 

c) o principio de substiincia, que diz 
que "nio se pode pensar o acidente sem a 
substbcia"; 

d) o principio de causalidade, pel0 
qual "nio se pode pensar novo ser sem uma 
causa" . 

Tais principios, afirma Rosmini, n io  
podem ser negados sem contradigio. E essa 
C a razio por que, em sua opiniio, Hume se 
engana. E tambCm se engana Berkeley, que 
nega a existencia da substhcia corporea e 
do mundo externo. 

A demonstragio da realidade do mun- 
do externo nos leva a dois outros nucleos 
fundamentais da filosofia de Rosmini, o das 
idCias niio puras e o do "sentimento corpo- 
reo fundamental". Com efeito, enquanto as 
idCias puras derivam unicamente da idCia 
do ser, existem outras idCias (as idCias n io  
puras), como as de corpo, tempo, movi- 
mento, espaCo e realidade externa, que niio 
podem ser obtidas sem a contribuigio das 
sensagoes. 

Mas as sensag6es pressupoem' nosso 
corpo, ou melhor, "o sentimento corporeo 
fundamental", ou seja, o fato de nos sen- 
tirmos corporeos. As sensaqoes s io  modi- 
ficagoes subjetivas, modificagoes de nosso 
sentimento corp6reo fundamental. 

E eis como Rosmini chega 2 existencia 
dos corpos externos: "A consciencia nos 
diz: 1) que somos modificados, 2) que essa 
modificagio C feita em nos, mas n io  por 
nos (...). 0 entendimento aplica entio ao 
segundo elemento, isto 6 ,  A consciincia de 
que a agiio C feita em nos mas n io  por n6s, 
o conceit0 de substsncia e, assim, separa e 
torna objeto seu as coisas externas, sobre as 
quais, depois, medita e raciocina". 

5 Pessoa, liberdade 
' e propriednde 

Rosmini apresenta ainda uma siste- 
matizagio posterior da doutrina do ser 
na obra, saida postumamente, chamada 
Teosofia, onde sustenta (e tambtm aqui C 
evidente a referencia a Agostinho) que o ser 
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tem trgs formas: a )  a forma real, b) a ideal 
e C)  a moral. 

a )  0 ser real C objeto das ciBncias 
metafisicas: a teosofia estuda o ser infinito 
de Deus; a psicologia estuda o ser finito do 
homem; a fisica estuda a natureza. 

b) 0 ser ideal C objeto das ciBncias ideo- 
logicas, nas quais, como no Novo ensaio, 
Rosmini indaga sobre a origem das idkias e 
do conhecimento. 

C) 0 ser moral 6 objeto das cidncias 
deontologicas, como a moral, o direito e a 
politica. 

0 Novo ensaio apareceu em 1830, os 
Principios da ciBncia moral 60 de 183 1, e a 
Filosofia do direito C de 1841-1 845. Rosmini 
define o direito como "faculdade de operar 
aquilo que agrada, protegida pela lei moral, 
que infunde aos outros o respeito". Com 
efeito, C a lei moral que, "ao mesmo tempo 

que concede a uma pessoa a liberdade de 
operar, proibe i s  outras perturbarem aquela 
operaqio". 0 direito, portanto, baseia-se na 
moral e pressup6e "uma pessoa, um autor 
das proprias aq6es". E, para que "um ser 
possa se dizer autor de suas ag6es, C preci- 
so que seja ele que as faz: esse ele, porCm, 
s6 existe se conhece e se quer, ou seja, se C 
pessoa". 

0 conceit0 de pessoa C o fulcro da con- 
cepqio ttica e politica de Rosmini. Contra o 
naturalism0 e o idealismo, Rosmini afirma 
a concepqio espiritualista da pessoa na qua1 
o homem emerge como portador de valor 
Ctico-religioso. A pessoa tem valor moral. 
E C desse valor que, por parte dos homens, 
decorre o dever de respeitar os outros en- 
quanto pessoas. 

0 direito C assim reconduzido 2 moral, 
enquanto C "ele proprio dever moral, que 
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obriga uma pessoa a deixar intacta e livre 
qualquer atividade pr6pria de outra pes- 
soa". Altm da liberdade, tambCm C direito 
co-natural do homem a propriedade. 

Em suma, "a pessoa do homem C o 
direito humano subsistente". Em nome da 
pessoa, Rosmini defende a liberdade religio- 
sa: "Empregar a forqa externa para forqar 
alguCm a uma crenqa religiosa, ainda que 
verdadeira, C absurd0 16gico e manifesta 
lesao do direito". 

&stado, Jg reja 
e o pri~cipio da moralidade 

Sempre em nome da pessoa e da reli- 
giao, no campo politico Rosmini procura 
restringir os poderes do Estado, posicio- 
nando-se contra a teoria "estatoliitrica" de 
Hegel e de todos os que nele se inspiram. 
Estes, como os "doutrinarios franceses", 
por exemplo, "destruindo a religiiio e a 
moral, que S ~ O  as moderadoras naturais do 
poder civil, abandonam os povos A merci 
do arbitrio dos governantes". 

0 Estado pode se ocupar da esfera do 
util, s6 na condiqio de que esse util se subor- 
dine ao bem. E o arbitro desse bem s6 pode 
ser uma autoridade divina como a Igreja. 

E claro que, se a sociedade teocratica, 
isto C, a Igreja, C a sociedade que, baseando- 
se na autoridade divina, C necessaria para 
salvaguardar a pessoa do superpoder onivo- 

ro do Estado, entiio a renovaqiio da politica 
passa atravCs da renovagao religiosa. 

Dai, entre outras razaes, o interesse 
de Rosmini para que se sanassem aqueles 
que ele considerava como os maiores males 
da Igreja de entio, males que, em Sobre as 
cinco feridas da Igreja ( 1  83 I) ,  ele identifica 
na divisao do povo cristao em relaqiio ao 
clero, na falta de unidade entre os bispos, na 
interferincia do poder secular na nomeagiio 
dos bispos e na falta de prestaqao publica de 
contas da administraqiio dos bens da Igreja. 
Assim, a pessoa constitui o valor em torno 
do qual Rosmini faz girar suas consideragaes 
de filosofia do direito e de filosofia da politi- 
Fa. Mas o reconhecimento da pessoa como 
valor ou bem se insere no reconhecimento 
mais amplo que o homem tem dos diversos 
niveis metafisicos do ser. Em outros ter- 
mos, contra o subjetivismo moral, Rosmini 
defende u m  objetiuismo moral, no qual o 
deuer-ser encontra seu crite'rio no ser. 

0 s  seres siio conhecidos em uma hierar- 
quia determinada (Deus, a pessoa humana 
etc.), e a moral consiste em respeitar a hie- 
rarquia estabelecida por Deus, onde alguns 
seres siio fins e outros sao meios. Nessa 
hierarquia, Deus C o fim supremo; o homem 
vem depois de Deus; os outros seres vim de- 
pois do homem. Assim, conhecemos o bem 
de alguma coisa quando conhecemos seu ser 
e sua ordem na hierarquia dos seres. 

Para Rosmini, portanto, o principio 
da moralidade C o seguinte: "Quer, ou seja, 
ama o ser em toda parte onde o conheces, na 
ordem que ele apresenta a tua inteligincia". 

16 

III.Vincenzo Gioberti - 
e a filosofia douser real" 

Vincenzo Gioberti (1801-1852) viveu intensamente diversos episodios da 
Restaurasilo e foi exilado em Paris e Bruxelas. Em 1848 volta a Turim, mas, falidas 

suas concepsbes neoguelfas, retoma o caminho do exilio. Mor- 
DO exilio re em Paris no dia 26 de outubro de 1852. De 1839-1840 e sua 
a "primeiro 1ntroduga"o ao estudo da filosofia; Do primado moral e civil dos 
ministro" italianos e de 1842. A filosofia da revelaqtio e a Protologia foram 
- 5 1  publicadas postumamente. 

A grande preocupasilo filosofica de Gioberti e exatamente o psicologismo, 
ao qua1 nem mesmo Rosmini teria escapado - o fundamentar-se sobre o homem, 
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sobre a conscihcia do  homem - que dominou a filosofia desde Descartes. Se, po- 
rem, se parte do homem e se aceita a autonomia da razao, entao-salienta Gioberti 
- sera0 inevitaveis "a anarquia das ideias, a liberdade absoluta 
de pensar nas ordens filosoficas e religiosas, e a licenciosidade Contra 

civil". Quando se assume o sujeito como ponto de partida, faz-se O psic0l0gism0 

a escolha errada de uma base demasiado fragil. + § 2  

k, portanto, urgente e necessario mudar de caminho. E o caminho indi- 
cad0 por Gioberti e o do ontologismo: n%o e o saber construido pelo homem 
que "fundamenta Deus"; ao contrario, e Deus, isto e, o ser real e absoluto, que 
constitui o fundamento e a validez de nossas cogni$des; Deus se revela a mente 
humana, uma mente passiva que nao desvirtua nem falseia a realidade que a ela 
se apresenta. Escreve Gioberti: a evidencia de Deus "nao brota 
do espirito humano [...I e objetiva e nao subjetiva [...I; ela e, por- A evidencia 
tanto marcada por uma necessidade objetiva, absoluta, que diz de Deus 
respeito a propria natureza, nao ao intuit0 que a contempla". " e ~ b ~ e f i v a "  

E eis como se impde essa evidencia de Deus: Deus se revela a 4 
consci@ncia como absoluto e necessario. 0 ente existe necessaria- 
mente, e esta e a primeira parte da "formula ideal". A segunda parte da formula 
e: o ser cria o existente, no sentido de que as realidades existentes encontram 
sua razao de ser na causa primeira que e Deus. A terceira parte da formula ideal 
e que: o existente volta ao ente. Ele volta por meio de sua vida moral. Portanto: 
"Saida de Deus e volta a Deus, eis - afirma Gioberti - a filosofia e a natureza, a 
ordem universal dos conhecimentos e a das exist6ncias". E se a ontologia se refere 
a cria@o, a moral se refere a volta a Deus. 

Sobre essas bases filosoficas, Gioberti constroi seu programa politico e l a n ~ a  
as bases do movimento neoguelfo. E a religiao que cria "a moralidade e a civilizaq%o 
do genero humano". Ora, porem, a religiao em que se conserva intacta a revela@o 
de Deus ao homem e - afirma Gioberti - o cristianismo; e desta 
revela@o guarda e interprete e a lgreja catolica, cujo centro de A missdo 
difusio esta em Roma: e aqui que se encontra o papa. Portanto: de civilizagdo 
a Italia difundiu estas verdades comuns que fizeram a Europa; da Italia 
mas a Europa - depois de Descartes e de Lutero - se afastou da + § 4 
verdade objetiva revelada por Deus, confiou-se aos homens e 
assim caiu no caos do arbitrio; eis, entao, que a Europa voltara ao caminho justo se 
voltar a Italia; a Italia, portanto, deve retomar sua miss20 de civiliza@o na grande 
historia da humanidade. 

A vida e as obras 

Vincenzo Gioberti nasceu em Turim, 
de familia humilde, em 1801. Tornando-se 
6rfSo de pai, passou uma infiincia dificil. 
Laureou-se em teologia em 1822. Tr&s anos 
depois, foi ordenado sacerdote. Em 1826, 
foi nomeado cape130 da corte. 

Leu muito: Platgo, Agostinho, os Pa- 
dres da Igreja, Vico, Lamennais, Cousin. 
Nesse meio tempo, seguia os acontecimentos 
politicos e interessou-se por teoria da poli- 
tics: inicialmente, aceitou o absolutismo de 
De Maistre; depois, afastou-se dele, rejei- 

tou a idCia monhrquica, tornou-se amigo 
de Pellico e defensor de um "cristianismo 
republicano". 

Nesse periodo, dado o sentido religioso 
das idCias mazzinianas, sentiu-se proximo a 
Mazzini. Detido por suas idtias republicanas 
e por suas atividades patrioticas, foi para o 
exilio em 1833, instalando-se primeiramente 
em Paris. Em 1834, transferiu-se para Bruxe- 
las, onde ensinou filosofia e historia atC 1845. 

Durante esse periodo escreveu a maior 
parte de suas obras. A Teoria do sobrenatu- 
ral C de 1838. A Introdu@o ao estudo da fi- 
losofia, de 183911840, C seu trabalho teorico 
mais consistente e de maior releviincia filo- 
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sofica: C sobretudo a ele que nos referiremos 
nas piginas seguintes. Ainda de 1840 s io  as 
Considerag6es sobre as doutrinas filos6ficas 
de Victor Cousin. A Carta sobre as doutrinas 
filosoficas e politicas de Lamennais foi pu- 
blicada em 1841 .0  grande trabalho escrito 
contra Rosmini sob o titulo Sobre os erros 
filosdficos de AntGnio Rosmini leva a data 
de 1841-1843. Nesse meio tempo, porCm, 
em 1842, Gioberti havia escrito a obra que 
tanta influtncia exerceria no clima da Res- 
tauraqio italiana e que ficaria no centro de 
tantas poltmicas: Sobre o primado moral e 
civil dos italianos. 

Em 1845, Gioberti voltou a Paris e, em 
1846-1 847, publicou dura poltmica contra 
os jesuitas: 0 jesuita moderno. Criticado por 
muitos catolicos e atacado tambCm na alta 
hierarquia da Igreja, em 1848 Gioberti escre- 
veu a Apologia do jesuita moderno, concebi- 
da em defesa de seu livro 0 jesuita moderno. 

0 s  acontecimentos de 1848 levam 
Gioberti de volta a ItQlia: deputado e minis- 
tro, foi eleito presidente do Conselho. Mas, 
revelando-se ut6picas suas concepq6es neo- 
guelfas, a luz dos acontecimentos, Gioberti 
retomou o caminho do exilio. Voltando a 
Paris, ai veio a morrer em 26 de outubro de 
18.52. Durante esse segundo exilio, publicou 
outra obra de cariiter politico: A renouagiio 
civil da Italia (1851). 

As obras publicadas postumamente fo- 
ram: A filosofia da reuelagiio e a Protologia, 
ambas aparecidas em 1857. Na Protologia 
(ou "citncia primeira") Gioberti reelaborou, 
considerando tambCm as idCias de Hegel, 
os motivos teoricos que expusera na Intro- 
dugiio ao estudo da filosofia nos anos do 
primeiro exilio. 

da Cohtra ~ " ~ s i c o I o ~ i s m o "  
d a  filosofia moderna 

Em sua Introdugiio ao estudo da filo- 
sofia, Gioberti toma posiq50 contra o psico- 
logismo que, a partir de Descartes, invadiu 
toda a filosofia moderna. E precisamente em 
Descartes C que Gioberti vt o primeiro res- 
ponsiivel pela decadtncia subjetivista da fi- 
losofia que chegou at6 Kant e que, no fundo, 
marca o proprio sistema de Hegel (sistema 
aparentemente "objetivo", mas que, subs- 
tancialmente, C so psicologismo disfarqado), 
e ao qua1 sequer Rosmini soube resistir. 

Se partirmos do homem e aceitarmos 
a autonomia de sua razio. entiio. diz Gio- 
berti, S ~ O  inevithveis "a anarquia das idCias, 
a liberdade absoluta de pensar nos campos 
filosofico e religioso e a licenciosidade civil". 
0 psicologismo pretende partir do homem 
para depois erigir sobre essa base a fiibrica 
de "todo o cognoscivel humano". " 0 s  ob- 
jetos externos, as substincias, as causas, as 
informacoes sobre a ordem mundial e moral 
e, por fim, a propria idiia", tudo deveria ser 
alcanqado a partir do sujeito. Entretanto, 
essa base e esse ponto de partida s io  muito 
frageis e nao conseguem suportar toda a 
construqio. 0 resultado da doutrina do livre- 
exame de Lutero e da doutrina do mimado 
do sujeito de Descartes C a anulaqgo do cri- 
tCrio absoluto da verdade e da moralidade. 

E nem mesmo Rosmini escapa a arma- 
dilha do subjetivismo, como afirma Gioberti 
no livro Sobre os erros filosoficos de AntGnio 
Rosmini. Rosmini cai no "ceticismo e no 
nulismo": ele parte da idCia entendida como 
forma da mente humana, mas, com base 
nesse fundamento, n io  consegue passar da 
idiia de ser possivel para o ser real. Trata-se 
de pretensao absurda pensar em remontar 
a Deus considerando-o como construcao de 
nossa mente, como "conceito nosso". 

Sio essas, portanto, as razoes pelas 
quais Gioberti, querendo evitar os perigos 
deletkrios do psicologismo, retoma o cami- 
nho do "platonismo", ou seja, da doutrina 
da realidade obietiva das ide'ias. 0 ser n io  
i uma idCia da mente: a idCia C antes o ser 
(ou Deus) que revela B propria mente e que 
se poe como fundamento e garantia de todo 
o saber. 

N i o  se trata do saber feito pelo ho- 
mem e elaborado pela "livre busca pel0 
fundamento de Deus"; ao contrario, C Deus, 
isto C, o ser real e absoluto, que constitui o 
fundamento e da validade aos nossos conhe- 
cimentos. Esse C o nucleo da filosofia do ser 
real ou ontologismo de Gioberti. 

Assim como Malebranche afirmava 
que nos intuimos todas as coisas em Deus, 
da mesma forma Gioberti afirma que Deus 
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Vincei?zo Gioberti (1  801-1 852) 
foi zrm dos teciricos do ontologzsmo, 
segundo o qual o homem e' 
"em todo rnstante de sua vida intelectiva 
expectador direto e imediato da criagiio" 

se revela B mente humana. E nessa mani- 
festaqiio de Deus B mente, ela C puramente 
passiva e, desse modo, n i o  deforma nem 
falseia a realidade que se lhe apresenta. 

A evidincia de Deus, do ente real e ab- 
soluto ou idCia, escreve Gioberti, "niio brota 
do espirito humano [...I, C objetiva e niio 
subjetiva, pertence B realidade conhecida e 
niio ao nosso conhecimento; ela, portanto, 
C marcada pela necessidade objetiva, abso- 
luta, que cabe B pr6pria natureza, niio ao 
intuit0 que a contempla; a evidincia niio 
nasce do espirito, e sim nele entra e penetra; 
vem de fora, niio de dentro; o homem a 
recebe, n i o  a produz; C participe dela, niio 
seu autor". 

Esse, portanto, C o mod0 como Giober- 
ti tenta inverter a marcha triunfal do psico- 
logismo da filosofia moderna. Para ele, ha 
uma revelaqiio originiria da idCia (ou Deus) 
A mente humana. De acordo com Bonald 
e o tradicionalismo francis, Gioberti esti 
convencido de que a filosofia "6 filha primo- 
gh i t a  da religiiio". Em suma, a filosofia C re- 
flex50 sobre a revelasgo originaria de Deus. 

Primeira parte cia f6rmula ideal: 

o ente existe necessariamente 

A filosofia, portanto, procura transpor 
em palavras a revelaqiio imediata e objetiva 
da idCia 2 mente. Dai deriva aquela "formula 
ideal", que nada mais C do que "uma pro- 
posigHo que expressa a idCia de mod0 claro, 
simples e preciso, atravks de um juizo". Ora, 
o primeiro conteudo da formula ideal C que 
o ente existe necessariamente. Isto 6, Deus 
"revela-se a si mesmo e declara sua propria 
realidade ao nosso pensamento [...I " . Esse 
primeiro juizo "C legitimo e tem valor obje- 
tivo". E assim C, como escreve Gioberti, pela 
razio de que ele "C a simples repetifiio do 
juizo intuitivo, que o precede, o fundamenta 
e o autoriza". 

Todavia, da revelafio originaria e ob- 
jetiva de Deus como absoluto e necesshrio 
tambim deriva que ele C causa eficiente do  
que existe. 0 existente niio C realidade que se 
auto-explica: ele requer o ente como sua cau- 
sa, raziio por que o ente C a causa do existente. 

Segunda parte d a  f i)rt~uIa ideal: 

o ente cr ia  o existente 

Com isso, estamos na segunda parte 
da formula ideal: o ente cria o existente. As 
realidades existentes encontram sua raziio 
de ser na causa primeira, que C Deus. Deus 
se revela como criador e, escreve Gioberti, 
a criaqio C "aqio positiva e real, mas livre, 
pela qual o ente [. . .] cria as substincias e as 
causas segundas [...I, e as conserva no tempo 
com a imanincia da aqiio causadora que, 
em funqiio das coisas produzidas, C criaqiio 
continua". Desse modo, o espirito humano 
C "espectador direto e imediato da criaqiio". 
As coisas, porCm, niio param por ai, ja que 
o homem niio C somente espectador, mas, 
por meio da vida moral, tambCm C ator de 
seu retorno ao ente. 

L r c e i r a  parte cia f6rmula ideal: 

o existente retorna ao ente 

Eis entio a terceira parte da formula 
ideal: o existente retorna ao ente. Escreve 
Gioberti: "Saida de Deus e retorno a Deus 
- eis a filosofia e a natureza, a ordem 
universal dos conhecimentos e a ordem 
universal das existincias". Portanto, na base 
de nosso saber (a filosofia) e da realidade 
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(a natureza) ha uma estrutura objetiva que 
Deus revela originariamente ao homem e 
que nossas palavras traduzem na "formula 
ideal" segundo a qual "o ente procura o 
existente" e "o existente retorna ao ente". 
0 caminho do ontologismo C o caminho 
para niio se cair no ph t ano  do subjetivis- 
mo, para evitar o panteismo e para, assim, 
salvaguardar a liberdade e a autonomia da 
pessoa. 0 ente C criador e nHo se confunde 
com os existentes. E o retorno do homem 
ao ente niio se concretiza "mediante a 
identificaqiio absurda dos panteistas, e sim 
por meio daquela uniiio que, ao invCs de 
destruir a personalidade finita, a preserva e 
a aperfeiqoa". 

A formula ideal expressa dois ciclos 
essenciais da estrutura da realidade: no pri- 
meiro, Deus cria o existente; no segundo, o 
existente volta a Deus. "A ontologia, que C 
a citncia dos principios, diz respeito princi- 
palmente ao primeiro ciclo, ao passo que a 
Ctica concerne ao segundo: uma C a base e 
a outra C o cume do saber". 

O"p~imado woval 
e civil dos italianos" 

Sobre as bases de sua filosofia, na 
obra Sobre o primado moral e civil dos 
italianos Gioberti teoriza seu programa 

politico e delineia os fundamentos do mo- 
vimento neoguelfo. Em politica, dissera 
Gioberti, "abundam as opiniGes, mas falta 
a cicncia". E, precisamente para suprir essa 
falta de citncia e de objetividade, Gioberti 
escreveu o Primado, derivando suas teses 
centrais das premissas teoricas ja expostas 
e na convicqiio de que uma politica que niio 
encontre sua base em Deus esth destinada 
ao malogro: "So a idCia pode tornar unh i -  
mes os estadistas e os fil6sofos; sem a idiia, 
pode-se seduzir, mas niio persuadir". Se 
a~licarmos h sociedade humana a formula 
ideal "o ente cria o existente", tal formula 
significa unicamente que "a religiiio cria a 
moralidade e a civilizaqiio do genero hu- 
mano". Mas a religiiio na qual se conserva 
intacta a revelaqiio de Deus ao homem C o 
cristianismo, do qual a Igreja catolica C a 
ggarda e a inttrprete fiel. Entretanto, o cato- 
licismo tem seu centro de difusiio na Ithlia, e 
t em Roma que se encontra o papa. A Italia 
difundiu as verdades comuns que fizeram a 
Europa. A Italia cria a Europa, mas, depois 
de Lutero e Descartes, a Europa afastou-se 
sempre mais da verdade objetiva revelada 
por Deus, passando a confiar e se basear 
no homem. E foi assim que a Europa caiu 
no caos do arbitrio. A Europa so voltara ao 
caminho justo se voltar a M i a .  0 destino 
da Italia, portanto, C o mesmo destino da 
Europa. Assim, a Ithlia deve retomar sua 
missiio de civilizagiio no interior da historia 
da humanidade. 
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dci sxist~ncb de Deus 

Corno do reolidode contingente chego- 
se oo ser necessdrio: "Posto, portonto, urno 
exist6ncio condicionodo ou urno exist6ncio 
que cornsgo o existir, deve-se tornb8rn pcir 
urno exist&ncio obsoluto ou urna exist6ncio 
que nbo cornego o existir". 

Para exprimir de rnodo mais breve a de- 
monstra<do do exist&ncia do ser necessdrio e 
delo melhor fazer ver a descend&nc~a do princi- 
pio da causalidade, eu raciocino assim. Rqu~lo 
que comqa a exlstir deve ter uma causa de 
sua existgncia. Umo exist&ncia antecedente que 
corneCa a existir ndo & a causa que se busca. 
pois & tamb&m uma exist&ncia cond~cionado. 
Se O existe condicionadamente e R existe con- 
dicionadamente, posta a exist&nc~a de R ndo 
se pde ainda a causa suficiente da exist&nc~a 
de B, pois a cond~<do da ex~st&ncia de R & 
tarnbbm uma cond~gdo para a ex~st&ncia de O :  
posta, portanto, uma exist&ncia condicionada ou 
urna exist6ncia que comqa a ex~stir, deve-se 
tarnb&m p6r urna ex~st&ncia absoluta ou uma 
exist6ncia que ndo cornqa a existir. 

R demonstra@o cla ex~st&ncia do ser ne- 
cess6rio cont&m duas premissas: uma o priori e 
outra a posteriori. R prlmaira & verdade pura, ra- 
clonal, hipotbtica; a segunda, um dado prlmltivo 
da experi&ncla. Se olgumo coiso existe, urn ser 
necessdrio ex~ste: eis a premissa exper~mental. 
Este exemplo demonstra sensivelmente a impor- 
tdncia da apllcaq3o das verdades racionais a 
dadas experirnentais, a necessidode ao rnesmo 
tempo dos dados experimentais para a reali- 
dade do conhecimento. Pertence b experihcia 
conduz~r-nos no mundo da realidode; sem do,  
opesor das verclades opresentadas oo espirito 
pelo raciocinio, permaneceriamos apenas na 
razdo do pensamento e das hipoteses. Mas a 
experi&ncia do outro lado permaneceria est&r~l 
sem a intarven@o da especula@o; 6 neces- 
s6ria a a ~ d 0  da razdo para fecundor os dados 
experimentais. Se olgurno coiso existe, urn ser 
necessdrio ~xiste. Esta vsrdade pura, o priori, 
ndo 6 mais qua hlpothtica, s ndo pode ser mais 
que h~potbtica; eu jama~s poderia deduz~r dsla 

olguma verdade de exist&nc~a. Rigurno coiso 
existe, ou eu existo, els urna verdade prirnitiva 
de ex~st&ncia, experimental, mas snquanto 
perrnanqo apenas no exper~&nc~a, esta ver- 
dade perrnonece isoloda, infscunda; ela ndo 
me d6 direito a nenhuma dedu@o; reunamos 
as duos verdades. Se algurno coiso existe, urn 
ser necessdrio existe; aigumo coiso ~xiste. Estas 
duas premissas me Ievam a urn conhecimento 
de exist&nc~a: urn ser necessdrio existe. 

Se os pensadores lan~arem um olhar 
sobre as motem6trcos mistos e sobre a Fislca, 
verdo a coda passo a reunido das verdades 
racionais corn os dados do exper~&ncia, e 
conhecerdo seus resultados afortunados. [ . . . I  
0 s  outros filosofos ndo poderdo nada me 
opor contra a real~dade do conhec~mento que 
estabeleci. Eu tornel do experi&nc~a este dado: 
eu existo; e fui levado necessariarnente a esta 
ilagdo: urn ser necessdrio existe. Eu apenas 
~m~tei os matern6ticos nas rnatsm6ticas mistas e 
os fisicos. Se o mCtodo destes leva b verdade, 
por que ndo deveria levar-nos na questdo que 
nos ocupa? 

P. Gallupp~, 
Ensoio hlosofico 

sobre o critico do conhecimento. 

A idiia do ssr 

"Pensor o ser de urn rnodo universoi nbo 
quer direr rnois que pensor o quolidode que 
8 cornurn o todos os coisos, sern se ocupor de 
todos as suos outros quolidodss genhricos, 
ou especificas, ou proprios". 

E aindo rnois precisarnent~: "R exist6ncio 
8, de todos as quolidodes cornuns dos coi- 
sos, o cornunissirno e universolissirno". 

Eu parto de um foto mais obvio, s o estudo 
dsste fato 6 aquilo que formo toda a teoria que 
estou para expor. 

0 fato obvio e s~mplista do qua1 parto & 
que o hornem pensa o ser de um modo univer- 
sal. Sejo qua1 for a explica~do que se queira 
dar deste fato, o proprio fato ndo pode ser 
controvertida. 
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Pensar o ser de um modo universal ndo 
quer dizer mais que pensar a qualidade que & 
comum a todas as coisas, sern Ievar em conta 
todas as outras suas qualidades gen&ricas ou 
especificas ou proprias. €st6 em meu arbitrio p8r 
minha aten~do de prefer6ncia em um e ndo em 
outro elemento das coisas. Ora, quando coloco 
m~nha atenCdo exclusivamente na qualidade 
que & comum a todas as coisas, lsto 6, no ser, 
entdo costuma-se dizer que eu penso o ser 
como universal. 

Negar que ponhamos, se quisermos, nos- 
sa aten~do sobre o ser comum das coisos, sern 
levar em conta, e mas. abstraindo de todas as 
outras qualidades delas, seria opor-se bqu~lo 
que a mais f6cil observa~do sobre as proprias 
opera~des nos atesta, um contrad~zer o senso 
comum, um renegar a linguagem. 

De fato, quando Fqo este discurso costu- 
meiro: "a razdo 6 propria do homem, o sentir 
Ihe 6 comum com as feras, o vegetar com as 
dantas, mas o ser Ihe & comum com todas as 
coisas", considero o ser comum, ~ndependente- 
mente de todo o resto. Se o homem ndo tivesse 
a faculdade de considerar o ser em separado 
de todo o resto, este discurso costumeiro seria 
impossivel. 

0 fato de que falamos & t60 ev~dente, 
que ndo seria necess6r10 gastar uma palavra, 
bastando acenb-lo, se os homens de nossos 
tempos ndo se tivessem esforqdo de p6r 
tudo em duvida. Ora, um fato tdo evidente & o 
ponto sirnpl~ciss~mo, onde insiste toda a teoria 
da orlgem das id&~as. 

Pensar o ser de modo un~versal equivale 
a dizer "ter a ld&~a do ser como un~versal", ou 
pelo menos sup& ISSO, ndo se podendo pensar 
o ser sem ter a id610 dele. [...I 

R an6lise de qualquer conhec~mento nosso 
nos d6 como resultado constante a proposi~do 
acima colocada, que "o homem ndo pode pen- 
sar em nada sern a ~d&ia do ser". € de fato ndo 
h6 conhecimento, nem pensamento que possa 
ser concebido a partlr de nos, sern que nele se 
encontre misturada a id&ia do ser. 

R exist&ncio 6, de todas as qualidades 
comuns das coisas, a comuniss~ma e genera- 
liss~ma. 

Tomai qualquer objeto que desejals, 
tirai dele com a abstra~do suos qual~dades 
proprias, depois removei ainda as qual~dades 
menos comuns, e pouco a pouco arnda as 
menos comuns. No fim de toda essa opera(do 
aquilo que permanecerd como ultimo de todos 
as qual~dades ser6 a exist6nc1a: e para ela 
ainda podeis pensor alguma coisa, pensareis 
um ente, embora suspendsre~s o pensamento a 
partlr de seu modo de exlstlr. Este pensamento 

vosso ndo ter6 mais como objeto a ndo ser um 
ante perfeitamente indeterminado, perfeita- 
mente desconhecido em suas qualidades, um 
x. Mas esta ser6 ainda alguma coisa, porque a 
exist&ncia, embora indeterminada, permanece. 
Ndo 6 em tal caso o nada o objeto de vosso 
pensamento, porque no nada ndo se concebe 
exlst&nc~a sequer possivel; e pensar que existe 
ou pode existir um ente, o qua1 ter6 certamente 
todas as qualidades que Ihe sdo necess6rias 
para que exista, embora estas sejam desconhe- 
c~das para vos ou, em sumo, ndo pensal nisso: 
e lsso 6 ainda uma idha, embora totalmente 
indeterminada. 

Ro contr6ri0, se depois de ter tirado fora 
de um ente todas as outras qualidades, tanto 
as proprias como as comuns, tirais ainda a mais 
universal de todas, o ser, entdo ndo permanece- 
r6 mas nada em vossa mente, apaga-se todo 
o vosso pensamento, & lmpossivel que tenhais 
qualquer id& daquele ente. 

f3. Rosm~n~. 
Novo onsaio 

sobm a origsm das iddios. 

0 momsnto privilegiodo 
da "ilumina~tio" 

Quando Rosmini compreendeu que o 
id& do ser Q "o continente m6ximo. a id6ia- 
mde, como o qua contQm em seu seio todos 
os outros". 

Jovem com dezo~to anos, eu caminhava 
um dia soz~nho e recolhido em mim mesmo pelo 
cam~nho de Rovereto que chamam de Term e 
que se encontra, corno sabeis, entre a Torre 
e a ponte do Leno; e passando por d~versos 
objetos do pensamento, veio-me a observa@o 
que a razdo de um conceito est6 em um conceito 
mals amplo, e a razdo deste em outro mais 
amplo ainda; e asslm, subindo de conceito em 
conceito, cheguei b id&ia universalissima do ser, 
no qua1 todo conceito se resolve; eu ndo podia 
subir mas, porque dessa id6ia so se podia tirar 
o ser, e t~rando-lhe o ser ela se desvanecia, e 
eu restava com nada. Persuadi-me entdo que 
aquela id& do ser & razdo ult~ma de todo 
conceito, o principio de todos os conhecimentos; 
aquietei-me na verdade encontrado, sabore- 
ando-a e adorando o Poi das luzes. E minha 
consola~ao cresceu, quando, voltando sobre o 
cam~nho percorrido e revestindo a id&ia de to- 
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das as determina~6es das quais a havia pouco 
a pouco despojado, via, um depois do outro, 
comparecerem de novo os primeiros conceitos, 
at& o primeirissimo do qua1 tinha comepdo o 
movimento. Entdo conclui com seguransa que 
a idBia do ser & o continente mdximo, a id&- 
m6e, corno a qua contQm em seu seio todas as 
outras; o fundo comum de todas as idhias, que 
ndo sdo mais qua a idhia do ser mais ou menos 
circunscrita e determinada; o objeto necessdrio 
do pensamento, como a que entra em todo 
pensamento, e ndo se pode tir6-la sem que o 
pensamento pereGa. 

Em G. R. Pagani, 
R vido ds Rntbio Rosmini, 

sscr~ta por um sacerdote 
do lnstituto da Coridads, Manfrm. 

"Chomo-se pessoa urn indivicluo subston- 
ciol inteligente, enquonto contbm um prlncl'pio 
otivo, 1 supremo e incomunicdv~l". 

Pode-se daf~nir a pessoa como "um sujeito 
inteligente", e querendo dar-lhe uma defini~do 
mais explicita, diremos que "se cham pessoa 
um ~ndividuo substancial inteligente, enquanto 
contbm um principio ativo, supremo e Incomu- 
nic6vel". 

Considerando depois esta defin~@o da 
pessoa, como tambhm a que demos do sujei- 
to, vemos que tanto a palavra sujsito como a 
palavra pessoo exprimem a ordem intrinseca 
do ser em um individuo que sente e, portanto, 
t&m como base uma relop50 entre o principio 
intrinseco (do qua1 depende a subsist&ncia do 
individuo e o qua1 move toda a sua atividade), 
e tudo o mais que existe no proprio individuo 
e que provbm daquele principio sustentado e 
ativado. 

De fato, nem tudo aquilo que existe em 
um individuo substancial constitui propriamente 
o sujeito, ou seja, a pessoa, mas o sujeito e 
a pessoa t&m sua base, como dizemos, no 
princ@io supremo que se encerra no individuo; 
e as outras colsas que podem entrar no mesmo 
individuo ndo pertencem ao sujeito ou b pessoa, 
a ndo ser pela estreitissima liqqdo que t&n corn 
o principio supremo, por meio do qua1 subsistem 
e formam juntos urn so individuo. 

Rssim corno se cham de sujeito aquilo 
que & principio supremo de atividade em um in- 
dividuo qualquer que sente, intel~gente ou ndo, 

assim tambhm se chama pessoo aquilo que & 
principio supremo em um individuo inteligente. 
De modo que a diferen~a entre sujeito e pessoa 
6 a que existe entre o g&nero a a espbcie, urna 
vez que captamos a sensitividade em um senti- 
do mais universal, no qua1 ela abra~a tarnbbm 
o entender, que se reduz a um mod0 especial 
de sentir. De modo que a pessoa ndo & mais 
que uma classe de sujetos mois nobres, a dos 
sujeitos intelectivos. 

Depois resultam ainda da defini~do as 
outras propriedades da pessoa, que sdo: 

1 .  que ela deve ser uma substdnc~a; 
2. que ela deve ser um individuo e, por 

isso, pertencente 6s coisas reais e n60 bs colsas 
merarnente ideals; 

3. que deve ser inteliqente; 
4. que deve ser urn princip~o ativo, enten- 

dendo a palavra otivldode em seu significado 
mais extenso, no qua1 ela abrqa de algum 
modo tambhm a passividade, de modo que a 
pessoa & o principio ao qua1 se refere e do qua1 
parta ultimamente toda a passividade e toda a 
atividade do ~nd~viduo; 

5. que deve ser um princip~o supremo, isto 
6 ,  tal que no ind~viduo ndo se encontra nada 
mais que Ihe esteja aclma, onde ele mutue a 
exist&ncia; um principio tal que, se houver no 
~ndividuo outros princip~os, estes dependam 
dele e ndo possam subsistir naquele individuo, 
a ndo ser pela relaq5o que t&m com el@. 

No que considers-se que o principio pes- 
soal charna-se supremo para dele excluir todo 
outro que Ihe esteja acima, ndo porque ele 
deva ter necessar~amente outros qua Ihe este- 
jam abaixo, como poderia fazer crer a palavra 
supremo, que parme envolver uma relaq3o corn 
alguma coisa inferior. Nem, todavia, creiamos 
proibido em uma formula geral dizer-se supremo 
para aqu~lo que poderia permanecer tarnbhm 
h c o :  assim como dizendo-se o primeiro, isso 
pode ser entendido tamb&m de um so, ndo ha- 
vendo outros. Todavia, a quern agradasse po- 
dern substituir-se a palavra supremo pela pala- 
vra independente, ou alguma outra semelhante. 

6. Que deve ser incomunicdvel, conse- 
quancia das propriedades precedentes, e j6 
compreendida da algum modo na no~do de 
individuo: pois o individuo ndo pode comuni- 
car-se sem deixar de ser o individuo que era 
antes, e do mesmo modo deve entender-se a 
~ncomunicabilidade do sujeito e do pessoa. 

R part~r disso se v& que a pessoa ndo & 
absolutamente e necessariamente o mesmo que 
aquilo que se exprime com o voc6bulo eu; mas 
que entre a pessoa e o eu existe uma diferen~a 
de conceito, semelhante b que vemos entre o 
sujsito e o eu. 
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€ verdade que, no mais, corn o rnonossila- 
bo eu se exprime um sujeito inteligente, ou seja, 
uma pessoo que tam consci&nc~a de si rnasma, 
e nos homens ndo ernpregamos este monossi- 
labo a ndo ser para significar a nossa propria 
personalidads, da qua1 somos conscientes, de 
onde temos que o su designa-se um pronome 
pessoal. Mas, sutilmente considerando, ndo 
repugna imaginar que haja urn principio inte- 
lectivo em um individuo qua tem consci&ncia de 
si e que, todavia, ndo seja principio supremo. 
Em tal caso, a este principio intelectivo poder- 
8s-ia aplicar justamente o voc6bulo eu, e ndo 
o voc6bulo pessoo. 

A. Rosm~n~, 
Rntropolog ia. 

Liberdade de ensino 

0 s  pols de forni'lio t6rn o direito ds esco- 
/her os sducadores dos proprios filhos. 

0 s  pais de Farnilia t&m, por natureza e ndo 
pela lei civil, o direito de escolher corno mestres 
e educadores de sua prole as pessoas nas 
quais depositarn rnaior conFian<a. Este direito 
geral contbm os direitos especiais que seguern: 

1" De educar seus filhos na p6tria ou Fora 
dela, ern escolas oficiais ou ndo oficia~s, pljbli- 
cas ou privadas, conforms considerem rnelhor 
para o bem de suo prole. 

2" De estipendiar adsquadamente as 
pessoas nas quais cr&srn encontrar maior pro- 
bidade, ci&ncia e idoneidade. 

3" De associar-se a outros pais de Farnilia, 
~nstituindo juntos escolas para onde rnandar em 
comum seus filhos. 

0 direito que os pais de familia t&m de 
fazer instruir e educar sua prole por quarn julgarn 
rnelhor ndo b indeterminado, caso em que ndo 
seria direito, mas encerrado dentro de alguns 
limites, para albm dos quais cessa. 

Primeiromante, tarnbbm os genitores de- 
vem respeitar em seus filhos os direitos cona- 
turais a todos os homens, direitos inolien6veis 
e absolutos. for isso, os pais de Farnilia ndo 
t&m nenhurna Faculdade juridica de dar ou de 
fazer dar aos proprios filhos um ensino que os 
perverta; e se um Governo civil toma sob sua 
tutela asses direitos dos filhos, sem invadir com 
este pretext0 a esfera dos direitos paternos, ele 
exerce umo autoridade legitima e cumpre um 
dever, porque o Governo & instituido principal- 
mente par0 tutelar os direitos de todos. 

Em segundo lugar, o direito dos genitores 
& limitado pelo d~re~to que a lgreja catolica tern 
sobre o ensino. Corno os Governos ndo podern 
arrogar-se nenhurna autoridade sobre este en- 
sino, do rnesma forma nem os pais de familia: 
mas, tanto pais corno Governos devem depen- 
der com docil~dade do mac)istbr~o estabelec~do 
sobre a terra oor Jesus cristo 

Ern tercdiro lugar, o direito qua os pais 
de Farnilia t&m de escolher os mestres e os 
educadores que cr&em melhores, ndo lhes 
d6 o direito de prescrever 6s pessoas que 
escolhem ou estipendiam para tal traba- 
Iho os rn&todos e as rnaneiras do ensmo: 
isso deve permanecer no plena liberdade 
dos nroorios mestres e dos educadores. 

' I  ' 
E verdade que os pais podem, juridica- 

rnente falando, reduz~r a conven<do o rnodo de 
enslnar, caso em que os mestres, aceitando tal 
conven<do, renunc~ariam ao proprio direito: mas 
isso parece ~nconvenienta, falando de rnodo 
geral, corno s~nal de desconfian~a dado 00s 
ensinantes, e urna vileza por parte dos proprios 
enslnantes, 0s quais se cornprometem, sem 
necessidade de conven<do, a seguir o mbtodo 
que consideram melhor e a ndo abandon6-lo 
por rnotlvos de baixo interesse. 

Corn refer&ncia, ainda. h oarte educati- 
va, devendo esta ser conduzid'a parte palos 
genitores, os quals ndo podem jarnois entre- 
96-10 totalrnente 6s rndos de outros, e parte 
belos educadores, conv&rn que estes defirarn 
razoavelmente hqueles, e que uns e outros se 
coloquern em pleno acordo e procedarn corn 
perFeita coer&ncia e unidade. 

Finalrnente, o direito dos genitores ndo 
& urna faculdade arbitr6ria e caprichosa, mas 
temperada pela razdo e pela moral: & urna 
faculdada de Fazer o bem aos Alhos, e ndo de 

A. Rosm~ni, 
Da I~bsrdads ds ensino. 

do cristianismo 
sobre a sociedade civil 

"Esto rsligibo divino restourou e ou- 
rnentou no hornam os tr& constitutivos qua 
forrnarn o sujsito dos direitos, e qus sdo o 
ativiclode, o intslig&ncia e o rnorol". 

Ora, quem pods desconhecer o Fato de 
que o cristianisrno, introduzindo a caridade no 
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mundo, ai p6s um principio de o@o incessonte 
e que ele, assim, irnensamente aumentou e 
parpetuou a atividade nos homens? Quem pode 
negar que ele tanha posto sobra a terra um 
princi'pio ~nextinguivel de infinito intdig&ncio? 
Um princi'pio de liberdode t6o manifesto, que 
enquanto a humanidads gentil parecia n6o 
poder se mover, oprimida sob o peso de inexo- 
rhvel destino, o homem cristao, no oposto, sente 
a propria individualidada, e desenvolve em si 
mesmo uma sua sempre nova livre pothcia? 

Quem finalmente negar6 ao cristianismo 
ter melhorado os costumes, ensinado aos ho- 
rnens todas as virtudes? Portanto, esta rsligido 
divina restaurou e aurnentou no homem os tr&s 
constitutivos que formam o sujeito dos direitos, e 
que s60 a atividade, a intelig&ncia e a moral. 

Se uma sociedade humana ndo & mais 
que um cornplsxo, uma vincula<60 de direitos 
e de deveres, quem ndo compreende apenas 
a partir disso como a institui<do da sociedade 
crist6 deve ter influido sobre todas as outras 
sociedades, sobre a dombstica e sobre a crvil 
especialmente, fazendo aparecer nelas novos 
direitos, t~rando-os corno que do nada com 
potgncia criadora, e acertando os incertos, 
embora apenas melhorando sua raiz, isto 6, 
palo rnelhorar, e quase criar no homem o sujeito 
dos dir~itos? 

Mas pouco valeria que os direitos fossem 
postos na realidode, salvando e engrandecen- 
do seu sujeito, se eles depois n6o encontros- 
sem respeito pelos outros homens. Pois, qua1 
valor pode tar um direito, embora realissimo, 
que ningubm respeita, que coda um apisoa, que 
nenhuma for~a & eficaz para proteger? 

Ora, o cristionismo n6o so relevou os 
direitos dos hornens jh periclitantes junto com 
a dignidads humana, recriando os sujeitos 
id6neos para ssrem deles revestidos. Mas pro- 
videnciou igualmente qua fossern respaitados, 
estabelecendo com autoridade e sancionando a 
lei moral que ~rnpde ssu respeito [ . . . I  e recriando 
as pessoas qua quisessem obssrvar o respeito. 

De que modo recriou as passoas respei- 
tosas dos dirsitos? Com a forp? N60, pois o 
respeito for~ado ndo & respeito e, al&m disso, 
a apar&ncia de respeito ndo & durdvel. 

0 cristianisrno obrigou os hornens a respel- 
tar os direitos do modo mais suave e so eficaz, 
Fazendo com que as pessoos, como diziamos, qui- 
sssssrn respeit6-10s. Em uma palavro, rnelhorou 
as vontadss dos homens. €is ai tudo: os direitos 
a partir dessa hora encontraram todo respeito. 

Sirn, justamente com a propria aq3o com 
a qua1 deu ao mundo quem pudesse tar direi- 
tos, isto b, formou os sujeitos dos direitos, o 
cristianismo deu ao mundo igualmente quem 

l~vremente os respeitasse. Rssim tornou-ss 
possivel a realizqbo dos direitos humanos: 
ossim elas tiveram um valor. 

Portanto, quanto a sociedade dorn&stica 
e a c~vil ndo devem estritamente b soc~edade 
rel~giosa? Quanto 060 dependa dela nbo so- 
mente sua psrfei~60, mas tambbm sua propria 
esshncia? Corno, portanto, se poder6 expor 
totalmente o direito destas sociedades, sem 
antes falar do direito do sociedade em que elas 
se snraizam como plantas no solo? 

A.  Rosm~n~. 
Filosofia do direito. 

0 cotolicismo Q umo unidade doutrind - 
rio que se odopto 6s "vdrios t&mperas in&- 
lectuais", "do selvogem oo filosofo". € esta 
virtude do cotolicismo 6 chamodo por Gioberti 
d~ 'poligonio", '@orque o poligono 6 uno, 
mas tern lodos inhnitos". 

Sendo universal, deve ser tal tambbm em 
relqdo bs v6rias t&mperas ~ntelectua~s, e ser 
acomodado a todas, do selvagem ao filosofo. 
Deve acomodar-se a tudo, sem de~xar, porbm, 
sua unidade. Dsve, em sumo, ser tal que rssolva 
o seguinta problerna: encontrar um sistema de re- 
ligi6o que seja uno sem deixar ds ser m6ltipl0, s 
mirltiplo sem deixar de ser uno, e responda a to- 
dos os graus do desenvolvimento dos ~ntelectos. 

Esta virtude do cotolicismo danomina-se 
poligonia; porque o poligono b uno, mas tem 
lados infinitos. 

0 catolicismo deve ter um lado objetivo 
que responda a toda qualidade subjetiva. H6, 
por&m, tantos catolicismos quantas as mentes 
humanas. Coda uma delas deve encontrar nele 
seu humor, como o idolatro as imogens, o ra- 
cionalista as idhias etc. Todavia, n6o para um 
sincretismo indigasto, mas ds modo que todos 
estes diferentes aspectos brotem de uma unida- 
de, e deixem o lado negativo que os torna err& 
neos e supersticiosos quando est6o desunidos. 

R unidade externa de todos estes cato- 
licrsmos em um so poligono t a Igreja; mas a 
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Igreja ndo so prassnte e passada, mas futura, 
abrqando ndo so todos os cbrebros reais, mas 
os possiveis. Com efeito, o nurnero dos lados 
poligonais & virtualmente inhito, corno o da 
idbia, uma vez que o poligono 6 a idbia. 

Dir-se-6 qus o papa, os bispos etc., ndo 
entendem o catolicismo do meu modo. 0 s  que 
me fazem esta obje@o ndo ma entendem; res- 
pondo que, se o entendessern do meu modo, 
eu ndo teria razdo, mas estaria errado. Eles, 
com efeito, como hornens que sdo, pertencem 
a um lado mais ou menos alto do poligono, s 
ndo podem abra~6-lo inteiro. Ningu&m o abrqa 
inteiro, exceto Deus. h medida que os graus se 
elevam, quem neles se coloca abrap urn maior 
nljmero de lados. 

R universalidode do Igreja, abra~ando 
todos os tempos e, portanto, n60 so a Igreja 
presents e passada, mas futura - dai segue-se 
que todo ato da Igreja ndo tsm urn valor abso- 
lutamente catolico a ndo ser enquanto emana 
dos tres tempos. Do que segue-se que os atos 
subseqijentes t&rn virtude de modificar os pre- 
cedentes; porque se ndo a tivessem, faltaria a 
estes a san~Bo da Igreja futura. 

0 s  atos dogm6ticos da Igreja sdo as 
deFini@es. Coda uma destas d ~nfalivel na subs- 
t8ncia, mas pode ser rnodificada nos acidentes 
das defini@as posterioras e, portanto, aper- 
fei<oada. Nestes aperfei<oamentos sucassivos 
consists o progress0 da dogrn6tica catolica. R 
historia est6 cheia de tais exemplos. Ou rnelhor, 
pode-se dizer geralrnente que toda defini~do 
subsequente deve por sua natureza modificar 
as precadentes. Rssim, as defini~des contra os 
arianos e os semi-arianos aperfei<oam o sirnbo- 
lo dos apostolos; as feitas contra Nestbrio foram 
modificadas pelas contra (utico etc. 

Todo novo decreto da Igreja refere-se, 
portanto, para tr6s e para diante. Para tr6s, 
elevando a maior pothcia a ci&ncia precedents, 
isto 6 ,  atuando-a, explicando-a de forma mais 
ampla; antes de tudo, preparando semelhantes 
aperfei~oamentos para o futuro. 

Esta virtude retroativa das defini~des 
eclesi6sticas se opda 6 imobilidade que certos 
te61ogos pretendem. E 6 de rnuita ~mportbnc~a, 
porque nos d6 o modo de per o dogma passado 
de acordo com a civiliza~do presente. 

R filosofia contbm a religido logicamante, 
a rdigido cont&m a filosofia cronologicamente. 
Internamente a filosofia domino; externarnente, 
a religido, isto 6 ,  a palavra, tem a prirnazia. 
R filosofia a a religido sBo, por isso, iguais e 
dispares por aspect0 diverso. 

V. Giobsrti. 
Do rsforrno cot6lico. 

s do catolicismo na historia 
da humanidads 

"Qua1 d [ . . . I  o chefe do mundo, sendo 
o papa? [...I Pode-se tolvez ideolizor uma 
rapublica mo~s vosto do qua oquelo qua 
por metropole tern Romo, e corno confins os 
povos inocessiveis?" 

Qual & a ci&ncia, que por ampl~tude e 
sublimidade pode se emparelhar com o ca- 
tolicismo? Tudo aquilo que 6 vasto, universal, 
cosrnopolita, ndo & catolico? Qual d o varda- 
deiro rnais complexivo, rnais enciclop&dico, 
mais apto a germ e p6r em acordo tudo o que 
& cindivel, que a primeira palavra do G&nesis s 
do Catecisrno? [ . . . I  Qual historia mais universal 
do qus a que compreende s explica as origens, 
os extravios, a instaura<do e o fim ultimo das 
coisas, estendendo-se do principio ao Rm dos 
sdculos, e pelo caminho das orlas extrernas, en- 
trecruzando-se com o eterno? Qual cosmogonia 
mais magistral s pitagorica do que a que nos 
represents o universo, da sublime aristocrac~a 
dos espir~tos at& os graus inFimos do mat&ria, 
corno um concerto de forps equilibradas corn lei 
de geornetria e de musica, e modeladas sobre o 
arquhtipo da id&ia incriada da palavra criadora? 

E qua1 adrnir6vel acordo na geogonla 
rnosaica com as descobertas dos modernos! 
Quanta filosoF~a nos mist&rios revelados e 
quanta evidhcia naquela espiral de luz, qua 
acornpanha suas trevas profundas! De longe 
mais luminoso d o  misthrio cristdo do que muitos 
axiomas da ci&ncia heterodoxa. R unidade rnais 
rlgorosa, unida 6 mais arnpla variedads possi- 
vel, e a concretude rnais firrne e viva, unida com 
a mas elavada generalidade, de qua a mente 
hurnana seja capaz, 860 os dois sinais das 
doutrinas catClicas, fora das quais a idsalidade 
sa desvanece e d sufocada pelos particularas, 
ou esfuma em abstra$3es sem corpo, e em fan- 
tasmas sern consist&ncia. 0 jus  & verdadeiro 
ndo so a raspeito do catolicisrno como ci&ncia 
e como historia, mas tambdm como institui@o 
externa e social. Qual 6 ,  corn efeito, o chefe do 
mundo, a ndo ser o papa? Qua16 a sociedade 
do mundo, a ndo sera Igreja? Pode-se, talvez, 
idealizar uma republ~ca mais vasta do que a 
que tem Roma corno metropole e corno confins 
os povos inocessiveis? 

V. Giobsrti, 
Do prirnodo moral s civil dos itol~anos. 



NA CULTURA 

"Cit$ncia, logo previsao; previsao, logo a@o: tal e a 
formula simplicissima que expressa de mod0 exato 
a relaqao geral entre a cigncia e a arte, tomando 
estes dois termos em sua acep@o total". 

Auguste Comte 

"A cigncia, e apenas a cigncia, pode tornar a hu- 
manidade aquilo sem o que ela nao pode viver; um 
simbolo e uma lei". 

Ernest Renan 

"A evolu@o pode terminar apenas com o estabe- 
lecimento da maior petfeiqso e da mais completa 
felicidade ", 

Herbert Spencer 
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Capit~lo dkcimo quint0 

O positivismo 

socioIbgico e utilitarista 

0 positivismo e o movimento de pensamento que dominou base 
parte da cultura europeia em suas expressbes nao s6 filosbficas, do positivismo 
mas tambem politicas, pedagogicas e literarias (e este o period0 hs os 
do verismo e do naturalismo) desde cerca de 1840 ate os inicios desenvolvimentos 
da primeira guerra mundial. 0 s  traqos de fundo do ambiente da ci@ncia 
sociocultural que o positivismo interpreta, exalta e favorece silo: e a revolugSo 
uma substancial estabilidade politica, o process0 de industriali- industrial 
zaqilo e desenvolvimentos por vezes portentosos da ciCncia e da + 5 
tecnologia. 0 marxismo interpretara de mod0 muito diferente a 
revoluqilo industrial e seus males (desequilibrios sociais, exploraqao do trabalho de 
menores etc.). 0 s  positivistas nil0 ignorarilo estes males; tinham porem confianqa 
na forqa da ciCncia e do espirito cientifico, a seu ver mais que adequados a repor 
em seu lugar todo o corpo social. 

Eis os representantes mais influentes do positivismo: Au- 
guste Comte (1798-1857) na Franqa; John Stuart Mill (1806-1873) ~ P ~ ' ~ ~ ~ n t e s  
e Herbert Spencer (1820-1903) na lnglaterra; Jakob Moleschott do positivirmo 
(1822-1893) e Ernst Haeckel (1834-1919) na Alemanha; Roberto , 
Ardigo (1828-1920) na Italia. 

Embora se inserindo e se desenvolvendo em tradiqbes culturais e filosoficas 
diferentes (racionalismo cartesiano e lluminismo na Franqa; tradiqilo empirista, 
utilitarista e evolucionista na Inglaterra; naturalismo renascentista na Italia), o 
positivismo mostra, em suas manifestaqbes, traqos comuns que 
permitem fixar sua identidade como movimento cultural. 0s tracos 

a) 0 positivismo reivindica o primado da ciCncia: o unico teoricos 
conhecimento valido e o cientifico; o unico metodo para adqui- que conotam 
rir conhecimento e o das ciCncias naturais; este metodo consiste a "identidade" 
no encontro de leis causais e em seu controle sobre os fatos; tal do positivism0 
metodo deve ser aplicado tambem ao estudo da sociedade, isto + 5 
e, a sociologia. 

b) Passo a passo com o primado da ciCncia como instrumento cognoscitivo, 
temos a exaltaqilo da ciCncia como unico meio capaz de resolver, no curso do 
tempo, todos os problemas humanos e sociais anteriormente sofridos pela hu- 
manidade. 
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da sociedade 

e progvessos da cizncia 

na kpoca do positivismo 

0 positivismo representa um mo- 
vimento composite de pensamento que 
dominou grande parte da cultura europiia, 
em suas manifestaq6es filosoficas, politicas, 
pedagogicas, historiogrificas e literirias 
(a proposito de literatura, basta pensar no 
verismo e no naturalismo), de cerca de 1840 
at6 quase 1914. 

Passado o furaciio de 1848, excetuan- 
do-se o conflito da Crimiia em 1854 e a 
guerra franco-prussiana de 1870, a era do 
positivismo foi ipoca de paz substancial 
na Europa e, ao mesmo tempo, ipoca da 
ypansiio colonial europiia na Africa e na 
Asia. 

Dentro desse quadro politico, a Europa 
consumou sua transformaqiio industrial, e os 
efeitos dessa revoluqiio sobre a vida social 
foram maciqos: o emprego das descobertas 
cientificas transformou todo o mod0 de pro- 
duqiio; as grandes cidades se multiplicaram; 
cresceu de forma impressionante a rede de 
intercimbios; rompeu-se o antigo equilibrio 
entre a cidade e o campo; aumentaram a 
produqiio e a riqueza; a medicina debelou 
as doenqas infecciosas, antigo e angustiante 
flagelo da humanidade. 

Em poucas palavras, a revoluqiio indus- 
trial mudou radicalmente o mod0 de vida. E 
os entusiasmos se cristalizaram em torno da 
idiia de progress0 humano e social irrefrei- 
vel, j i  que, de agora em diante, possuiam-se 
os instrumentos para a soluqiio de todos os 
problemas. Para o pensamento da tpoca, 
esses instrumentos eram sobretudo a ciincia 
e suas aplicaq6es na industria, bem como no 
livre intercimbio e na educaqiio. 

Altm disso, no que se refere B ciincia, 
deve-se dizer que, no period0 que vai de 
1830 a 1890, freqiientemente se entrela- 
qando com o desenvolvimento da industria 
(num entrelaqamento que niio foi unilateral), 
a ciincia registrou muitos passos adiante em 
seus setores mais importantes: na matemi- 
tica, entre outros, temos as contribuiq6es 
de Cauchy, Weierstrass, Dedekind e Can- 
tor; na geometria, as de Riemann, Bolyai, 
Lobacewskij e Klein; a fisica apresenta os 
resultados das pesquisas de Faraday sobre 
a eletricidade, e de Maxwell e Hertz sobre 

o eletromagnetismo; ainda na fisica, temos 
os trabalhos fundamentais de Mayer, Hel- 
mholtz, Joule, Clausius e Thomson sobre a 
termodinimica; o saber quimico 6 desen- 
volvido por Berzelius, Mendelejev e von 
Liebig, entre outros; Koch, Pasteur e seus 
discipulos desenvolvem a microbiologia, ob- 
tendo fxitos estrondosos; Bernard constr6i 
a fisiologia e a medicina experimental. Altm 
disso, i a ipoca da teoria evolucionista de 
Darwin. E os projetos tecnologicos encon- 
tram seu simbolo na Torre Eiffel de Paris e 
na abertura do canal de Suez. 

Substancial estabilidade politica, o 
process0 de industrializaqiio e o desenvolvi- 
mento da ciincia e da tecnologia constituem 
os pilares do meio sociocultural que o posi- 
t ivism~ interpreta, exalta e favorece. 

fi bem verdade que os grandes males 
da sociedade industrial niio tardariio a se 
fazer sentir (desequilibrios sociais, lutas pela 
conquista de mercados, condiqiio de misiria 
do proletariado, exploraqiio do trabalho do 
menor etc.). Esses males seriio diagnostica- 
dos pel0 marxismo em direqiio diferente da 
interpretaqiio do positivismo que, embora 
niio ignorando de mod0 nenhum tais males, 
pensava que eles logo desapareceriam, como 
fen6menos transitorios eliminiveis pel0 
crescimento do saber, da educaqiio popular 
e da riqueza. 

0 s  pontos centvais 

da filosofia positivista 

0 s  representantes mais significativos 
do positivismo siio Auguste Comte (1798- 
1857), na Franqa; John Stuart Mill (1806- 
1873) e Herbert Spencer (1820-1903), na 
Inglaterra; Jakob Moleschott (1822-1893) 
e Ernst Haeckel(1834-1919), na Alemanha; 
Roberto Ardigb (1 828-1920), na Itilia. 

0 positivismo, portanto, situa-se em 
tradiq6es culturais diferenres: na Franqa, 
inseriu-se no racionalismo, que vai de 
Descartes ao Iluminismo; na Inglaterra, 
ele se desenvolveu inserindo-se na tradiqiio 
empirista e utilitarista, entrelaqando-se, 
em seguida, com a teoria darwiniana da 
evolugiio; na Alemanha, assume a forma de 
cientificismo e de monismo materialista; na 
Itilia, com Ardigo, aprofunda suas raizes 
no naturalismo renascentista, embora d i  
seus frutos maiores, dada a situaqiio so- 
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cia1 da naqiio recim-unificada, no campo 
da pedagogia e tambim na antropologia 
criminal. Apesar de tais diversificaq6es, o 
positivismo apresenta traqos comuns que 
nos permitem sua identificaqiio como mo- 
vimento de pensamento. 

1) Diversamente do idealismo, o posi- 
t ivism~ reivindica o primado da ci2ncia: nos 
conhecemos somente aquilo que as ciincias 
nos d io  a conhecer, pois o unico me'todo de 
conhecimento e' o das ciBncias naturais. 

2 )  0 mitodo das ciincias naturais 
(identificaqiio das leis causais e seu domi- 
nio sobre os fatos) nio  vale somente para 
o estudo da natureza, mas tambim para o 
estudo da sociedade. 

3) Por isso, entendida como citncia dos 
"fatos naturais" que sPo as relaq6es huma- 
nas e sociais, a sociologia 6 fruto qualificado 
do programa filosofico positivista. 

4) 0 positivismo niio apenas afirma a 
unidade do mitodo cientifico e o primado 
desse mitodo como instrumento cognosci- 
tivo, mas tambim exalta a ciincia como o 
unico meio em condiq6es de resolver, ao lon- 
go do tempo, todos os problemas humanos 
e sociais que at i  entgo haviam atormentado 
a humanidade. 

5 )  Conseqiientemente, a era do posi- 
t ivism~ i ipoca perpassada por otimismo 
geral, que brota da certeza de progress0 irre- 
freavel (por vezes concebido como fruto da 
engenhosidade e do trabalho humano e, por 
vezes, ao contririo, visto como necessiirio e 
automitico) rum0 a condiq6es de bem-estar 
generalizado em uma sociedade pacifica e 
penetrada pela solidariedade humana. 

6) 0 fato de que a cisncia seja proposta 
pelos positivistas como o unico fundamen- 
to solido da vida dos individuos e da vida 
associada, de eia ser considerada como a 
garantia absoluta do destino progressista 
da humanidade, e de o positivismo se pro- 
nunciar pela "divindade" do fato, induziu 

alguns estudiosos a interpretarem o posi- 
t ivism~ como parte integrante da menta- 
lidade romBntica. Somente que, no caso 
do positivismo, seria exatamente a citncia 
a ser infinitizada. Assim, por exemplo, o 
positivismo de Comte, diz Kolakowski, 
"contim uma construqiio oniabrangente 
de filosofia da historia, que se consuma em 
visiio messiBnica" . 

7) Essa interpretaqgo, porim, niio 
impediu que outros intirpretes (por exem- 
plo, Geymonat) vissem no positivismo 
temas fundamentais tornados da tradiqio 
iluminista, como a tendincia de consi- 
derar os fatos empiricos como a unica 
base do verdadeiro conhecimento, a f6 
na racionalidade cientifica como solucio 
dos problemas da humanidade, ou aiida 
a concepqio leiga da cultura, entendida 
como construqiio puramente humana, sem 
dependtncias em relaqiio a pressupostos e 
teorias teologicas. 

8) Sempre em linha geral, o positivis- 
mo (neste caso, John Stuart Mill i exceqgo) 
caracteriza-se pela confianqa acritica e, 
amiude, leviana e superficial, na estabilidade 
e no crescimento sem obstaculos da citncia. 
Essa confianqa acritica na cicncia chegou a 
se tornar fen6meno de costume. 

9) A "positividade" da citncia leva 
a mentalidade positivista a combater as 
concepq6es idealistas e espiritualistas da 
realidade, concepq6es que os positivistas 
rotulavam como metafisicas, embora mais 
tarde tenham caido em metafisicas igual- 
mente dogmaticas. 

10) A confian~a na citncia e na racio- 
nalidade humana, em suma, os traqos ilu- 
ministas do positivismo induziram alguns 
marxistas a considerarem insuficiente e at6 
reducionista a usual interpretaqio marxis- 
ta, que s6 vti no positivismo a ideologia da 
burguesia da segunda metade do sku lo  
XIX. 
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11. firrgrrste Colnte 

e o positivislno socioIbgico 

Animado desde a juventude com propositos de "regeneragao universal", 
sucessivamente pai oficial da sociologia, Auguste Comte (1798-1857) 6 o autor do 
Curso de filosofia positiva (1830-1842, em seis volumes). E e aqui que ele formula 

sua famosa lei dos tr& estagios, segundo a qua1 a humanidade, 
A humanidade assim como a psique dos individuos particulares, passa atraves de 
passa por trCs estbgios: 
tr& estdgios: a) estagio teologico; 
teologico, b) estdgio metafisico; 
meta fisico c) estag io positive. 
e positivo No estdgio teologico os fendmenos s%o interpretados como 
+ § I  "produtos da a@o direta e continua de agentes sobrenaturais, 

mais ou menos numerosos"; no estagio metafisico sao explicados 
com referCncia a essCncias, idCias, forgas abstratas como a "simpatia", a "alma 
vegetativa" etc.; no estagio positivo o homem procura descobrir, "com o uso bem 
combinado do raciocinio e da observagao", as leis efetivas "de sucessao e de se- 
melhanga" que presidem ao acontecimento dos fendmenos. 

* 0 objetivo da ciCncia - escreve Comte - e a pesquisa das leis, e isso por 
causa do fato de que "apenas o conhecimento das leis dos fendmenos [...I pode 

evidentemente levar-nos na vida ativa a modifica-10s para nossa 
"Ci@ncia, vantagem ". Ci&ncia, de onde previsao; previsao, de onde a@o. Na 
de ondepreviGo; esteira de Bacon e de Descartes, Comte afirma que sera a ciencia 
previskio, que fornecera ao homem o dominio sobre a natureza. Por con- 
de onde ac,+jon seguinte, d indispensavel conhecer a sociedade. Eis, entao, que 
+ § 2  Comte propde a ciCncia da sociedade, a sociologia, como fisica 

social, que tem como tarefa a descoberta das leis que guiam os 
fendmenos sociais, assim como a fisica estabelece as leis dos fendmenos fisicos; 
e faz isso por meio de observagdes e compara$3es. A fisica social ou sociologia 
divide-se em estdtica social e dindmica social. 

A estatica social estuda as condigdes comuns que permitem a existencia das 
diversas sociedades no tempo: a sociabilidade fundamental do homem, a fami- 

lia, a divisao do trabalho e a coopera@o nos esfor~os etc. A lei 
Estatica social fundamental da estdtica social e a da liga@o entre os diversos 
e din6mica aspectos da vida social (politico, econdmico, cultural etc.). A di- 
social ndmica social compreende o estudo das leis de desenvolvimento 
+ § 3  da sociedade. A lei fundamental da dini3mica social C a dos trbs 

est6gios. E eis um exemplo de aplicagao desta lei: o feudalism0 C 
estdgio teol6gico; a revolugao (que comega com a reforma protestante e termina 
com a revolu@o francesa) 6 estagio metafisico; a sociedade industrial 6 estagio 
positivo. 

Entre as ciCncias, a sociologia e a mais complexa, uma vez 
Classifica@o que - na hierarquia estabelecida por Comte e que quer ser uma 
e hjerarquia ordem Idgica, histdrica e pedagdgica - pressupde a biologia, a 
dasciencias qua1 pressupde a quimica, que, por sua vez, pressupde a fisica. 
+ § 4  Nesta perspectiva, a filosofia deve "determinar exatamente o 

espirito de cada ciiincia, descobrir suas relagdes, reassumir, se pos- 
sivel, todos os seus principios proprios em numero minimo de principios comuns, 
conforme o metodo positivo". 



Capitulo decimo quinto - O positivismo socioIbgico e utilitarista 291 

A regeneragao da sociedade - que, sobre a base do conhecimento das leis 
sociais, Comte propoe no Sistema de politica positiva (1851-1854) - assume as 
formas de uma religiZio, onde a Deus se substitui a humanidade, ao amor de Deus 
o da humanidade. Humanidade que e o conjunto de todos os homens vivos, dos 
mortos e dos que devem ainda nascer. 0 s  individuos se regene- 
ram, dentro da humanidade, como as celulas de um organismo. Substituir 
0 s  individuos sZio o produto da humanidade: esta deve ser vene- 
rada como outrora o eram os deuses pagaos. E, fascinado pelo de oeu, 
universalismo do catolicismo, Comte propde sua religiao da hu- pel0 amor 
manidade como copia da ordem da lgreja catolica: com dogmas a humanidade 
(filosofia positiva, leis cientificas), batismo secular, crisma secular + § 5 
etc.; com templos leigos (institutos cientificos) e um papa positivo 
que vigiara o desenvolvimento da indhtria e a utilizaqZio pratica das descobertas. 
Havera nomes novos para os meses e para os dias. A mulher e considerada o anjo 
da guarda positivo. 

, , , , ~  J\ lei dos tr&s estA9ios 
II A 

Augusto Comte foi o fundador do po- 
si t ivism~ francts. Nasceu no ano de 1798 
em Montpellier de familia modesta, "emi- 
nentemente catolica e monirquica", foi 
discipulo e secretirio (e, depois, decidido 
antagonjsta) de Saint-Simon, aluno da 
famosa Ecole Polytechnique (e, aqui, niio 
devemos esquecer a funqiio de modelo da 
Ecole Polytechnique). Teve suficiente fami- 
liaridade corn a matemitica. Foi leitor dos 
empiristas ingleses, de Diderot, d'Alembert, 
Turgot e Condorcet (mais tarde, "por 
higiene mental", ler5 o menos possivel). 
Foi o pai oficial da sociologia e, em certos 
aspectos, o expoente mais representativo 
da orientaqgo do pensamento positivista 
em seu conjunto. 

Em seu itinerario intelectual e moral 
Comte escreve: "Ainda aos 14 anos eu j i  
sentia a necessidade fundamental de uma 
reestruturaqiio universal, politica e filosofica 
ao mesmo tempo, sob o impulso de salutar 
crise revolucionAria, cuja fase principal 
precedera meu nascimento. A influtncia 
luminosa de uma iniciaqiio matemitica rece- 
bida na familia, desenvolvida felizmente na 
~ c o l e  Polytechnique, fez-me instintivamente 
pressentir a unica via intelectual que podia 
realmente conduzir a essa grande renova- 
$50". E acrescenta que em 1822 ele via 
claro seu projeto filos6fico "sob a inspiraqiio 
constante de minha grande lei relativa ao 
conjunto da evoluqiio humana, individual 
e coletiva": a lei dos trts estigios. 

Trata-se da lei segundo a qua1 a huma- 
nidade, conforme a psique de cada homem, 
passa por trts estigios: 

a) o teologico; 
b) o metafisico; 
c) o positivo. 
Escreveu Comte no Curso de filosofia 

positivista (1 830-1 842): "Estudando o de- 
senvolvimento da inteligencia humana [.. .] 
desde sua primeira manifestaqiio at6 hoje, 
creio ter descoberto uma grande lei funda- 
mental [...I. Esta lei consiste no seguinte: 
cada uma de nossas concepq6es principais e 
cada ram0 de nossos conhecimentos passam 
necessariamente por trts estigios te6ricos 
diferentes: o estigio teol6gico ou ficticio, o 
estAgio metafisico ou abstrato e o estigio 
cientifico ou positivo [...I. Dai trts tipos de 
filosofia ou de sistemas conceituais gerais 
sobre o conjunto dos ferGmenos, que se 
excluem reciprocamente. 0 primeiro C um 
ponto de partida necessirio da inteligtncia 
humana; o terceiro C seu estado fix0 e de- 
finitivo; o segundo destina-se unicamente a 
servir como etapa de transiqiio". 

a) No  estigio teologico, os fen6menos 
S ~ O  vistos como "produtos da agio direta e 
continua de agentes sobrenaturais mais ou 
menos numerosos "; 

b) no estigio metafisico, S ~ O  explicados 
em funqiio de esszncias, idCias ou forqas 
abstratas (0s corpos se uniriam graqas A 
66 ' simpatia"; as plantas cresceriam em virtude 
da presenqa da "alma vegetativa"; o opio, 
como ironizava Moliih-e, adormece porque 
possui a "virtude soporifera"); 

c) mas C somente no "estigio positivo 
que o espirito humano, reconhecendo a 



E Lei dos trBs estagios. Comte de- 
nomina sua proposta da lei dos tr& 
estagios "minha grande lei", lei que 
se refere "ao conjunto da evolugao 
humana, individual e coletiva". A 
humanidade, como tambem a psique 
dos individuos particulares, passa 
atraves de trCs estdgios: a) o teolo- 
gico; b) o metafisico; c) o positivo ou 
cientifico. 
No Curso de filosofia positiva Comte 
afirma: "Estudando o desenvolvimen- 
t o  da inteligencia humana [...I desde 
sua primeira manifestaqao ate hoje, 
creio ter descoberto uma grande lei 
fundamental [...I. Esta lei consiste 
no seguinte: cada uma de nossas 
concepgaes principais, cada ram0 de 
nossos conhecimentos passa neces- 
sariamente por trCs estagios teoricos 
diferentes: o estagio teologico ou 
fictlcio; o estagio metafisico ou abs- 
trato; o estagio cientifico ou positivo 
[...I. Dai trCs tipos de filosofia, ou de 
sistemas conceituais gerais, sobre 
o conjunto dos fendmenos, que se 
excluem reciprocamente. 0 primeiro 
6 um ponto de partida necessario da 
inteligencia humana; o terceiro e seu 
estagio fixo definitivo; o segundo 
destina-se unicamente a servir como 
etapa de transigfio". 
No estcigio teofdgico os fen6menos 
sao explicados como produtos da ag8o 
direta de agentes sobrenaturais; no 
estcigio metafisico os agentes sobre- 
naturais silo substituidos por forgas 
abstratas, esshcias; 6 no estdgio po- 
sitivo "que o espirito humano, reco- 
nhecendo a impossibilidade de obter 
conhecimentos absolutos, renuncia a 
perguntar-se qua1 seja a origem e o 
destino do universo, quais sejam as 
causas intimas dos fendmenos, para 
procurar apenas descobrir, com o uso 
bem combinado do raciocinio e da 
observasao, suas leis efetivas, isto 6, 
suas relaqdes invariaveis de sucessao 
e de semelhansa". 
Esta 6, portanto, a lei dos trcis estagios, 
a pedra angular do edificio filosofico 
de Comte; lei que, a seu ver, valeria 
- como se repete - para o desenvol- 
vimento de toda a historia da huma- 
nidade, como tambem para o desen- 
volvimento da vida dos individuos 
particulares: todo homem e teologo 
em sua infbncia; e metafisico em sua 
juventude; e fijico em sua maturidade. 

impossibilidade de obter conhecimentos 
absolutos, renuncia a perguntar qual C sua 
origem, qual o destino do universo e quais as 
causas intimas dos fen6menos para procurar 
somente descobrir, com o uso bem combina- 
do do raciocinio e da observaqiio, suas leis 
efetivas, isto C, suas relaqBes invariiveis de 
suces+o e de semelhanqa". 

E essa, portanto, a lei dos trts estigios, 
o conceito-chave da filosofia de Comte. 
Lei que encontraria confirmaqio tanto no 
desenvolvimento da vida dos individuos 
(todo homem C te6logo na sua infincia, C 
metafisico em sua juventude e C fisico em 
sua maturidade), como na hist6ria humana. 
At6 sem conhecer Vico nem Hegel, Comte 
constr6i com sua lei dos trts estigios uma 
grandiosa filosofia da h id r i a ,  que se apre- 
senta como o es toda a evoluqiio 
da humanidade. 

Agora, portanto, estamos no estigio 
positivo. 0 s  mitodos teologicos e metafisi- 
cos niio siio mais empregados por ninguCm, 
exceto no campo dos fen6menos sociais, 
observa amargamente Comte no Curso de 
filosofia positiva, "embora sua insuficihcia 
a esse respeito ja seja plenamente sentida 
por todos os espiritos um pouco evoluidos". 
Eis, portanto, salienta Comte, "a grande e 
unica lacuna que se trata de preencher para 
construir a filosofia positiva". A filosofia 
positiva, portanto, deve submeter a socie- 
dade a rigorosa pesquisa cientifica, ja que 
somente uma sociologia cientifica pode "ser 
considerada como a unica base solida para 
a reorganizagio social, que deve encerrar 
o estado de crise em que se encontram h i  
longo tempo as na@5es mais civilizadas". 

N5o se podem resolver crises sociais 
e politicas sen1 o devido conhecimento dos 
fatos sociais e politicos. E C por essa razio 
que Comte vE como tarefa extremamente ur- 
gente a do desenvolvimento da fisica social, 
vale dizer, da sociologia cientifica. 

Mas, antes de mais nada, em que 
consiste a ci@ncia para Comte? Na opiniio 
dele, o objetivo da cicncia esta na pesquisa 
das leis, j i  que "s6 o conhecimento das leis 
dos fen6menos, cujo resultado constante 
C o de fazer com que possamos prevt-los, 
evidentemente, pode nos levar, na vida 
ativa, a modifici-10s em nosso beneficio". 
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Auguste Comte ( 1  798-1  8 57) 
for o pal ofictal 
da socrologza e o expoente 
mars representatzvo 
d o  posztruzsmo. 

A lei C necessiria para prever, e a previsiio 
C necessiria para a aqio do homem sobre a 
natureza. Afirma Comte: "Em suma, ciincia, 
logo previsiio; previsiio, logo a@o: essa C 
a f6rmula simples que expressa de mod0 
exato a relaqiio geral entre a ciincia e a arte, 
tomando esses dois termos em sua acepqiio 
total". 

Na trilha de Bacon e Descartes, Comte 
pensa que a ciincia C que deve fornecer ao 
homem o dominio sobre a natureza. E, no 
entanto, ele niio C em absoluto de opiniiio 
que a cicncia, essencialmente e por sua 
natureza, esteja voltada para os problemas 
prhticos. Comte C claro sobre a natureza 
teorica dos conhecimentos cientificos, que 
ele se apressa a distinguir claramente dos 
conhecimentos tCcnico-praticos. A esse 
respeito, chega a citar uma consideraqiio de 
Condorcet: "0 marinheiro, preservado do 
naufragio graqas a observaqiio exata da lon- 
gitude, deve sua vida a uma teoria concebida 
dois mil anos antes por homens de ginio, 

que tinham em vista simples especulaq6es 
geomttricas". 

Mas Comte tambCm niio C empirista de 
tip0 antigo, que cuida somente dos dados 
de fato e exclui as teorias. Ainda no Curso 
de filosofia positiva, podemos ler: "Nos 
reconhecemos que a verdadeira ciincia [. . .] 
consiste essencialmente de leis e n io  mais 
de fatos, embora estes sejam indispenshveis 
para o seu estabelecimento e sua sanqiio". 
A pura erudiqio consiste em fatos sem lei; a 
verdadeira ciincia consiste em leis controla- 
das com base nos fatos. E esse controle com 
base nos fatos exclui da ciincia toda busca 
de essincias e causas dtimas metafisicas. 

Essas idCias de Comte sobre a doutrina 
da ciincia influenciaram o pensamento pos- 
terior em virtude de sua clareza e validade. 
De qualquer modo, porCm, ja em alguns tre- 
chos do Curso de filosofia positiva e depois, 
sobretudo, no Sistema de politica positiva 
(1851-1854), Comte enrijece sua imagem 
de ciincia, quase a ponto de absolutiza-la: 
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condena pesquisas especializadas, inclusive 
experimentais, o uso excessivo do cilculo e 
qualquer pesquisa cientifica cuja utilidade 
nHo seja evidente. Por isso, em sua opiniHo, 
deve-se confiar a citncia nHo aos cientistas, 
mas aos "verdadeiros fil6sofos", ou seja, a 
todos os que estio "dignamente dedicados 
ao sacerdocio da humanidade". 

0 desenvolvimento posterior das citn- 
cias desmentiu essas idtias de Comte. Altm 
disso, urn conhecimento que hoje parece 
infitil pode se tornar necesshrio amanhi. 
Entretanto, no sistema de Comte, um saber 
estivel e bloqueado esta em funqiio de uma 
ordem social estivel. 

fi sociologia 

COMO fisica social 

Para passar de uma sociedade em crise 
para a "ordem social", h i  necessidade de sa- 
ber. 0 conhecimento C feito de leis provadas 

com base nos fatos. Desse modo, C precis0 
encontrar as leis da sociedade se quisermos 
resolver suas crises e prever o desenvolvi- 
mento futuro da convivhcia social 

Portanto, para a sociologia, atravCs do 
raciocinio e da observaqio, t possivel esta- 
belecer as leis dos fen6menos sociais, como 
a fisica pode estabelecer as leis que guiam 
os fen6menos fisicos. 

Comte divide a sociologia, ou fisica 
social, em: 

a) estatica social; 
b) dinhnica social. 
a)  A estitica social estuda as condiqoes 

de existencia comuns a todas as sociedades 
em todos os tempos. Tais condi~oes siio a 
sociabilidade fundamental do homem, o 
nucleo familiar e a divisio do trabalho, que 
se concilia corn "a cooperaqHo dos esfor- 
qos". A lei fundamental da estitica social 
t a conex20 entre os diversos aspectos da 
vida social, de mod0 que, por exemplo, uma 
constituiqHo politica n io  t independente de 
fatores como o econ6mico e o cultural. 

Rctrato de Conzte 2 mesa de tmbnlho. 
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Fuotztispicio da pvi~zeiva ediqi7o d o  
Catecistno positivists de Conzte (Pans,  18.Y21. 

b) Por seu turno, a din2mica social 
consiste no estudo das leis de desenvolvi- 
mento da sociedade. Sua lei fundamental 
C a dos tris estiigios. TambCm o progress0 
social segue essa lei. Ao esthgio teol6gico 
corresponde a supremacia do poder militar 
(6 o caso do feudalismo); ao esthgio metafi- 
sico, corresponde a revoluqiio (que comeqa 
com a Reforma protestante e termina com 
a Revoluqiio Francesa); ao estiigio positivo, 
corresponde a sociedade industrial. 

Mas atravis de que caminhos podemos 
conhecer as leis da sociedade? Na opiniiio 
de Comte, os caminhos para alcangar o co- 
nhecimento sociol6gico siio a observagiio, o 
experimento e o me'todo comparativo. 

A observaqiio dos fatos sociais C obser- 
vaqiio direta e enquadrada na teoria, isto C, 
na teoria dos trts esthgios. Em sociologia 
o experimento niio C tHo simples como em 
fisica ou em quimica, jh que niio se pode 
mudar as sociedades i vontade; entretanto, 
da mesma forma que em biologia, tambCm 
na sociologia os casos patol6gicos, alterando 

o nexo normal dos acontecimentos, substi- 
tuem de certo mod0 o experimento. 0 mi- 
todo comparativo estuda as analogias e as 
diferenqas entre as diversas sociedades, nos 
seus respectivos estagios de desenvolvimen- 
to. E, diz Comte, C o mitodo historic0 que 
constitui "a unica base fundamental sobre 
a qua1 pode realmente se basear o sistema 
da logica politica". 

A classificac& 

das cigncias 

A sociologia, cuja construqiio C tarefa 
urgente da filosofia politica, coloca-se no vCr- 
tice do ordenamento das ciincias. A partir 
de sua plataforma matemAtica, as ciincias 
positivas siio hierarquizadas segundo um 
grau decrescente de generalidade e crescente 
de complicaqiio: astronomia, fisica, quimica, 
biologia e sociologia. Nesse esquema niio 
estiio abrangidas a teologia, a metafisica 
e a moral, pois as duas primeiras niio s io  
ciincias positivas, ao passo que a terceira 
abrange-a a sociologia. A psicologia, tam- 
bCm excluida da relaqiio, C reduzida por 
Comte em parte a biologia e em parte a 
sociologia. TambCm a matemiitica niio fi- 
gura na relaqiio, mas o primeiro volume do 
Curso de filosofia positiva C todo dedicado 

matemhtica, que, "de Descartes e Newton 
para cii, C a verdadeira base fundamental de 
toda a filosofia natural", isto C, de todas as 
ciincias, no sentido de que ela C "a imensa e 
admiriivel extensiio da 16gica natural a certa 
ordem de deduq6esn. 

Comte pretende que a ordem das 
ciincias por ele proposta seja simultanea- 
mente ordem ldgica, histdrica e pedagdgi- 
ca. A ordem logica C dada pel0 critirio da 
simplicidade do objeto: primeiro vtm as 
ciincias, que, em sua opiniio, tim objeto 
mais simples; depois, caminha-se pouco a 
pouco at6 a sociologia, que teria o objeto 
mais complexo. A ordem historica pode ser 
identificada na passagem de cada uma das 
ciincias ao estado positivo: a astronomia 
saiu da metafisica com CopCrnico, Kepler e 
Galileu; a fisica alcanqou o estado positivo 
gragas i s  obras de Huygens, Pascal, Papin e 
Newton; a quimica saiu de seu limbo meta- 
fisico corn Lavoisier; a biologia, com Bichat 
e Blainville. Resta a sociologia, que, como 
ciincia positiva, ainda se encontra no esta- 
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do programatico. E Comte, precisamente, 
esforqou-se por realizar esse programa. A 
ordem pedagogics C dada pel0 fato de que se 
deveria ensinar as ciincias na mesma ordem 
de sua ginese historica. 

Na hierarquia de Comte, as ciincias 
mais complexas pressup6em as menos com- 
plexas: a sociologia pressup6e a biologia, 
que pressup6e a fisica. Entretanto, isso niio 
significa que as ciincias superiores sejam 
redutiveis as inferiores. Cada qual tem 
sua autonomia, suas leis aut6nomas. E a 
sociologia, portanto, niio pode se reduzir A 
biologia nem a psicologia. A sociedade tem 
realidade natural e originaria: os homens 
vivem em sociedade porque isso integra sua 
natureza social. 0 s  homens s50 sociaveis 
desde o inicio, niio havendo necessidade de 
nenhum "contrato social" para associa-los, 
como queria Rousseau. 

Ainda um ponto muito importante. A 
filosofia niio C nomeada na classificaqiio das 
ciincias de Comte. Qua1 C, entiio, o lugar 
da filosofia no pensamento de Comte? Para 
Comte, a filosofia niio 6 o conjunto de todas 
as ciincias. Ele vi  a funs20 da filosofia em 
"determinar exatamente o espirito de cada 
uma delas, em descobrir suas relag6es e co- 
nex6es e em resumir, se possivel, todos os 
seus principios proprios em numero minimo 
de principios comuns, em conformidade 
com o mitodo positivo". A filosofia, por- 
tanto, se reduz a metodologia das ciincias; 
ela, escreve Comte, "C o unico e verdadeiro 
meio racional para evidenciar as leis logicas 
do espirito humano". 

Na ultima grande obra de Comte, o 
Sistema de poli'tica positiva (1851-1854), 
a intenqiio comtiana de regenerar a socie- 

dade com base no conhecimento das leis 
sociais assume as formas de uma religiiio, 
na qual o amor a Deus C substituido pel0 
amor a humanidade. A humanidade C o ser 
que transcende os individuos. Ela C com- 
posta por todos os individuos vivos, pelos 
mortos e pelos ainda niio nascidos. Em seu 
interior, os individuos se substituem como 
as ctlulas de um organismo. 0 s  individuos 
siio o produto da humanidade, que deve ser 
venerada como o eram outrora os deuses 
pagios. 

Fascinado pel0 catolicismo, em virtude 
do seu universalismo e de sua capacidade de 
envolver em si toda a vida humana, Comte 
sustenta que a religiiio da humanidade deve 
ser a copia exata do sistema eclesiiistico. 
0 s  dogmas da nova f C  jii estiio prontos: 
s io  a filosofia positiva e as leis cientificas. 
0 s  ritos, os sacramentos, o calendario e o 
sacerdocio siio necessaries para a difusiio 
de novos dogmas. Haverii um batismo 
secular, uma crisma secular e uma unqiio 
dos enfermos secular. 0 anjo da guarda 
positivo serii a mulher (niio devemos nos 
esquecer da idealiza~iio que Comte fez da 
mulher amada, Clotilde de Vaux). 0 s  meses 
tomariio nomes significativos da religiiio 
positiva (por exemplo, Prometeu), e os dias 
da semana seriio consagrados cada um a 
uma das sete ciincias. Seriio construidos 
templos leigos (institutos cientificos). Um 
papa positivo exercera sua autoridade sobre 
as autoridades positivas que se ocupariio do 
desenvolvimento das industrias e da utiliza- 
qiio pritica das descobertas. Na sociedade 
positiva, os jovens seriio submetidos aos 
anciiios e o div6rcio sera proibido. A mu- 
lher torna-se a protetora e a fonte da vida 
sentimental da humanidade. 

A humanidade C o "grande ser"; o 
espaqo, o "grande ambiente"; e a terra, o 
"grande fetiche" - essa C a trindade da 
religiiio positiva. 
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- - - 

A crise em que se encontram as na~des 
mais civilizadas pode ser vencida apenas 

mediante uma reorganiza~iio social, 
em cuja base deve estar 

a fisica social 
(a sociologia cientifica): 1 

construir tal citncia t a tarefa 
da filosofia positiva 

A FILOSOFIA POSITIVA 6 essencialmente 
metodologia cientifica, 

descobre as rela~des entre as diversas cicncias, 
reassume seus principios pr6prios 

em nGmero minimo de principios comuns, 
e determina exatamente o espirito de cada uma 

das seis ciEncias fundamentais. 
que siio (em ordem decrescente 

por generalidade e crescente por complicac;io): 

1. matematica 2. astronomra 1 3.firica 4. quimlca 
5. biologia 6. soc~ologia 

- --- - - - 
i 

---- --- - 

Como a verdadeira cibncia consiste de leis controladas sobre fatos, 
e da cihcia deriva a previsHo e, portanto, a a@o, 

A SOCIOLOGIA DEVE ESTABELECER AS LEIS DOS FENOMENOS SOCIAIS, 
1 MEDIANTE A OBSERVACAO, A EXPERIENCIA E O M ~ T O D O  HIST~RICO-COMPARATIVO,  
PARA PODER PREVER RACIONALMENTE o DESENVOLVIMENTO FUTURO DA CONVIV~NCIA SOCIAL 1 

A sociologia divide-se em ~ 

ESTATICA SOCIAL: 

estuda as condiqdes de existtncia comuns 
a todas as sociedades em todos os tempos. 

Sua lei fundamental t 
a conexgo orginica 

entre os diversos aspectos da vida social 

DINAMICA SOCIAL: 

estuda as leis do desenvolvimento da sociedade. 
Sua lei fundamental t 
a lei dos trss estagios, 

segundo a qua1 se desenvolve 
a evoluciio humana, individual e coletiva: 

' '~dda nossa concep~iio principal 
I 

e cada ram0 de nossos conhecimentos 
passa necessariamente por trts estagios I 

te6ricos diferentes" i 

1. Estagio ~ ~ o ~ d c r c o ,  ou ficticio: os fen6menos sHo vistos como resultados da a@o de entidades 
[inf&zcia do homem e da humanidade] sobrenaturais 

/ 2. EstLigio METAF~SICO, ou abstrato: os fen6menos siio explicados como obras de esstncias abstratas 

1 [iuventude do homem e da humanidade] ~ 
1 3. Estigto u r x r f m ,  ou posztzvo: renuncia-se a perguntar quais sejam as causas iltimas dos fen& 

[rnaturrdade do homem e da humanldade] menos, e procura-se apenas descobrir, mediante o raciocinio e a 

L observagHo, suas leis efetivas (rela@es invar~ive~s) I 
- - - -- 

-7 
-- - - 

- - --- -- 

ATRAVBS DA RELIGILO DEVOTADA A HUMANIDADE, 1 
AO GRANDE SER QUE TRANSCENDE os INDIV~DUOS: 

I 

OS DOGMAS DESSA RELIGILO SAO A FILOSOFIA POSITIVA E AS LEIS CIENT~FICAS 
\ 

- - -- -- - -  - - 
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0 positivismo franc& celebra os nomes de Pierre Laffitte (1823-1903), convic- 
to defensor do pensamento de Comte; de Emile LittrC (1801-1881), academic0 da 

Franga e autor do grande Dicionario da lingua francesa (4 vols., 
os positivistas 1863-1 872); e sobretudo de Ernest Renan (1 823-1 892) e Hyppolite 

Taine (1828-1893). franceses 
-+§ 1 Historiador do hebraismo e do cristianismo,  ena an, no estudo 

dos fen6menos religiosos (Historia do povo de Israel, 1887-1 893; 
Vida de Jesus, 18631, aplicou suas ideias positivistas despojando tais eventos de 
todo aspecto sobrenatural. 

Por sua vez, Hyppolite Taine - em obras como Filosofia da arte, 1865; Histdria 
da literatura inglesa, 1863 - estudou arte e literatura na perspectiva de um subs- 
tancial determinism0 positivista, afirmando que toda obra de arte e o produto 
necessttrio de um determinado ambiente social e de precisas condiqbes historicas 
e psicologicas. 

Lugar a parte, dentro do positivismo franc&s, merece o gran- 
C. Bernard: de fisiblogo Claude Bernard (1813-1878), autor de conhecidissima 
fisiologo 1ntroduqa"o ao estudo da medicina experimental (1865), onde ele 

metoddlogo sustenta que o cientista trabalha com hipoteses que submete ao 
-3 § 2 crivo da prova dos fatos, hip6teses que ele descarta se os fatos 

as contradizem. A cihcia e fruto de tentativas e de erros. 

As ~~CJMVCIS ~ i~n i f i ca t i vas  

de Laffitte, LittvG, R e n a ~  

Certamente nio foi a religigo da huma- 
nidade que constituiu a heran~a mais du- 
radoura de Comte. Embora Pierre Laffitte 
(1 823-1903) tenha defendido o pensamento 
de Comte em sua unidade indissol~vel, 
  mile Littrt (1801-1881) deixou cair, em 
sua campanha a favor do positivismo, os 
resultados da dtima fase do pensamento 
de Comte. LittrC, acadimico da Franga e 
senador vitalicio, foi o autor da obra Comte 
e a filosofia positiva (1863), e do Grande 
dicionario da lingua francesa. 

0 trabalho de Littrt teve muita resso- 
nincia. Mas foram Ernest Renan e Hyppo- 
lite Taine que criaram um autintico clima 
positivista na cultura francesa. 

Ernest Renan (1823-1892) foi essen- 
cialmente historiador do judaismo e do 
cristianismo. SZo conhecidas a sua Historia 
do povo de Israel (1887-1893) e sua Vida de 

Jesus (1 863; trata-se do primeiro volume da 
Hist6ria das origens do cristianismo). Renan 
aplicou suas idtias positivistas ao estudo 
dos acontecimentos religiosos, despojando- 
os de todo aspecto sobrenatural. A concep- 
qio filosofica de Renan est6 registrada no 
livro 0 futuro da cibncia (escrito em 1848, 
mas publicado somente em 1890), onde o 
autor sustenta que "a ciincia e s6 a ciincia 
pode dar a humanidade aquilo sem o que 
ela n io  pode viver: um simbolo e uma lei". 

Hyppolite Taine (1828-1893) C autor 
de obras cilebres, como As origens da Fran- 
Ga contemporiinea (5 vols., 1875-1 893), 0 s  
filosofos franceses do sbculo XIX (1857), 
Filosofia da arte (1865) e Historia da litera- 
tura inglesa (1863). Taine aplicou as idCias 
positivistas a critica literaria e a estttica: 
toda obra de arte C o produto necessario de 
determinado ambiente social e de precisas 
condiqoes hist6ricas e psicol6gicas. A obra 
Sobre a inteligbncia (1870) representa a 
tentativa decidida de reduzir toda a vida 
espiritual a mecanismo regulado por leis 
naturais; esse trabalho influir6 sobre o pri- 
meiro psic6logo especialista conhecido da 
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Franqa e fundador da psicologia positiva, 
ThCodule Ribot (1839-1916). 

da  medicina exper imenta l  

Para Comte e os positivistas em geral 
(com exceqio de John Stuart Mill), a ciEncia 
e' dogma que niio necessita de analise. No en- 
tanto, Claude Bernard (1813-1878) apresen- 
tou uma refinada e orofunda reflexio sobre a 
16gica da ciincia. Allinhado entre os maiores 
fisiologos (entre outras coisas, descobriu a 
fungio glicoginica do figado), determinista 
(e niio fatalista), Bernard sustenta, na famo- 
sa Introdu@o ao estudo da medicina expe- 
rimental (1865), que "niio h i  nenhuma di- 
ferenga entre os mitodos de investigaqiio da 
fisiologia, da patologia e da terapia. Trata-se 
sempre do mesmo mCtodo de observagiio e 
de experimento, que se baseia sempre nos 
mesmos principios e so varia na aplicaqio, 
conforme a complexidade do fen6menoV. 

Bernard, portanto, defende o mttodo 
experimental na medicina. Mas C obvio 
que a experiincia pressup6e sempre alguma 
coisa a experimentar. E essa alguma coisa 
s io  as hipoteses. Na opiniio de Bernard, 
"o homem, por sua propria natureza, C 
fantasioso e cheio de orgulho; ele acabou 
por acreditar que as concepq6es ideais de 
sua mente, que so correspondiam a seus 
sentimentos, representavam tambkm a rea- 
lidade. Por isso, o mitodo experimental n io  
tem nada de espontheo e inato no homem." 

TambCm ele C fruto de tentativas e erros, de 
esperanqas malogradas. 

0 me'todo experimental e' a imposipio 
de uma disciplina a fantasia, disciplina vol- 
tada para a eliminagiio das hipoteses (ou 
mundos possiveis) incapazes de descrever, 
explicar ou prever algum pedaqo ou aspect0 
do mundo real. Viu-se que a fantasia niio 
bastava para compreender o mundo, entiio 
procurou-se disciplini-la. 

E a ci2ncia e seu progress0 siio o fruto 
dessa disciplina. Uma disciplina critica que, 
segundo Bernard, distingue o metafisico e o 
escolistico do experimentador. Tanto os dois 
primeiros como o terceiro partem de idCias 
a priori, mas "corn a diferenqa de que o es- 
colistico considera sua idCia como verdade 
absoluta por ele descoberta e da qual extrai 
todas as conseqiiincias apenas com o auxilio 
da logica, ao passo que o experimentador, 
mais modesto, considera sua idCia como sim- 
ples quesito, como interpretaqiio antecipada 
da natureza, interpretaqiio mais ou menos 
provivel, da qual extrai de mod0 Iogico as 
conseqiiincias, que a todo instante confron- 
ta corn a realidade atravCs do experimento 
[...I. A idCia experimental, portanto, C uma 
idCia a priori, que, no entanto, se apresenta 
sob a forma de hipotese e cuja validade se 
julga submetendo suas deduq6es ao crittrio 
experimental". 

Bernard transfere essas linhas gerais 
de metodologia pari passu para a medicina, 
pondo a fisiologia como base da medicina, e 
com isso pondo a medicina de laboratorio (a 
medicina experimental) como fundamento 
da medicina clinica. 

Esse foi o maior dos virios mCritos de 
Bernard. 
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IV. 8 posifivismo 

0 s  representantes do utilitarismo inglBs do, sobretudo, Jeremiah Bentham, 
James Mill e seu filho John Stuart Mill. Nesse contexto, todavia, 4 preciso salientar 

a presensa de Adam Smith e David Ricardo; el sempre no quadro 
Malthus: dos estudos sociais, a de Thomas Robert Malthus. 
a popu/a@o De Malthus (1766-1834) e celebre o Ensaio sobre a populaga"~ 
cresce (1798): a popula@o cresce em proporggo geometrica enquanto 
em proporgiio os recursos aumentam em propor~ao aritmetica; o equilibrio 
geometrica; entre as duas tendencias 4 de fato restabelecido, no mundo dos 
os recursos, animais e das plantas, pela dispersao das sementes, das doengas, 
em propOr@O da morte precoce, el em dmbito humano, tambem por obra da 
aritmetica misltZria e do vicio. 
4 3 2  Malthus pretende substituir a este controle repressivo, exercido 

sobre a populagao pela miseria e pelo vicio, um controle pre- 
ventivo por meio da "contengao moral", "com a abstengao do matrimanio por 
motivos prudenciais e com uma conduta estritamente moral durante o periodo 
desta abstinBnciaM. 

Autor da Pesquisa sobre a natureza e as causas da riqueza das nagijes (1776), 
Adam Smith (1 723-1 790) e o representante mais prestigioso da economia politica 

cldssica. Eis a essencia de seu liberalismo: "0 estudo da vantagem 
A. Smith, pessoal leva cada individuo a preferir a ocupa@o mais vantajosa 
o grande tambem para a coletividade. Sua intens20 nao 4 a de contribuir 
liberalists para o interesse geral; ele olha apenas para sua vantagem el 
+ g 3 . 1  neste caso, como em muitos outros, C levado por 'mi30 invisivel' 

para a realizac$io de um objetivo estranho as was intens6es". 

Menos otimista que Smith, mas tambem sustentador da teo- 
Ricardo ria de que o valor de um bem e igual ao trabalho utilizado para 
e a teoria do produzi-lo (mesmo se a equa@o valor = trabalho nao funciona 
valor-trabalho para 0 trabalhador, o qua1 nem sempre chega a posse do valor de 
+ 3 3.2 seu produto), David Ricardo (1 772-1823), teorico do livre comercio 

dentro da na@o e entre na@o e nagao, e autor dos Principios de 
economia politica e de taxagiio (1817). 

Engenheiro, industrial e filantropo, Robert Owen (1771- 
Owen, 1858) conseguiu fazer de sua fdbrica t6xtil um modelo de pro- 
socialists vid&ncias humanas; fez isso persuadido de que, mudando as 
u topic0 condi@es ambientais, poder-se-ia mudar o cardter dos homens. 
+ § 4  Em idade jd avangada foi fautor de um socialismo utcjpico, n3o 

diferente do de Saint-Simon e de Fourier. 

Fundador do utilistarismo 6 Jeremiah Bentham (1748-1832), autor de uma 
lntrodu@o aos principios da moral e da legislaga"~ (1789) e do Quadro dos mo- 

ventes da agiio (1817). 0 principio fundamental do utilitarismo 
Bentham: 4: a mdxima felicidade possivel para o rnaior ndmero possivel de 
os fatos que pessoas. Para Bentham, no dominio moral, os unicos fatos que 
verdadeiramente contam sao o prazer e a dor. Alcan~ar o prazer e evitar a dor: ai 
contam siio estao os unicos motivos da a@o. E C da mhxima importancia que 
0 prazere a dor nao se cometam erros ao avaliar as conseqOBncias agradhveis 
+ § 5  ou danosas de uma a@o. 0 necessario 6, em poucas palavras, 
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uma aritmetica moral em grau de fazer-nos realizar os calculos justos. Bentham 
foi contrario ao imperialismo, e julgava total loucura as colbnias. Defendeu os 
direitos dos animais. 

Associacionista no que se refere a teoria da mente, James Mill (1773-1836), 
autor de um tratado de economia politica - Elementos de economia politica (1 820) 
- e de uma Andlise dos fendmenos da mente humana (1829), 
sustentou que a lei da associaqiio vale tambem no campo da James Mill: 
moral. "A ideia de um prazer - escreve James Mill - excitara a epara fins 
ideia da ag%o que 6 causa dele, e quando a ideia existe, a a@o egoistas 
deve seguir-se a ela". que surge 

A andlise das ideias morais mostra tambem, segundo James O a'truismo 

Mill, que e para fins egoistas que surge o altruismo, embora isso + § 6 

n%o impesa que o altruismo tenha um valor em si: um raio de luz 
permanece branco para nos, mesmo depois que Newton o decompbs nas cores do 
espectro solar. Convicto de que a politica pudesse ser dominada pela raz%o, James 
Mill, como todos os radicais da epoca, tambem estava persuadido da onipot@ncia 
da educaqiio. 

0 s  principais representantes 

do positivismo 

~tilitarista inSI2s 

0 utilitarismo da primeira metade 
do sCculo XIX C o movimento filos6fico 
que, herdeiro das teses e da atitude dos 
iluministas, constitui, dentro da tradigiio 
filos6fica empirista, a primeira manifesta- 
giio do positivismo social na Inglaterra. 0 s  
representantes mais importantes do utilita- 
rismo siio Jeremiah Bentham, James Mill 
e seu filho John Stuart Mill. Dois grandes 
estudiosos da economia cliissica tambtm 
siio habitualmente relacionados entre os 
representantes do utilitarismo: trata-se 
de Adam Smith e David Ricardo. E, ao 
delinear um quadro das idCias econBmicas 
e sociais da Inglaterra na primeira metade 
do stculo XIX, tambCm niio podemos calar 
inteiramente sobre Robert Owen e, espe- 
cialmente, Malthus. 

Thomas Robert Malthus (1766-1 834) 
publicou em 1798, de forma anhima,  seu 
cklebre Ensaio sobre a popula@o. Malthus 
parte de dois postulados inegiiveis: "1) o 
alimento C necessiirio B vida do homem; 2) 

a atragiio entre os dois sexos C indispensavel 
e se manterii sempre, mais ou menos, como 
C atualmente". 

Com base nesses dois postulados, ele 
afirma que "o poder de crescimento da 
populaqiio C infinitamente maior do que 
o poder que a terra possui de produzir 
os meios de subsistencia necessiirios ao 
homem; com efeito, se niio for travada, a 
populagiio aumenta segundo uma progres- 
G o  geomttrica, ao passo que os recursos 
aumentam segundo uma progress50 arit- 
miticam. 

Se houvessem encontrado alimento su- 
ficiente e espago para se expandir, as espCcies 
animais e vegetais j4 teriam enchido a terra. 
Mas a escassez (necessity), "essa imperiosa 
lei da natureza, que domina todo o criado", 
as restringe dentro de limites bem definidos. 
0 s  animais e as plantas szo mantidos dentro 
desses limites por obra da dispersiio de se- 
mentes, das doengas e da morte precoce; os 
homens s io  controlados tambtm por obra 
da miskria e do vicio. 

Para Malthus, esse controle repressivo 
exercido sobre a populaqZo pela misCria e 
pel0 vicio deve ser substituido, B medida 
do possivel, pelo controle preventivo, que 
consiste em impedir o aumento excessivo 
da populaqiio, por meio da "contenqiio 
moral", isto 6, "abstendo-se do matrimhi0 
por motivos de prudhcia e com conduta 
estritamente moral durante o period0 dessa 
abstinhcia". 



Utilitarismo. Este termo indica a 
concepgao em que o bem e identifi- 
cad0 com o util. 
0 termo 4 usado primeiro por Jere- 
miah Bentham, o qua1 definiu utili- 
dade como tudo aquilo que,produz 
prazer ou traz vantagem. Util, em 
outras palavras, 4 o que "minimiza" 
a dor e "maximiza" o prazer. Por 
conseguinte, a moral, na perspecti- 
va de Bentham, configura-se como 
especie de hedonism0 calculado, 
escrupulosamente atento a avaliag80 
das caracteristicas do prazer: duraqlo, 
intensidade, certeza, proximidade, 
capacidade de produzir prazeres ul- 
teriores, aushcia de consequencias 
dolorosas. E sabio sera, entgo, quem 
renunciar a um prazer imediato para 
um bem futuro cujo balango seja 
melhor. 
0 principio de fundo do utilitarismo 6 
o formulado por Cesar Beccaria (1738- 
1794) em seu celebre fivro Dos delitos 
e das penas (1764): "a felicidade 
maxima dividida pelo maior numero 
de pessoas". 
Em tal principio esta implicita a ideia 
de que a utilidade privada coincide 
com a publica. E foi esta a ideia que 
ligou a concepgao utilitarista os re- 
presentantes da "economia classica", 
entiio em statu nascenti, ou seja, 
Adam Smith e David Ricardo. James 
Mill foi utilitarista, e tambem seu 
filho John Stuart Mill, cujo ensaio 
com o titulo Utilitarismo apareceu 
em 1861. 
A ideia cardeal do trabalho de Mill e 
a de Bentham: "Conforme o principio 
da maxima felicidade, o fim ultimo e a 
causa de todas as outras coisas serem 
desejaveis e uma existencia isenta o 
quanto possivel de dores e o maior 
possivel rica de prazeres". Diversa- 
mente de Bentham, Mill nao olha 
apenas para a quantidade do prazer 
mas tambem para a qualidade: "I! 
preferivel ser um Socrates doente do 
que um porco satisfeito". E, por fim, 
o conselho de Mill: para saber qua1 
sera a mais aguda entre duas dores 
ou o mais intenso entre dois praze- 
res, "e precis0 confiar-se ao sufragio 
universal de todos os que tern prdtica 
de umas e outros". 

A d a m  Smi th  

Adam Smith (1723-1790) C, juntamen- 
te com Ricardo, o representante de maior 
prestigio da economia politica classica. 

Na Pesquisa sobre a natureza e as 
causas da riqueza das n a ~ 6 e s  (1776), Smith 
sustentara tr& teses de fundo: 

1) s6 e' produtivo o trabalho manual, 
que cria bens materiais que d m  valor obje- 
tivo de troca; 

2) os cientistas, os politicos, os gover- 
nantes, os professores, em suma, todos os 
produtores de bens imateriais, quae tangere 
non possumus, contribuem apenas indireta- 
mente para a formaqio da riqueza nacional, 
razio por que a riqueza de uma naqio sera 
tanto maior quanto menor for o mundo dos 
ociosos; 

3) alcanqa-se o Apice da sabedoria 
quando o Estado, deixando cada individuo 
livre para alcan~ar o maximo bem-estar pes- 
soul, assegurar automaticamente o maximo 
bem-estar a todos os individuos. 

Esta C a essencia do liberalismo de 
Smith: "0 estudo da vantagem pessoal leva 
cada individuo a preferir a ocupaqio mais 
vantajosa tambCm para a coletividade. 
Sua intenqio n io  C a de contribuir para 
o interesse geral; ele so esti olhando para 
sua vantagem. Mas, nesse caso, como em 
muitos outros, ele C conduzido por ' m i 0  
invisivel' para a realizaqio de um objetivo 
estranho as suas intenqbes". Em suma, existe 
"harmonia natural", "ordem natural", no 
sentido de que a conseqiihcia nio  intencio- 
nal do egoismo de cada um C o bem-estar de 
todos. Com efeito, quando ha possibilidade 
de lucro, os empreendedores se apressam a 
tirar vantagem disso, produzindo os bens 
requisitados pel0 mercado. De inicio, so- 
mente uns poucos ganhario muito, mas logo 
outros se apressario a produzir os mesmos 
bens e assim, aumentando a oferta, os preqos 
igualario os custos. 

Dav id  R i c a r d o  

David Ricardo (1772-1823) C autor 
da obra Principios de economia politica e 
de taxa@o (1817). A visio de Ricardo C 
menos otimista do que a de Smith. TambCm 
sustenta que o valor de um bem C igual ao 
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trabalho utilizado para produzi-lo, embora 
devamos levar em conta, na determinaqiio 
do valor do produto, o custo dos instru- 
mentos utilizados. E se as mercadorias d m  
o valor do trabalho necessario para pro- 
duzi-las, o valor do trabalho C a soma do 
valor dos bens necessiirios para produzi-lo 
e reproduzi-lo. 

Te6rico do livre intercsmbio dentro 
da naqiio e entre as naqoes, Ricardo admite 
que o melhor preqo para as mercadorias C o 
alcan~ado no livre mercado, atravis do jogo 
da oferta e da procura, mas recusa-se a con- 
siderar como o melhor salario o alcanqado 
mediante a mesma ticnica. 

0 valor de uma mercadoria, portan- 
to, i dado pelo trabalho necessario para 
produzi-la. Entretanto, observa Ricardo, a 
equaqiio valor = trabalho niio funciona para 
o trabalhador, que nem sempre chega a posse 
do valor de seu produto. 

Assim chegamos a quest20 da renda 
fundiaria (isto 6, da renda que o proprietario 
fundiiirio recebe pela simples raziio de ser 
proprietario do terreno). A renda fundiaria 
seria zero se houvesse disponibilidade in- 
finita de terras. 0 aumento da populaqiio, 
portm, obriga os homens a cultivarem n2o 
somente as melhores terras, mas tambim 
as menos pr6speras e mais distantes do 
mercado. Desse modo, ocorrera que, para 
obter frutos dessas terras menos adequadas 
ii agricultura, o trabalho sera maior. Con- 
seqiientemente, isso aumentarii no mercado 
o preqo dos produtos agricolas em seu con- 
junto, ja que os preqos dos terrenos firteis 
se elevariio ao nivel dos menos fkrteis. Por 
isso, o lucro proveniente dos terrenos firteis 
e proximos ao mercado aumentari e ir6 
para o bolso do proprietario dos terrenos 
firteis, sob a forma de renda. Assim, quem 
trabalha niio recebe o valor do seu trabalho, 
quem n5o trabalha recebe sempre mais, e os 
preqos aumentam. 

Por tudo isso, segundo Ricardo, a 
renda C anti-social. Mas nem por isso au- 
mentam os preqos das mercadorias manufa- 
turadas, "para a produqiio das quais n2o 6 
necessiria nenhuma quantidade adicional de 
trabalho", escreve Ricardo nos Principios. 
No entanto, ele se convenceu de que, "se os 
salhrios aumentarem (. . . ). ent2o os lucros 

com muitos temas e problemas levantados 
e discutidos por Ricardo que Marx devera 
se confrontar. 

4 Robert Owew 
1 1 1  _ =  

do ~tilitcarismo 

Robert Owen (1771-1858), engenhei- 
ro, industrial e filantropo, inicialmente 
seguiu o utilitarismo para depois acabar em 
uma forma de socialismo ut6pico. Exemplo 
de "homem que se fez sozinho", Owen, 
seguindo a cultura progressista inglesa da 
ipoca, tinha confianqa na possibilidade de 
mudar os homens atravis da melhoria das 
condiqoes de vida e por meio da educaqiio. 

Antes ainda dos trinta anos, ja era 
co-proprietario e diretor de uma industria 
manufatureira ttxtil na Esc6cia. Conforme 
conta Trevelyan em sua Histbria da Inglater- 
ra no se'culo XIX, "em quinze anos, de 1800 
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a 18 15, ele fez de sua fiaqio um modelo de 
providhcias humanas e inteligentes para as 
mentes e os corpos, com horirios modera- 
dos, bons salirios, condiqBes salubres tanto 
na fhbrica como na aldeia, e boas instalaqBes 
escolares, inclusive o primeiro abrigo infan- 
ti1 da ilha; o resultado foi que os operhrios 
mostravam-se cheios de entusiasmo". 

Owen estava convencido de que, tendo 
mudado o ambiente, havia mudado o carh- 
ter dos operirios. Mas, ao mesmo tempo, 
tambCm fizera o sucesso da fhbrica. Procu- 
rou persuadir os outros empreendedores a 
fazerem o mesmo. Mas n io  teve sucesso. Jh 
em idade avanqada, elaborou um socialismo 
que, em suas formas utopicas, assemelha-se 
ao de Saint-Simon e de Fourier. 

Jeremiah Bentham (1748-1832) C o 
fundador do utilitarismo, cujo principio 
fundamental (presente no Iluminismo e jh 
formulado por Hutcheson e Beccaria) C: a 
maxima felicidade possiuel para o maior 
numero possiuel de pessoas. 

Seu maior interesse voltou-se para a 
jurisprudhcia, reconhecendo como seus 
principais antecessores nesse campo Hel- 
vCtius e Beccaria. Depois, seus interesses 
passaram da teoria juridica para os temas 
mais especialmente Cticos e politicos. Uma 
idCia importante de Bentham C de que as leis 
n io  s io  dadas de urna vez por todas, mas 
sHo modifichveis e aperfeiqoiiveis. Conse- 
qiientemente, C preciso trabalhar continu- 
amente por urna IegislaqZo em condiqBes 
de promover "a mhxima felicidade para o 
maior numero possivel de pessoas". 

No dominio da moral, sustentava 
Bentham, os unicos fatos verdadeiramente 
importantes s io  o prazer e a dor. Alcanqar o 
prazer e evitar a dor s io  os unicos motivos 
da aqio. 

Avaliar, ou seja, expressar aprovaqHo 
ou desaprovaqio por um ato, significa pro- 
nunciar-se sobre a sua idoneidade para gerar 
pena ou prazer. E o juizo moral torna-se 
juizo sobre a felicidade: bom i o prazer (ou 
a felicidade), m i  C a dor. 

Essa 6 a moral utilitarista: todo indi- 
viduo sempre persegue o que julga ser sua 
felicidade, ou o estado de coisas em que se 

d? a maior felicidade e a minima dor. Assim, 
a moral se reduz a urna espCcie de hedonis- 
m o  calculado, que avalia atentamente as 
caracteristicas do prazer: duraqio, inten- 
sidade, certeza, proximidade, capacidade 
de produzir outros prazeres, auscncia de 
conseqiihcias dolorosas. Sibio C quem 
sabe renunciar a um prazer imediato por 
um bem futuro cuja avaliaqio C melhor. Por 
outro lado, C muito importante que n io  se 
cometam erros ao avaliar as conseqi2ncia.s 
qgradhveis ou prejudiciais de urna aqio. 
E preciso chegar a urna aritmitica moral, 
que nos ponha em condiqoes de realizar os 
cilculos justos. 

0 s  homens procuram cada qua1 a sua 
propria felicidade. E o legislador tem a 
funqio de harmoniza; os interesses priva- 
dos com os piiblicos. E do interesse public0 
que eu n i o  roube, embora roubar possa 
constituir interesse meu, a n io  ser que n io  
exista lei penal segura e eficaz. A lei penal, 
portanto, 6 o mCtodo para fazer com que 
coincidam os interesses do individuo e os da 
comunidade. E nisso que ela encontra sua 
justificaqio. A lei penal pune para prevenir 
o delito e nHo porque odiamos o criminoso. 

Bentham escreveu muito (embora nun- 
ca tenha se preocupado em publicar). Entre 
suas obras, devem-se recordar: Introdugiio 
aos principios da moral e da legislagiio 
(1789), Tabua dos moventes da a@o (1817) 
e Deontologia ou cizncia da moralidade (pu- 
blicada postumamente, em 1834). Difusor 
e ap6stolo das idCias utilitaristas, Bentham 
teve a satisfaqio de, nos ultimos anos de 
sua vida, ver surgir um 6rgio de difusio 
das concepqBes utilitaristas, a "Westminster 
Review". 

0 Mtilitarismo 

de James Mill 

Ligado ao utilitarismo de Bentham 
encontra-se o pensamento de James Mill 
(1773-1836). Autor de urna Analise dos 
fen6menos da mente humana (1829), de 
alguns dos verbetes mais importantes da 
Enciclope'dia Britiinica (por exemplo: go- 
verno, jurisprudtncia, leis, prisBes), de urna 
Hist6ria das Indias britiinicas (1 8 18) e de 
um tratado de economia politica intitulado 
Elementos de economia politica (1 82O), 
James Mill - pai de John Stuart Mill - foi 
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amicissimo de Ricardo e um dos colabo- 
radores de Bentham. Alcangou alto cargo 
na Companhia das fndias e colaborou com 
a "Vestminster Review". Muito atuante 
politicamente, desenvolveu papel de pri- 
meiro plano na difus5o do liberalismo na 
Inglaterra. E foi sobretudo mtrito seu que 
o positivismo n io  tenha assumido na Ingla- 
terra as caracteristicas de uma concepqio 
autoritaria. 

Em sua Autobiografia, escreve John 
Stuart Mill: "Meu pai foi o primeiro inglss 
de grande valor que compreendeu perfei- 
tamente e adotou em seu conjunto as con- 
cepq8es gerais de Bentham sobre a ttica, o 
Estado e a legislagio [. . .I. Em sua concepqio 
de vida, estavam presentes caracteristicas 
estoicas, epicuristas e cinicas, n io  no sentido 
modern0 da palavra, mas no sentido antigo. 
Em suas qualidades pessoais predominava 
o estoicismo. Seu modelo de moral era epi- 
curista, tanto pel0 utilitarismo como por ter 
adotado como crittrio exclusivo do justo e 
do injusto a tendfncia das ag8es de produzi- 
rem prazer ou dor [. . .I. Considerava a vida 
humana um tanto pobre, uma vez passados 
o frescor da juventude e a curiosidade insa- 
tisfeita [. . .I. Na escala dos valores, punha em 
posiqHo muito elevada o prazer suscitado pe- 
10s sentimentos de benevoltncia [. . .I. Nunca 
modificou seu juizo sobre a superioridade 
dos prazeres espirituais em relag50 a todos 
os outros, att  considerando-os apenas como 
prazeres, isto 6, independentemente de suas 
outras vantagens". 

Associacionista na teoria da mente, 
James Mill pretendeu fundar uma cisncia do 
espirito que, analogamente 6 da natureza, 
tivesse fundamento solido nos fatos. E, para 
James Mill, os fatos da mente s io  as sensa- 
gBes, das quais as idtias representam copia. 
A lei que regula a vida das sensagbes e das 
idCias C a da contigiiidade no espaqo e no 
tempo: se duas coisas foram percebidas jun- 
tas, n5o C possivel pensar uma sem pensar a 

outra. A lei da associagio vale tambtm para 
o campo da moral. Escrevia James Mill: "A 
idtia de um prazer excitara a idtia da ag5o 
que C sua causa. E, quando a idtia existe, a 
aqio deve prosseguir". A analise das idtias 
morais mostra que t atravts da associagio 
que se explica a passagem da conduta egois- 
ta a conduta altruista. E por fins egoistas que 
surge o altruismo, mas isso n io  significa que 
o altruismo niio tenha valor em si mesmo. A 
generosidade continua sendo generosidade, 
a gratid5o continua gratidio e o altruismo 
continua altruismo att  quando s5o identi- 
ficados seus moventes egoistas ultimos. Do 
mesmo modo, lembra James Mill, um raio 
de luz permanece branco para nos, tambkm 
depois de Newton t&lo decomposto nas co- 
res do arco-iris. Pergunta-se: "Ser6 que um 
movente complexo deixa de ser movente t io  
logo se descubra que t complexo?" A influh- 
cia dos valores sociais e desinteressados ate 
o sacrificio t um movente real de agbes; ela 
"t o que t, n io  mudandopelo fato de serem 
simples ou compostos". E esse o mod0 pel0 
qual James Mill, por meio da anhlise dos 
fen6menos da mente humana, procura fun- 
damentar o utilitarismo de Bentham. Sempre 
esteve convencido de que a politica podia 
ser dominada pela razio e, como narra seu 
filho, "professava o maximo desprezo por 
todo tip0 de emoqbes passionais e por tudo 
o que foi escrito ou dito para exalta-las. 
Considerava-as como forma de loucura. 
Para ele, o 'intensoy era a express50 usual de 
desaprovaqio depreciativa" . Assim, conven- 
cido de que a razio estava em condiqdes de 
dominar a politica, James Mill, como todos 
os radicais daquele periodo, tambtm estava 
persuadido da onipothcia da educag5o. E 
p6s sua teoria em prhtica educando seu filho, 
o qual, a proposito, recorda: "No que se 
refere a minha educag50, n io  sei bem se tirei 
mais desvantagens do que proveitos de sua 
severidade, que, no entanto, n5o foi tal a 
ponto de impedir-me uma infdncia feliz". 
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e defesa da libevdade do individ~o 

Dois livros tornaram celebre John Stuart Mill (1806-1873): o Sistema de 
ldgica raciocinativa e indutiva (1843) e o ensaio Sobre a liberdade (1859). Uma 
tese importante do Sistema de ldgica e a que se refere a esterilidade do silogis- 

mo. Consideremos o seguinte silogismo: "Todos os homens s%o 
Osilogismo mortais; o duque de Wellington e um homem; portanto, o duque 
e esteril de Wellington e mortal". Ora, que "o duque de Wellington seja 
porque mortal" e um conhecimento ja incluido na premissa "todos os ho- 
aumenta nosso 
conhecimento mens sio mortais"; a conclusao do silogismo e um conhecimento 
+ § 2  ja incluido na premissa e, portanto, a inferencia silogistica, ou 

dedutiva, e esteril. 

0 problema agora, porem, e o seguinte: como se obtem as proposiqdes ge- 
rais como "todos os homens sao mortais" e as proprias leis universais da ciencia? 
Obtemos nossos conhecimentos a partir da experiencia; e a experiencia nos oferece 

apenas a observaqao de casos particulares. Porem, entao como 
o dificil e que do fato de que Pedro, Jose, Carlos e Luis estao mortos, di- 
problema zemos que todos os homens sao mortais? E este o problema da 
da indug20 induqao. E a induqao - escreve Mill - "consiste em inferir, a partir 
4 5 3  de alguns casos particulares em que se observa que um fendmeno 

se verifica, que ele se verifica em todos os casos de certa classe, ou 
seja,em todos aqueles que se assemelham aos precedentes nas que se consideram 
as c~rcunstdncias essenciais". 

E a individuaqao de tais circunstdncias essenciais e o resultado, para Mill, 
da aplicaq%o dos quatro metodos da induqao: metodo da concord;incia, metodo 
da diferenqa, metodo das variaqrjes concomitantes, metodo dos residuos. Mas e 
obvio que, no context0 de tal problematica, o problema mais urgente e o que se 
refere a garantia de nossas inferencias a partir da experiencia. Garantia que Mill 
v@ no principio de indu@o, segundo o qua1 "o curso da natureza e uniforme". 
0 principio de induqao - principio da uniformidade da natureza ou principio de 
causalidade - e, portanto, o axioma geral das inferencias indutivas; e a premissa 
maior de toda induqio; ele foi sugerido a partir das mais obvias generalidades 
descobertas no inicio (o fog0 queima, a agua molha etc.) e, uma vez formulado, 
foi posto como fundamento das generalizaqdes indutivas. 

De 1861 e o Utilitarismo. Mill esta de acordo com Bentham: "Conforme o 
principio da maxima felicidade, o fim ultimo e a garantia de que todas as outras 
coisas sio desejaveis e uma existencia isenta o quanto possivel de dores e o mais 
possivel rica de prazeres". Apenas que, diversamente de Bentham, Mill cuida nao 

so da quantidade dos processos, mas tambem de sua qualidade: 
Um utilitarista "e preferivel ser um Socrates doente do que um porco satisfeito". 
em defesa Ainda a 1861 remontam as Consideraqrjes sobre o govern0 repre- 
das liberdades sentativo, trabalho em que Mill enfrenta o problema de como seja 
individuais possivel impedir que uma maioria governe tiranicamente. 
+ s 4-5 E em defesa da liberdade individual foi dedicado o escrito Sobre 

a liberdade, fruto da colaboraqao do filosofo com sua esposa, 
Harriet Taylor. 0 nucleo teorico do livro esta em reforqar "a importdncia, para o 
homem e para a sociedade, de uma grande variedade de caracteristicas e de uma 
completa liberdade da natureza humana de expandir-se em inumeraveis e contras- 
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tantes direqdes". 0 ensaio de Mill sobre a liberdade e, talvez ate hoje, a defesa da 
liberdade dos individuos mais Iucida e mais cheia de argumentos. 

No espirito do livro sobre a liberdade, Mill em 1869 escreve o ensaio Sobre 
a escravidao das mulheres: s3o paginas de elevada sensibilidade moral. As ideias 
de Mill sobre a emancipa~30 das mulheres encontrarao ampla repercuss30 na In- 
glaterra dentro do movimento das feministas. 0 direito das mulheres ao voto foi 
aprovado na lnglaterra em 1919. 

A cAse dos v i ~ t e  CIMOS 

John Stuart Mill (1806-1873) foi edu- 
cad0 de mod0 metodico e severo pel0 pai ( C  
impressionante todo o trabalho que James 
fazia o filho realizar). Crescido na atmos- 
fera cultural inglesa do liberalismo, amigo 
do economista franc& Jean-Baptiste Say 
(que visitou na Franqa), influenciado pelos 
escritos de Saint-Simon e seus seguidores, 
mais tarde leitor e correspondente de Comte 
(cuias idCias autoritirias e des~oticas refuta- 
k j ,  desde jovem, quando l e i ~ e n t h a m  pela 
primeira vez, em 182 1, acreditava possuir o 
que pode ser chamado de "objetivo de vida": 
"ser um reformador do mundo". 

Entretanto, "em certo momento, des- 
pertei desse estado como de urn sonho. Acon- 
teceu no outono de 1826. Fiquei em estado 
de depressio nervosa, que ocasionalmente 
todos podem experimentar. Niio sentia 
nenhum interesse pela alegria ou pelas ex- 
citaqdes do prazer. Era um daqueles estados 
de espirito em que aquilo que era agradivel 
em outros momentos torna-se insipid0 ou 
indiferente [. . .I. Nessa condi@o espiritual, 
ocorreu-me de me propor diretamente a 
pergunta: 'Supde que todos os objetivos de 
tua vida se realizassem e todas as mudanqas 
das institui~6e.s e opinides a que aspiras 
pudessem ser efetuadas precisamente neste 
instante: isso seria grande alegria e felicidade 
para ti?' E a voz irreprimivel da minha cons- 
cihcia respondeu inequivocamente: 'N~o! '  
Nesse momento, senti parar o coraqiio. Todo 
o fundamento sobre o qua1 construira minha 
vida ruia por terra". 

A crise espiritual de Mill n io  durou 
muito tempo, mas ele saiu persuadido de que 
"sio felizes apenas [...I os que se propdem 

a alguma outra coisa, encontram a felici- 
dade ao longo do caminho. 0 s  prazeres 
da vida [.. .] s20 suficientes para fazer dela 
uma coisa agradivel quando colhidos de 
passagem, sem consideri-10s como objetivos 
principais". 

E pel0 resto de sua vida - ligada a 
Harriet Taylor por delicado e profundo 
amor -, Stuart Mill trabalhou com muita 
intensidade, dentro da tradiqio empirista, 
associacionista e utilitarista, construindo 
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com muita intensidade um conjunto de teo- 
rias logicas e Ctico-politicas que marcaram a 
segunda metade do sCculo XIX inglis e que 
atC hoje constituem pontos de refertncia e 
etapas obrigatbrias, tanto para o estudo da 
16gica da cifncia como para a reflex50 no 
campo Ctico e politico. 

De fato, se o ensaio Sobre a liberda- 
de (1859) - escrito em colaboraqio com 
sua mulher - 6 um clAssico da defesa dos 
direitos da pessoa, seu Sistema de ldgica 
raciocinativa e indutiva (1 843) continua um 
clAssico da logica indutiva. 

A logica, diz Mill, C a ciincia da prova, 
isto C, do mod0 correto de inferir propo- 
siqdes de outras proposiqdes. Por isso, ele 
trata em primeiro lugar dos nomes e das 
proposiqdes, em que reside toda verdade e 
todo erro. 

Mas as argumentaqdes s i o  cadeias 
de proposiqdes, que deveriam levar a con- 
clusdes verdadeiras se as premissas forem 
verdadeiras. E o silogismo foi considerado 
como tip0 de argumentagio valida. 

Qua1 6 ,  porCm, o valor do silogismo? 
Examinemos o seguinte silogismo: "Todos 
os homens s io  mortais; o duque de Welling- 
ton 6 homem; logo, o duque de Wellington 
C mortal". Concluimos entHo que "o du- 
que de Wellington (que, na Cpoca de Mill, 
estava vivo e forte) C mortal", a partir da 
proposiqio de que "todos os homens s io  
mortais". Todavia, como sabemos que todos 
os homens S ~ O  mortais? Sabemo-lo porque 
vimos a morte de Paulo, Francisco, Maria e 
tantos outros, e porque outros nos contaram 
terem visto morrer outras pessoas. Portanto, 
C da experigncia que extraimos a verdade da 
proposiqio "todos os homens s50 mortais". 
E a experigncia nos faz observar apenas 
casos individuais. 

Por isso, a tese fundamental de Mill C a 
de que "toda inferfncia C de particular para 
particular", ao passo que a unica justificaqio 
do "isso ser6" C o "isso foi". E a proposiqio 
"geral" 6 o expediente para conservar na 
mem6ria muitos fatos particulares. Para 
Mill, todos os nossos conhecimentos e todas 
as verdades s io  de natureza empirica, at6 as 

proposiqdes das ciincias dedutivas, como a 
geometria. 

Na opiniio de Mill, o silogismo C estP- 
ril, pois nio  aumenta nosso conhecimento: o 
fato de o duque de Wellington ser mortal C 
uma verdade que ja esth incluida na premissa 
segundo a qual todos os homens s io  mor- 
tais. Mas aqui as coisas se complicam, pois, 
se C verdade que todo o nosso conhecimento 
C obtido por observaqio e experifncia, e se 
6 verdade que a experiincia e a observaqio 
sobre as quais devemos nos basear nos 
oferecem sempre um numero limitado de 
casos, como teremos entio legitimidade para 
formular proposiqdes gerais como "todos os 
homens s io  mortais", ou as leis universais 
da citncia? Como, a partir do fato de que 
Pedro, JosC e Tomas morreram, dizemos que 
todos os homens s io  mortais? 

Esse, na realidade, C o dificil problema 
da induqio. Diz Mill: "A induqio 6 o pro- 
cesso com o qual concluimos que aquilo que 
C verdadeiro de certos individuos de uma 
classe C verdadeiro para toda a classe, ou que 
aquilo que C verdadeiro em certos momentos 
sera verdadeiro em circunstincias semelhan- 
tes em todo momento". A induqio, diz ainda 
Mill, pode ser definida sumariamente "corno 
generalizaqio a partir da experifncia. Ela 
consiste em inferir, a partir de alguns casos 
isolados em que se observa que o fen6meno 
se verifica, que ele se verifica tambCm em 
todos os casos de certa classe, ou seja, em 
todos os que se assemelham aos anteriores 
naquelas que consideramos como circuns- 
tincias essenciais". 

, 0 principio de induG&o: 
a uniformidade da natureza 

Para distinguir as circunstincias essen- 
ciais das niio essenciais, ou seja, tendo em 
vista "escolher, entre as circunst2ncias que 
precedem ou se seguem a um fen6men0, 
aquelas As quais realmente esth ligado por 
lei invari6velY', Mill propde aqueles que ele 
chama de "0s quatro mCtodos da induqio": 
o metodo da concordincia, o mitodo da 
diferenqa, o mitodo das variaqdes conco- 
mitantes e o mitodo dos residuos. 

Nesse caso, porCm, a questio mais 
candente C a do fundamento das inferfncias 
indutivas ou induqio: em suma, qual C a 
garantia para todas as nossas inferencias a 
partir da experifncia? 
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Na opiniio de Mill, essa garantia en- 
contra-se no principio segundo o qual "o 
curso da natureza C uniforme": esse C "o 
principio fundamental ou axioma geral da 
indugiio". E esse principio foi formulado 
de diversos modos: o universo C governado 
por leis, o futuro se assemelhara ao passado. 
Mas a realidade C que "116s n5o inferimos 
do passado para o futuro enquanto passado 
e futuro, e sim do conhecido para o des- 
conhecido, de fatos observados para fatos 
niio observados, do que percebemos ou do 
que ficamos diretamente conscientes para o 
que n io  entrou em nossa experiencia. Nessa 
afirmaqiio esti toda a area do futuro, mas 
tambCm a parte, de longe maior, do presente 
e do passado". 

0 principio de induq5o (uniformidade 
da natureza ou principio de causalidade), 
portanto, C o axioma geral das infertncias 
indutivas, que 6 a premissa maior ultima 
de toda induqiio. Mas qual i o valor desse 
principio? Seri ele evidente a priori? Nio, 
responde Mill: "A verdade C que essa grande 
generalizagiio tambCm estii baseada em ge- 
neralizagdes precedentes. As mais obscuras 
leis da natureza foram descobertas por seu 
meio, mas as mais 6bvias provavelmente 
foram entendidas e aceitas como verdades 
gerais antes que delas sequer se ouvisse 
falar". Em outras palavras, as mais 6bvias 
generalizaqdes descobertas no inicio (o fogo 
queima, a agua molha etc.) sugerem o prin- 
cipio da uniformidade da natureza. Uma 
vez formulado, esse principio foi proposto 
como fundamento das generalizaqdes indu- 
tivas; estas, depois de descobertas, atestam 
o principio da uniformidade, pel0 qual "C 
urna lei que todo acontecimento dependa 
de alguma lei", e "para cada acontecimento 
existe alguma combinagiio de objetos ou 
acontecimentos [. . .] cuja ocorrencia C sem- 
pre seguida daquele fen8meno ". 

Estes siio, portanto, de mode geral, 
alguns dos traqos de fundo da logica indu- 
tiva de Mill. 

0 livro VI do Sistema de Mgica diz 
respeito i Mgica das ci4ncias morais. Nele 
Mill reafirma a liberdade do querer humano. 
Se conhectssemos urna pessoa profunda- 
mente e, portanto, conhectssemos todos os 
moventes que nela agem, diz Mill, poderia- 

mos predizer seus comportamentos com a 
mesma certeza com que prevemos qualquer 
comportamento fisico. 

Todavia, tal necessidade filos6fica niio 
C fatalidade. A fatalidade C constrigio mis- 
teriosa e im~ossivel de mudar. A necessidade 
filosofica, ao contrario, n io  impede que, 
urna vez conhecida, possamos agir sobre a 
causa da propria aqiio, como agimos sobre 
as causas dos processos naturais. 

Portanto, n io  h i  divergtncia entre li- 
berdade do individuo e citncias da natureza 
humana. E. entre as citncias da natureza 
humana, Mill propde em primeiro lugar a 
psicologia, que "tem por objeto a uniformi- 
dade de sucessiio [...I, segundo a qual um 
estado mental sucede a outro". 

E a urna citncia particular "ainda por 
criar", isto C, a etologia (de ethos = carater), 
que Mill atribui a funqiio de estudar a for- 
mag50 do carhter, com base nas leis gerais 
da mente e da influencia das circunstiincias 
sobre o cariiter. E se a etologia C complexa, 
mais complexa ainda C a ci4ncia social que 
estuda "o homem em sociedade, as agdes 
das massas coletivas de homens e dos varios 
fen6menos que constituem a vida social". 

De 1861 C o Utilitarismo. A idCia cen- 
tral do trabalho de Mill C a de Bentham: 
"Segundo o principio da maxima felicidade, 
o fim ultimo em raziio do qual todas as ou- 
tras caisas s5o deseihveis C urna existencia 
o tanto quanto possivel isenta de dores e o 
mais rica possivel de prazeres". 

AtC ai Mill esta de acordo com Ben- 
tham. Mas, diferentemente de Bentham, 
afirma que se deve levar em conta niio so- 
mente a quantidade de prazer, mas tambCm 
a qualidade: "E preferivel ser um S6crates 
doente do que um porco satisfeito". Para 
saber "qual de duas dores C a mais aguda 
ou qual de dois prazeres o mais intenso, C 
precis0 confiar no juizo geral de todos os que 
ttm pritica de umas e de outros". E, para 
Mill. tambCm n50 se delineia o contraste 
entre a maior felicidade do individuo e a fe- 
licidade do conjunto: C a propria vida social 
que nos educa, e radica em n6s sentimentos 
desinteressados. 

TambCm siio notaveis os ensaios millia- 
nos publicados postumamente Sobre a reli- 
giii.0 (1 874). A ordem do mundo comprova 
urna inteligtncia ordenadora. Mas isso n5o 
nos autoriza a dizer que Deus tenha criado 
a materia, que ele seja onipotente ou onis- 
ciente. Como mais tarde em William James, 
em suma, Deus niio C o Todo Absoluto; 



o homem C colaborador de Deus ao p6r 
ordem no mundo e ao produzir harmonia 
e justiqa. 

Para Mill, a f C  C esperanGa que ultra- 
passa os limites da expericncia. Mas, per- 
gunta-se ele, "por que niio nos deixarmos 
guiar pela imaginaqiio a uma esperanqa, 
ainda que jamais se possa produzir uma 
raziio provavel de sua realizaqiio" ? 

61 A defesa da libevdade 
do individtm 

A liberdade individual C dedicado o en- 
saio Sobre a liberdade (1859), fruto da cola- 
boraqiio do filosofo com sua mulher. Talvez 
ainda hoje esse livro seja a defesa mais lucida 
e rica de argumentaqiio da autonomia do 
individuo. Mill estava profundamente con- 
vencido do valor desse livro, pois escrevia 
em sua Autobiografia que ele sobreviveria 
mais do que qualquer outro livro seu (com 
a possivel exce~iio da Ldgica). 

0 nucleo te6rico do trabalho esth em 
reafirmar "a importincia, para o homem e 
a sociedade, de ampla variedade de caracte- 
risticas e de completa liberdade da natureza 
humana a expandir-se em direqdes inume- 
raveis e contrastantes". 

Na opiniiio de Mill, niio basta que a 
liberdade seja protetora do despotismo do 
governo, mas tambtm precisa ser protegida 
contra "a tirania da opiniiio e do sentimen- 
to predominantes, contra a tendincia da 
sociedade a impor, com outros meios alCm 
das penalidades civis, suas proprias idiias e 
seus costumes como regras de conduta para 
os que dela se dissociam". 

0 que Mill defende C o direito do in- 
dividuo a viver como Ihe aprouver: "Cada 
qua1 C o guardiiio unico de sua propria 
saude, seja corporal, seja mental e seja 

ainda espiritual". E isso pelo motivo fun- 
damental de que o desenvolvimento social 
C conseqi2ncia do desenvolvimento das 
mais variadas iniciativas individuais. Natu- 
ralmente, a liberdade de cada um encontra 
seu limite na liberdade do outro. Cabe ao 
individuo "n5o lesar os interesses alheios 
ou aquele determinado grupo de interesses 
que, por expressa disposiqiio da lei ou por 
tacito consenso, devam ser considerados 
como direitos". Cabe-lhe tambCm "assumir 
sua parte nas responsabilidades e sacrificios 
necess4rios i defesa da sociedade e de seus 
membros contra todo prejuizo ou dano". 

A liberdade civil implica: 
a) liberdade de pensamento, de religiiio 

e de expressiio; 
b) liberdade de gostos e liberdade de 

projetar nossa vida segundo nosso carater; 
c) liberdade de associaqiio. A ideia de 

Mill, portanto, C a da maior liberdade possi- 
vel de cada um para o bem-estar de todos. 

No espirito do livro sobre a liberdade, 
de 1869, Mill escreveu o ensaio Sobre a 
servidiio das mulheres. Trata-se de paginas 
de elevada sensibilidade moral e de gran- 
de agudeza na analise social. Ha sCculos 
que a mulher 6 considerada inferior "por 
natureza". Mas, recorda Mill, a "natureza 
feminina" i fato artificial, fato histdrico. As 
mulheres siio relegadas i marginalidade em 
beneficio exclusivo dos homens, tanto na fa- 
milia corno, segundo o que ocorria entiio na 
Inglaterra, nas fabricas, afirmando-se, alCm 
disso, que elas niio tern dotes que possam 
fazi-las se destacar na cihcia ou na arte. 
Mill sustenta que o problema deve ser resol- 
vido com meios politicos: criar as condiqdes 
sociais de paridade entre homem e mulher. 
As idCias de Mill sobre a emancipaqiio fe- 
minina encontraram grande ressonsncia na 
Inglaterra na virada do sCculo, no seio do 
movimento feminista pelo sufragio univer- 
sal. Na Inglaterra o direito de vot 
mulheres foi aprovado em 1919. 
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rtncia correta de proposi~6es 
posiq6es, mostra que 
de particulares a particulares 

%. 

Todos os conhecimentos, todas as verdades 
(compreendendo as proposi@5es das cihcias "dedutivas", como a geometria), 

sLo de natureza empirrca, 
e se fundam, portanto, nLo sobre o srlogismo 

mas sobre a induqiio: 
opera@o mental com a qua1 se infere que aquilo que 6 verdaderro sobre certos 

individuos de uma classe, 6 verdadeiro de toda a classe, ou que aqurlo 
que C verdadeiro em certos momentos, seri sempre verdadelro em circunstiincias semelhantes 

0 principio fundamental da indu@o C 
o principio de uniformidade: 
"0 curso da natureza 6 uniforme, 

e todo evento depende sempre de alguma lei". 
Este principio C a premissa maior ultima de toda indu@o 

CI~!NC/AS MO RAIS 

A LIBERDADE DA VONTADE HUMANA 0 principro 6tico supremo 6 
C capacidade de agir sobre as causas das aq6es o utilitarismo 

ou prrncipio da mixrma felicidade: 
"As a@es sLo lustas ii medida que - 
tendem a promover a felrcrdade; 

C conciliavel com siio rnlustas, ii medida que tendem a 

as citncias da natureza humana ~roduz l r  o contririo da felic~dade" 

(psicologia, etologia), 
as quais versam sobre a 

necessrdade ndo mecinrca 
nem zmodtfic6vel 

da indole do homem 

A LIBERDADE CIVIL 

C a maior liberdade possivel de cada um para o bem-estar de todos 
e implica: 

a) liberdade de pensamento, religilo, express50 
b) liberdade dos gostos, de projetar nossa vida segundo nosso carater 
c) liberdade de associa@o 



R lei dos tr6s est69ios 

Ssgundo Cornte, tonto o intelig&ncio dos 
pessoos port~culores corno o espirito hurnono 
em sau corninho progressivo possororn por 
tr& sstc3gios: o teologico, o rnetofisico e o po- 
sitivo. No estdgio teo/ogico o espi'rito hurnono 
"se represento os FenBrnenos corno produtos 
do ogbo direto a continuo dos ogentes sobre- 
noturois rnois ou rnenos nurnarosos"; no estd- 
gio rnetofisico "0s ogsntas sobrenoturois 880 
substituidos por Forgos obstrotos"; no estdgio 
positivo o hornern indogo os FenBrnenos corn 
rndtodo cientifico, 'torn o uso bern cornbinado 
do rociocinio a do obssrvogbo". R passogem 
de urn poro outro astdg~o rnorco, poro Cornte, 
urn processo-progresso irreversivel. 

Para exnlicar convenientemente a verda- 

- 

deira natureza e o cardter proprio do filosofia 
positiva, & indispansdvel em primaro lugar dar 
uma espiada geral ao caminho progressivo do 
espirito humano, visto em seu conjunto, uma 
vez que uma concepsdo, seja qua1 for, ndo 
pode ser bem conhecida a n6o ser por meio 
de sua historia. 

Estudando assim o desenvolvimento total 
da intelig&ncia humana em todas as suas diver- 
sas esferas de atividade, desde seu primeiro 
mais simples movlmento at6 nossos dias, creio 
ter descoberto uma grand@ lei fundamental, 
2.1 qua1 est6 submetido por uma necessidade 
invari6ve1, e que me parece que possa ser so& 
damente estabelecida, tanto sobre provas racio- 
nais fornecidas pelo conhecimento de nossa or- 
ganizasdo, como sobre as verificas6es h~storicos 
que resultam de um exame atento do passado. 
R lei consiste nisto, que toda nossa concepsdo 
principal, todo alvo de nossos conhecimentos, 
passa sucessivamente por tr& estdgios teoricos 
diversos: o estdgio teologico ou ficticio, o estd- 
910 metafisico ou abstrato, o est6gio cientifico 
ou posit~vo. Em outros termos, o espirito huma- 
no, por sua natureza, usa sucessivamente, em 
coda urna de suos pesquisas, tr&s m6todos de 
filosofar, cuja caracteristica 6 essencialmente 
diversa e tamb6m radicalmente oposto: prmelro 
o mbtodo teologico, depois o mbtodo metafkico 
e por Rm o mGtodo positivo. Dai tr& tipos de 
filosofios, ou sistemas garais de concep@es so- 

bre o conjunto dos fen6menos, que se excluem 
reciprocamente: o primeiro & o ponto de partida 
necessdrio do intelig6ncia humano; o terceiro, 
seu estdgio estdvel e definit~vo; o segundo 
destina-se unicamente a sewir como transi@o. 

No estdgio teologico, o espirito hurnano, 
dirigindo essenc~almente suas pesquisas 2.1 natu- 
reza intima dos seres, bs causas primelros e finais 
dos fen6menos que o atingem, em uma palavra, 
aos conhecimentos absolutes, se representa os 
fen6rnenos como produtos do a ~ d o  direta e con- 
tinua de agentes sobrenaturais mais ou menos 
numerosos, cuja interven~do arbitrdria expl~ca 
todas as anomalias evidentes do universo. 

No estdgio metafisico, que n60 6 mais, 
no fundo, do que simples rnodifico~do gerol do 
prime~ro, os agentes sobrenaturais sdo substi- 
tuidos por forps abstratas, vardadeiras entida- 
des (abstrasdes parsonificadas) ~nerentes aos 
diversos seres do mundo, e concebidos como 
copozes de geror por si todos os fen6rnenos 
observados, cuja explica<do consiste entdo em 
atribuir a coda um a entidade correspondents. 

Por fim, no est6gio posit~vo, o espirito 
humano, reconhecendo o impossibilidade de 
obter nosdes absolutas, renuncio a buscar a 
origem ou o fim do universo e a conhecer as 
causas int~mas dos FenBmenos, para consa- 
grar-se unicamente 2.1 descoberta, com o uso 
bem combinado do rac~ocinio e do observa@o, 
de suas leis efetivas, isto 6,  de suas relasbes 
invaridveis de sucessdo e de semelhan<a. R 
explica@o dos fatos, reduzida entdo a seus 
termos reais, ndo & mais doravante que uma 
liga<do estobelecido entre os diversos fen6- 
menos particulares e alguns fatos gerais, dos 
quais os progresses do cihcia tendem pouco 
a pouco a diminuir o nirmero. 

0 sistema teol6gico chegou 2.1 mais olta 
perfei@o de que & suscetivel, quando substituiu 
a asdo providential ds um ser unico ao jogo va- 
riado das nurnerosas divindades independentes 
que foram imaglnadas primitivamente. Do mes- 
mo modo, o ultimo termo do sistema metafis~co 
consiste em conceber, no lugar de diversas 
ent~dades particulares, uma so grande ent~dade 
geral, a naturezo, vista como a fonte unica de 
todos os FenBmenos. Rnalogomente, a perfei~do 
do sistema positivo, para a qua1 ele tende sem 
cessar, embora seja muito provdvel que ndo 
deva jamais atingi-la, & a de poder representar- 
se todos os fen6menos suscetiveis de observa- 
560 como casos particulares de um so fato geral, 
corno, por sxemplo, o da grav~tasdo universal. 

Ndo & este o lugar oportuno para dar uma 
demonstra<do especial desta lei fundamental 
do desenvolvimento do espirito humano e deb 
deduzir as consequ&ncias mais importantss. Tra- 
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taremos diretamente delas, com toda a exten- 
860 conveniente, no parte deste curso relativa 
ao estudo dos fen8menos sociais. Ndo a tomo 
em considerqdo a ndo ser pora determinar com 
precisdo o verdadeiro car6ter da filosofia posi- 
tiva, em oposi~do 6s outras duos fllosofias que 
sucessivamente dominaram, 0th estes ultlmos 
sCculos, todo o nosso sistema intelectual. Quan- 
to ao presente, para ndo deixar totalmente sem 
demonstrac;do uma lei de tal importhncia, cups 
aplica@es se apresentardo no dmblto inteiro 
deste curso, devo limitar-me a uma indica@o 
r6pida dos motivos gerais mais not6vais que 
podem fazer constatar sua exatiddo. 

Em primeiro lugar, C suficiente, parece- 
me, enunciar tal lei, para que sua justeza seja 
imediatamente verificada por parte de todos 
aqueles que t&m algum conhecimento apro- 
fundado do historla geral das ci&ncias. N60 h6 
uma sequer, de fato, que tenha hoje chegado 
ao est6g1o positivo, que coda um ndo possa 
facilmente representar-se, no passado, como 
essencialmente composta de abstrq6es metafi- 
sicas e, lanpndo-se alnda mais para t rk ,  com- 
pletomente dominada pelas concep$6es teolo- 
gicas. Teremos tambhm, infelizmente, mais de 
uma ocas~do formal para constatar, nas dlversas 
partes deste curso, que as ci&ncias mais aper- 
fei<oadas conservam ainda hoje trasos muitis- 
simo evidentes dos dois est6gios precedentes. 

Esta revolugio qeral do espirito humano 
pode, por outro lado, &r facilmente constatada 
hoje, de modo clarissimo, ainda que indireto, 
considerando o desenvolvimento da intelig6ncia 
individual. R partir do momento que o ponto de 
partida & necessariamente o masmo na educa- 
@o do lndividuo e na da espbcie, as diversas 
fases principals do primelra devem representar 
as bpocas fundamsntais da sequnda. Ora, coda 
um de nos, contemplando a-propria historia, 
ndo recorda que foi sucessivamente, quanto a 
suas no@s mais importantes, teo/ogico em sua 
infdncra, matofisico em sua juventude, e fisico 
em sua maturidade? 

A. Comte, 
Curso de hlosofio positiva. 

R constru~do da sociologio 
como fisica socicrl 

os quimicos e os fisio/ogicos sdo vistos por 
Comte como j6 copturodos dentro do cihncio 
positivo. Fora do cihncio positivo sst6o ain- - 

- 
do os fenbmenos soc~ois. Resta, portanto, 
"lavor a termo o sistema das cihncias de 
obsan/a@o, fundondo a Fisico sociol". Esta 
- ofirmo Comte, o poi do sociologio - "6 hoja 
[. . .] o moior s mais premente necessiclclde de 
nosso intelig&ncio ". 

0 s  fen8menos astron6micos, em primeiro 
Iugar, sendo os mais gerais, os mais simples e 
os mais independentes de todos os outros, e 
sucessivamente, pelas mesmas razaes, os fen& 
menos da fisica terrestre propriamente dita, os 
da quimica e, enfim, os fen8manos fisiologicos, 
foram ,refer~dos ds teorias positivas. 

E impossivel fixar a origem precisa desta 
revolu<do; porque pode-se dizer com exatiddo, 
assim como de todos os outros grandas eventos 
humanos, que ela se realizou atrav&s de um 
process0 constante, particularmente depois dos 
estudos de Rristoteles e da escola de Rlexan- 
drla e, em seguida, depois da introdu@o das 
ci6ncias naturais na Europa ocidental por obra 
dos 6rabes. Todavia, visto que convCm fixar 
uma &poco para evitar divagac;das, ~ndicorei 
a do grande movimento impress0 ao espirito 
humano, dois s&culos atr6s ou mais, pela 
q d o  combinada dos preceltos de Bacon, das 
concep<6es de Descartes e das descobertas 
de Galileu, como o momento em que o espi- 
rito da filosofia positivo comeGou a se afirmor 
no mundo, em opos~~do ,evldente ao espirito 
teologico e metafisico. E entdo, com efeito, 
que as concep56es positivas foram claramente 
libertadas do amarra supersticiosa e escol6st1ca 
que deturpava o verdadeiro car6ter dos estudos 
precedentes. 

R partir desta Cpoca memor6vel, o movi- 
mento de ascensdo da filosofia posltiva, e o 
movimento de decad&ncia do filosofia teolo- 
gica e metafisica, foram muito importantas. Por 
fim, de tal forma se acentuaram que se tornou 
impossivel, hoje, para todos os observadores 
que t&m conscl&ncia de seu sCculo, desconhecer 
a dsstina@o final da intelig6ncia humana aos 
estudos positivos, ao mesmo tempo que seu 
distanciamento h doravante irrevogdvel pelas 
vds doutrinas e pelos mCtodos provisorios que 
podiam convir apenas a seu impulso inicial. 
Desse modo, esta revolu<do fundamental se 
realizar6 necessariamente em toda a sua ex- 
tensdo. Se, portanto, Ihe resta ainda alguma 
grande conquista a fazer, algum alvo principal 
do dominlo intelectual a invadir, pode-se estar 
certos de que a transforma$do ai se verificar6, 
assim como se verificou em todas as outras 
esferas. Na verdade, seria evidentemente 
contraditono supor que o espirito humano, t6o 
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disposto b unidade do mBtodo, conservasse 
indefinidamente, para urna so classe dos fe- 
nbmenos, seu modo primltrvo de filosofar, uma 
vez que chegou a adotar para todo o resto um 
novo procedimento filosofico, de um car6ter 
lnteiramente oposto. 

Tudo se raduz, portanto, a uma simples 
questdo de fato: a filosofia positiva que, nos 
ljltimos dois s&culos, assim se estendeu, abrqa, 
hoje, toda ordem de fenbmenos? € svidente 
qua isto ndo aconteceu e que, por conseguinte, 
resta ainda urna grande opera@o cientifica a 
ser reahzada, para dar b filosofia posltlva o 
car6ter de universalidade indispens6vel b sua 
constltuiqdo defin~t~va. 

Com efeito, nos quatro categorias princi- 
pais de fenbmenos naturais enumerados at6 
agora (0s fenbmenos astronbmicos, Hsicos, 
quimicos e fisiologicos) nota-se urna lacuna 
sssencial, relativa aos fenbmenos sociais, qua, 
embora compreendidos ~mplicitamente entre 
os fenbmenos fisiologicos, merecem, por sua 
importdncia e pelas dificuldades de seu estudo, 
formar urna categoria distinta. [...I 

€IS, portanto, a grande, mas, evidente- 
mente, a ljnica lacuna qua B preclso preencher, 
para levar a termo a constituiqdo do Rlosof~a 
positiva. Rgora qus o espirito humano fundou a 
fisica celeste, a fisica terrestre, tanto mecdnica 
quanto quimica, a fisica orgdnica, tanto vege- 
tal como animal, resta-lhe Ievar b realiza<do o 
sistama das ci&ncias de observa<do, fundando 
a Fisico social. Esta Q, hoje, de muitos pontos 
de vista ds capital import8nci0, a maior e mais 
premente necessidade de nossa ~ntelig&ncia; 
esta 6, ouso dizer, a pr~meira finalidode deste 
curso, ssu Rm particular. 

Rs concepq6es qua tentarei apresentar 
sobre o estudo dos fenbmenos sociais, dos 
quais espero que este curso deixe j6 entrever o 
germs, n60 podsm aspirar a dar imediatamente 
b fis~ca social o mesmo grau de perfei~do que 
t&m os ramos precedentes da fllosofia natural, 
coisa evidentemente quimbrica, pois estas apre- 
sentam jb entre si, deste ponto de vista, uma 
desssmelhan~a extrema, por outro lado i n w -  
t6vel. Mas elas estardo destinadas a lmprimir a 
esta ljlt~ma classe de nossos conhec~mentos o 
carbtsr pos~tivo jb tomado por todas as outras. 
Se esta condiqdo for de urna vez satisfeita, o 
sistema Rlosofico dos modernos estarb, final- 
mente, fundado em seu conjunto, uma vez que 

todo fenbmeno suscetivel de observa<do ndo 
pode evdentemente de~xar de entrar em urna 
das clnco grandes categor~as ent6o estabe- 
lecldas dos fenbmenos astronbm~cos, fis~cos, 
quim~cos, f~s~olog~cos e soclals Tendo todas as 
nossas concep@es fundamentals se tornado 
homog&neas, a f~losoha estar6 def~n~t~vaments 
const~tuida em seu estag~o pos~t~vo, sem jama~s 
poder mudar de carbter, ndo Ihe restar6 mas 
que desenvolver-se ~ndehn~damente por melo 
das aqu~s~@es sempre crescentes que resulta- 
rdo ~nev~tavelmente de novas obsarvaq3es e 
de med~ta@es mas profundas 

A Comte 
Curso d~ hlosoha pos~t~va 

Dedzcatrirra autografa posta por Cowzte 
nu pagrna de rosto de u ~ n a  copra de seu 
Catec~snio posltlvlata. 
Notenzos o nome  do  nzts ( " A r ~ s t o t e l r ~ " ) ,  
conforine o nouo calendarlo posltwrstu, 
qtte renomeaua os nzeses, 
dedrcando-os aos personagens que contrrhrrlrmn 
para o a u a n p  do  gtnero hunia~io 
(a partrr de Morsis e Orfeu, 
aos qttars estzo assocrados 
os prrmerros dors meses). 
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Por que & necess6rio 
restringir a interven@o 
do Estado 

"0 mol comqo quondo o Governo, em 
vez de encorojor o o ~ d o  dos individuos e dos 
corpos coletivos, substitui o otividode deles 
por suo proprio". 

R ultimo e mais forte razdo para restringir a 
interven<do do Estado & o grave dano que deri- 
va do aumento de seu poder sem necessidade. 
Toda atribuicao que se acrescento bs tantos que 
agora tam, aumenta a fatal influ&ncia que ele 
j6 exerca sobre tsrnores e sobre esperanps 
dos governados, e transforma sempre mais a 
parte ativa e amb~ciosa deles em pessoas de- 
pendentes do Governo ou do partido que mlra 
a mesma coisa. Se os meios de comunica@o, 
as estradas de ferro, os bancos, as companhias 
cle seguro, as grandes sociedades an6nimas. 
as universidades e os estabalecimentos de 
benefichcia fossem tantos ramos do servi~o do 
governo; se as representa@es municipais e os 
conselhos locais, corn todas as suas atribui@es, 
se raduzissem a outros tantas subd~visdes do 
poder central: se os empregados destas di- 
versos inst~tu~@es fossem nomeados e pagos 
pelo Governo, e esperassem que do Governo 
viesse seu progresso, a liberdade de imprensa 
e a mais popular const~tuicZlo polit~ca ndo bas- 
tariam para imped~r, b Inglaterra ou a qualquer 
outro pais, de ser livres de nome, mas, ds fato, 
servos. E quanto mais o mecanismo adm~nistra- 
tivo estivesse organizado com efic6cro e com 
sabecloria, quanto mais fossem engenhosos 
os meios para otrair as cabecas e as rndos 
mais capazes de p6-lo em movimento, tanto 
maior seria o rnal. Na Inglaterra se propunha 
ultimamante nornear todo o pessoal das admi- 
nistra~des pirblicas por concurso, com a finall- 
dade de poder ter nos empregos as pessoas 
rnais inteligentes e mais instruidas que fosse 
possivel. Muito se disse e se escreveu a favor 
e contra este projeto. Um dos argurnantos sobre 
o qua1 mais insist~am aqueles que o combatiam, 
era que a posi<Zlo de empregado governativo 
vitalicro nZlo oferece suficiente perspectiva de 
ganho e de considera<do moral para atra~r os 

g&nios mas seletos, os quals achardo sempre 
mais vantajoso abracar uma profissdo l~beral, ou 
de par-se a servlso da sociedade e das grandes 
empresas pr~vadas. Nd0 serla de adm~rar que 
tal observac$o fosse feita pelos part~dClrios do 
projeto, para acenar a uma de suas dificuldades 
pr~nclpais; mas & verdade~ramente estranho que 
seja feta, ao contrClrio, pelos oposltores. Rquilo 
que se aduz como obje$~o Q antes o v6lvula 
de seguranGa do sistema proposto. Ndo h6 
dljvida, ds fato, que onde o Governo pudesse 
ter a seu servlco os melhores g&nlos do pais, 
um designio que pudesse Ievar a este resul- 
tado inspiraria justamente muita inquietqdo. 
Se todos os assuntos de um povo, que exigem 
uma organ~zagdo harmonizada e vistas amplas 
e compreanslvas, caissem nas mdos do Estodo, 
e se todos os homens mais capazes entrassem 
nos empregos publicos, toda cultura de espiri- 
to e todo conhec~mento, exceto nas matQr~as 
puramente especulatlvas, se concentrariam 
em numerosa burocracia, da quol o resto da 
comunidade espararla tudo. Rs massas dele 
receberiam a dire~do e o ~mpulso; os homens 
intellgentes e ativos, os progresses e o a 
riqueza pessoal. 0 ser admit~do na fila desk 
burocracia, e depois adm~t~do de ai se elevar, 
se tornar~a o Cnico objeto de ambig3o. Em um 
Estado dirigido deste modo, ndo so o public0 
seria Incapaz de supervlslonar e julgar a a ~ d o  
dos governantes oficiars; mas, alQm disso, se 
os acontecimentos em um Governo despot~co, 
ou o desenvolv~mento natural das instltul@es 
populares em um Estado livre, f~zessem sentir 
a necessidade de alguma reforma, nenhuma 
delas se poderia realizar se fosse contr6ria aos 
Interesses da burocracia. Tal 6 a triste condi@o 
do Imp&r~o russo, conforme os relatos de pes- 
soas que tiveram a oportun~dade de estud6-lo 
in loco. 0 proprio czar & impotente contra a 
classe burocr6tica. Ele pode relegar cada um 
de seus membros na Sibdr~a, mas n60 pode 
governor sem a burocracia e contra a burocracia. 
Esta pode p6r um veto tClcrto sobre todos os 
seus decretos, simplesmente abstendo-se de 
exacut6-10s. Nos poises, ao contr6ri0, onde a ci- 
viliza@o Q mas avan<ada e mais vivo o espir~to 
das reformas, o pirblico, acostumado a esperar 
tudo do Estado, ou, pelo menos, a nada fazer 
por SI at& que o Estado ndo so Ihe conceda a 
perm~ssdo, mas ndo Ihe tenha tamb&m trapdo 
o caminho, considera naturalmente o Governo 
como respons6vel por tudo o que Ihe deso- 
grada: e se um belo d ~ a  perde a pac~&ncia, se 
subleva contra ele, e faz aqu~lo que se chama 
uma revolu~do, depois da qua1 um homem, com 
ou sem a oprova@o da na~do, se apodera do 
poder, manda suas ordens 6 burocracia, e tudo 



procede aproxirnadamente como antes, uma vez 
que a burocracia ndo fo~ mudada, e ningubm 6 
capaz de substitui-la. 

Espet6culo bem diferente apresentarn, 
ao contr6ri0, os povos que estdo habituados a 
resolver por si os proprios assuntos. Na Fran~a, 
por exemplo onde uma grande quantidade de 
cidaddos fizerarn parte do ex&rcito, e multos 
tendo ai prestado senli<o corn o grau ao rnenos 
ds suboficiais, ancontram-se em todas as insur- 
rei<des populares muitissirnas pessoas capazes 
de pegar em armas e improvisor um d~screto 
plano de a~do .  0 s  arnericanos sdo para os 
assuntos civis aquilo que os franceses sdo para 
os assuntos militares. Suprim1 seu Governo, e 
urna sociedade qualquer de arnericanos poder6 
organizar outro no mesmo instante, e conduzir 
os negocios pGblicos corn suficiente ~ntelig&ncia, 
ordem e firmeza. Rssirn deve ser um povo livre. 
Um povo que adquire estas atitudes tem asse- 
guradas para sempre suas liberdades; ela ndo 
se deixar6 mais submeter por uma pessoa ou 
por urna costa, pelo rnotlvo que apenas estas 
sdo capazes de deter as r&deas do adminis- 
tra~do central. Ndo h6 burocracia que possa 
obrigar tat povo a sofrer aquilo que ndo Ihe 
agrada; enquanto, ao contr6ri0, nos Estados 
onde a burocracia & tudo, nada se pode fazer 
sem que ela saiba ou aprove. Nos poises assim 
constituidos, a experi&ncia e a habilidade pr6- 
tica da nqdo tornarn-se urn monopolio deste 
corpo disciplinado para governor todo o resto, e 
quanto mais sua organiza@o 6 perfeita, quanto 
mais consegue atrair para SI tudo aqudo que 
h6 de bom e de melhor no Iugar, tanto maior 
e total a senliddo universal, ndo excluindo os 
proprios individuos que pertencem b burocrac~a, 
apesar de os governantes se tornarem escra- 
vos de sua organiza<do e de sua disciplina, 
do mesma forma que os governados pelos 
governantes. [. . . ]  

Urn Governo ndo pode jamais ter o sufi- 
ciente daquele tipo de atividade, que ndo im- 
pede, mas ajuda e est~mula a iniciativa privada 
e os esfor<os individuais. 0 ma1 come<a quando 
o Governo, ern troca de encorajar a a<do dos 
ind~viduos e dos corpos coletivos, substitui a sua 
propria c3 atividade deles: quando, ao ~nv&s de 
instrui-los, de aconselh6-10s ou, quando neces- 
s6ri0, de denunci6-10s d~ante dos tribunais, os 
deixa de lado, dificulta sua liberdade, ou faz 

ern lugar deles os trabalhos deles. R virtude 
do Estado, a largo prazo, 6 a virtude dos indivi- 
duos que o compdem, e o Estado que pospde 
o desenvolv~mento intelectual dos individuos b 
vd apar&ncia de maor regularidade na pr6tica 
minuta dos assuntos, o Estado que apaquena 
o povo para dele fazer um docil instrumento 
de seus projetos, rnesmo que generosos, aca- 
bar6 muito depressa por perceber que n60 & 
possivel fazer grandes coisas com pequenos 
homens, e que o mecanisrno, b cuja perfei@o 
tudo sacr~ficou, ndo Ihe senlir6 para mas nada, 
por falta do espirito vital que tiver desejado 
deliberadamente destruir com o proposito de 
facilitar seus rnovimentos. 

J .  S. Mill, 
Sobre o liberdode. 

A U G U S T E  C O I U T E  

m 

P O S I T I V I S M  

B Y  J O H N  S T U A R T  MILJ 

Frontispicio do ensaio de J. S. Mill 
Auguste Comte e o positivismo, 
em ztma edi~ao de 186.5. 



I. O positivismo evol~cionista 
de t lerbert Spencer 

Em 1852 - ou seja, sete anos antes que Darwin publicasse a Origem das esp6- 
cies - Herbert Spencer (1820-1 903) propusera urna concepgao evolucionista propria 
em A hipotese do desenvolvimento. De 1855 d o  os Princlpios de 
psicoiogia, nos quais se da amplo espago a teoria evolutiva. 0s A realidade 
primeirosprincrj3iosforam publicados em 1862: nessa obra a teoria u~t ima 
evolutiva se apresenta como grandiosa metafisica do universo. e incognoscivel 

Jd no primeiro capituio da obra, Spencer enfrenta o problema e o universo 
da relagao entre religiao e ci4ncia. Pois bem, urna e outra - afir- e um misterio 
ma Spencer - nos fazem compreender que a realidade ultima C + 5 
incognoscivel e que o universo d urn mist6rio: enquanto a tarefa 
das religibes consiste em manter viva o sentido do mistdrio, a tarefa da cibncia e 
a de impulsionar sempre mais para frente o conhecimento do relativo, sem jamais 
presumir capturar o absoluto. 

* Entre religiao e cibncia, a filosofia, para Spencer, 6 "o conhecimento do mais 
alto grau de generatidade". lsso significa que a filosofia "compreende e consolida" 
as mais amplas generalizagbes da ciencia. A filosofia 6, portanto, 
a ci4ncia dos primeiros princlpios. A filosofia 

Por conseguinte - lembra Spencer - ela deve partir dos princi- ci6ncia 
pios mais elevados a que a ciencia chegou e que, a seu ver, sao: do, principios 

a) a indestrutibilidade da materia; primeiros. 
6) a continuidade do movimento; o sumo 
c) a persistencia da forga. principio 
Tais principios se referem a todas as ciencias e encontram sua da evolu@o 

unificat;%o no principio mais geral que seria o "da redistribuigaa + 3 2-4 
continua da matciria e do movimento". 

A lei de tal incessante e geral mudanga 4 a lei  da evoiug~o, cujas caracteristicas 
essenciais d o  as de ser: 

a) urna passagem de urna forma menos coerente para urna maij  coerente; 
6) urna passagem do homogdneo para o heteroggneo; 
c) urna passagem do indefinido para o definido. 

A evolugao em biologia, na visao de Spencer, e urna res- A evo,uc.o 
posta por parte dos organismos ao desafio do ambiente por no 
meio da diferenciagao dos orgaos (e isto 4 Laplace), e urna orgrinico 
selegao natural destes organismos mudados que favorece a ,human, 
sobrevivencia do  mais adaptado (e aqui Spencer esta de acordo , g 4-6 
com Darwin). 



3 18 Sexta parte - 8 positivisrno n a  culturn europAia 

No campo da psicologia Spencer avansa a tese de que aquilo que e a priori para 
o individuo e a posteriori para a especie, no sentido de que comportamentos inte- 
lectuais uniformes sao experi@ncia acumulada pela especie em seu desenvolvimento 
e transmitida por hereditariedade na estrutura organics do sistema nervoso. 

Por fim, em 0 homem contra o Estado (1884) e nos Principios de sociologia 
(1876-1896) Spencer sustenta que a sociedade existe para os individuos e nao 
vice-versa. E considera os principios eticos como instrumentos de sempre melhor 
adaptas30 do homem as condiq6es de vida. 

Charles Darwin publicou A origem das 
espe'cies em 1859. Antes, porCm, em 1852, 
Herbert Spencer (1820-1903) publicara a 
Hip6tese do desenvolvimento, que apresenta 
uma concepqio evolucionista. Em 1855 
apareciam os Principios de psicologia, em 
que a teoria evolucionista era desenvolvida 
amplamente. E em 1860 Spencer anunciou 

um projeto de Sistema de filosofia, que 
deveria abranger todo o cognoscivel. Fixou 
0 s  primeiros principios desse sistema em 
um volume que apareceu em 1862, no qua1 
a teoria evolutiva se apresenta como gran- 
diosa metafisica do universo, dando lugar 
a uma concepqio otimista do devir, visto 
como progresso irreprimivel. 

Jii no primeiro capitulo, 0 s  primeiros 
principios tratam da complexa e delicada 
quest20 das relaqbes entre religiio e citncia. 
De acordo com William Hamilton (filosofo, 
nascido em 1788 e falecido em 1856, que 
divulgara na Inglaterra a filosofia alem2 do 
romantismo), Spencer sustenta que a reali- 
dade ultimo e' incognoscivel e que o universo 
e' um mistbrio. 

Isso, afirma Spencer, 6 atestado pela 
religi2o e pela cihcia. Toda teoria religiosa 
"C uma teoria a priori do universo", e todas 
as religiGes, prescindindo de seus dogmas 
especificos, reconhecem que "o mundo, com 
tudo aquilo que contCm e que o circunda, 
C mistCrio que pede explicaqio, e que a po- 
thcia  de que o universo C manifestaq20 C 
completamente impenetrivel". Por outro 
lado, na pesquisa cientifica, "por maior que 
seja o progresso feito na vincula@o dos fa- 
tos e na formaqiio de generalizagGes sempre 
mais amplas [...I, a verdade fundamental 
continua mais inacessivel do que nunca [...I. 
Mais do que qualquer outro, o cientista vS 
com certeza que nada pode ser conhecido em 
sua dtima esshcia". 0 s  fatos s io  explica- 
dos; as explicaqbes, por seu turno, tambCm 
s io  explicadas; mas haverii sempre uma ex- 
plica@o a explicar; por isso, a realidade ul- 
tima C e permanecerii sempre incognoscivel. 

Assim, as religibes atestam "o mistCrio 
que sempre exige ser interpretado" e as 
ciencias remetem a um absoluto que elas, 
como conhecimentos relativos, jamais cap- 
tario. Mas o absoluto existe, caso contririo 
n i o  poderiamos falar de conhecimentos 
relativos. E, por outro lado, "nos podemos 
estar seguros de que as reiigibes, ainda que 
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nenhuma seja verdadeira, s io  todas, porCm, 
palidas imagens de urna verdade". 

Por tudo isso, religiio e ciincia s io  
conciliaveis: ambas reconhecem o absoluto 
e o incondicionado. Mas, se a funqso das 
religides C manter vivo o sentido do mistkio, 
a funqio da ciincia C a de estender sempre 
para alCm o conhecimento do relativo, sem 
nunca captar o absoluto. 

E se a religiio erra ao se apresentar 
como conhecimento positivo do incognos- 
civel, a ciincia erra ao pretender incluir o 
incognoscivel no interior do conhecimento 

Incognoscivel. 0 termo foi usa- 
do primeiro por William Hamilton 
(1788-1856). um filosofo que fizera 
conhecer na lnglaterra a fifosofia 
aleml do romantismo, Para Hamilton, 
dizer "incognoscivel~ equivale a dizer 
absoluto ou infinito, um absoluto que 
pode ser objeto de fC, mas n%o de 
conhecimento. 
Spencer retoma o termo de Hamilton 
e, substancialmente de acordo com 
ele, afirma que a realidade cSltima 4 
incognoscivel. Toda teoria religiosa - escreve Spencer - "6 urna teoria a 
priori do universo"; e todas as religibes 
reconhecem que o mundo "it um mis- 
tdrio que pede urna explicaglo, e que 
a potbncia da qua1 o universo e urna 
manifesta@o P totalmente impene- 
tr6vel". Por outro lado, o cientista que 
avansa de generalizagdes em gene- 
raliza56es sempre mais amplas, sabe 
muito bem - precisa Spencer - que 
"a verdade fundamental permanece 
mais inacessivel que nunca I...]. Mais 
do que qualquer outro, o cientista 
sabe com seguranGa que nada pode 
ser conhecido em sua essbncia Qltima". 
Portanto: religilo e ciOncia $80 corre- 
&as. E enquanto a tarefa da religilo 
4 a de manter vivo o sentido do abso- 
luto, a tarefa da ci?ncia 6 a de levar 
sempre mais 8 frente a pesquisa do 
relativo, com sempre mais acentuada 
consciencia de jamais captar o abso- 
luto. Apenas em tal perspectiva se 
atenuarlo os contrastes entre religilo 
e ci@ncia, e "quando a cibncia estiver 
convicta de que suas explicagdes s%o 
prdximas e relativas, e a religiao esti- 
ver convicta de que o misterio que ela 
contempla t i  absoluto, reinard entre 
elas urna paz permanente". 

positivo. Entretanto, diz Spencer, tais con- 
trastes estao destinados a se atenuar sempre 
mais com o tempo. E "quando a ciincia 
estiver convencida de que suas explicaqdes 
s io  proximas e relativas e a religiio estiver 
convencida de que o mistCrio que ela con- 
templa C absoluto, reinara entre ambas uma 
paz permanente". 

Para Spencer religiio e ciincia s io  cor- 
relatas. Elas s io  "como que o polo positivo 
e o p61o negativo do pensamento: um n io  
pode crescer em intensidade sem aumentar 
a intensidade do outro". E, observa agu- 
damente Spencer, se a religiio teve "o mCrito 
elevado de ter entrevisto desde o inicio a 
verdade dtima e nunca ter deixado de nela 
insistir", tambim C verdade que foi a ciincia 
que ajudou ou forqou a religiio a se purificar 
de seus elementos nao-religiosos, como os 
elementos animistas e mhgicos. CK 

0 parel da filosofia 
no peosamento de Spencev 

Mas qual o lugar e qual a funs50 da 
filosofia no pensamento spenceriano? Em 
0 s  primeiros principios, a filosofia C defi- 
nida como "o conhecimento do mais alto 
grau de generalidade". Para Spencer, as 
verdades cientificas desenvolvem, ampliam 
e aperfeiqoam os conhecimentos do senso 
comum. Entretanto, elas existem separadas, 
at6 quando, em um processo continuo de 
unificaqso, s i o  agrupadas e logicamente 
organizadas a partir de algum principio 
fundamental de mecinica, de fisica mo- 
lecular, e assim por diante. Pois bem, "as 
verdades da filosofia tim [...I com as mais 
altas verdades da ciincia a kesma relacio 
que cada urna delas tem como as mais 
humildes verdades cientificas. Como toda 
ampla generalizaqio da ciincia abrange e 
consolida as mais estritas generalizaqdes 
de suas pr6prias partes, da mesma forma 
as generalizaqdes da filosofia abrangem e 
consolidam as amplas generalizaq6es da 
ciincia". 

A filosofia, portanto, C a cibncia dos 
primeiros principios, onde se leva ao limite 
extremo o processo de unificaqio do conhe- 
cimento: "o conhecimento de infimo prrau C - 
niio unificado; a ciincia C um conhecimento 
parcialmente unificado; a filosofia C conhe- 
cimento completamente unificado". 
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Para alcangar esse objetivo, a filosofia 
n5o pode deixar de partir dos que s5o os 
principios mais vastos e gerais a que a ciin- 
cia chegou. Para Spencer, tais principios s5o: 

a) a indestrutibilidade da matiria; 
b) a continuidade do movimento; 
c) a persisttncia da forga. 
Principios desse tip0 n5o sHo pr6prios 

de urna s6 ciincia, pois interessam a todas 
as ciincias. E, por outro lado, s5o unificados 
em um principio mais geral, que, na opini5o 
de Spencer, C o "da distribuiggo continua da 
matkria e do movimento". Na realidade, es- 
creve ele, "o repouso absoluto e a permanin- 
cia absoluta n50 existem; todo objeto, bem 
como a reuni5o de todos os objetos, sofre a 
cada instante alguma mudanga de estado". 
A lei dessa incessante e geral mudanga C a 
lei da evoEu@o. 

Foi em 1857, em um artigo sobre o 
progresso, que Spencer introduziu pela pri- 
meira vez no vocabulirio filosofico-cientifico 
o termo "evolug50". Dois anos depois, Dar- 
win tornou o termo cClebre com seu livro 
sobre a evolugiio das espicies por obra da 
selegiio natural. Mas, enquanto Darwin se 
limita a evolugiio dos seres vivos, Spencer 
fala de evolu@o do universo. 

Conforme Spencer, as caracteristicas 
essenciais da evolugiio siio tris: 

1) A primeira caracteristica da evolug5o 
i que ela C passagem de uma forma menos 
coerente a uma mais coerente (por exemplo, 
o sistema solar, que saiu de urna nebulosa). 

2) A segunda caracteristica fundamen- 
tal C a de que ela C passagem do homogGneo 
ao heterogineo. Este fato, sugerido a Spencer 
pelos fenemenos biol6gicos (as plantas e os 
animais se desenvolvem diferenciando org5os 
e tecidos diversos), vale tambkm para o desen- 
volvimento de qualquer imbito da realidade. 

3) A terceira caracteristica da evolugiio 
i que ela C passagem do indefinido ao defini- 
do, como no caso da passagem de urna tribo 
selvagem a um povo civilizado, onde tarefas 
e fung6es est5o claramente especificadas. 

Determinadas as caracteristicas da evo- 
lugiio, Spencer lhe d i  a seguinte definigiio: 
"A evolu$o 6 urna integra@o de matiria 

acompanhada por dispersiio de movimento, 
em que a mate'ria passa de urna homoge- 
neidade indefinida e incoerente para uma 
heterogeneidade definida e coerente, ao 
passo que o movimento contido sofre uma 
transforma@o paralela. 

A evolug5o do universo C um processo 
necessirio. 0 ponto de partida da evolug5o 
C a homogeneidade, que C um estado ins- 
tivel. E "em todos os casos encontramos 
progresso em diregio ao equilibrio". No que 
se refere ao homem, "a evolug5o s6 pode ter- 
minar [...I com o estabelecimento da maior 
perfeigao e da mais completa felicidade". 
Naturalmente, as condig6es de equilibrio 
podem n5o durar, podem desaparecer e se 
destruir, mas tambCm a condig50 de caos e 
dissolugiio n5o pode ser definitiva, j i  que 
dela se inicia novo processo de evolug20. 
Portanto, o universo progride, e progride 
para melhor. Ai reside o otimismo do posi- 
t ivism~ evolucionista de Spencer. 

Spencer apresenta urna vis5o metafisica 
do evolucionismo. Mas ele tambCm tentou 
especificar sua teoria em virios e precisos 
terrenos. No que se refere a biologia, Spen- 
cer sustenta que a vida consiste na adaptag50 
dos organismos ao ambiente, que, mudando 
continuamente, os desafia. 0 s  organismos 
respondem a esse desafio diferenciando seus 
6rg5os. E assim que Spencer reconhece o 
principio de Lamarck, segundo o qual a 
fungao, isto 6, o exercicio prolongado de 
urna reag5o especifica do ser vivo, precede 
e, lentamente, produz a determinag20 dos 
6rgHos. Depois, urna vez que o ambiente 
agiu sobre o ser vivo, produzindo estruturas 
e 6rg5os diferenciados, entio a seleg5o natu- 
ral - sobre a qual Spencer pensa como Dar- 
win - favorece "a sobrevivincia do mais 
adaptado". Sobre a quest50 da derivagio 
da vida orginica a partir da vida inorginica, 
Spencer inclina-se a considerar que a vida 
orginica tenha origem em urna massa que, 
embora indiferenciada, possui no entanto a 
capacidade de se organizar. 

Diversamente de Comte, Spencer pensa 
que a psicologia seja possivel como ciincia 



Capitulo de'cimo sexto - O positivismo evolucionista e matevialista 
321 

aut6noma. Sua fungHo C examinar as ma- 
nifestag6es psiquicas dos graus mais baixos 
(por exemplo, os movimentos reflexos) para 
chegar As formas mais evoluidas, como se 
manifestam na criaqiio das obras de arte 
ou no trabalho de pesquisa dos grandes 
cientistas. 

Alim disso, Spencer reconhece na 
conscihcia humana elementos a priori, no 
sentido de que sHo independentes da expe- 
rihcia singular e temporal do individuo. 
Nesse sentido, portanto, Leibniz e Kant 
teriam razHo. 

Todavia, recorda Spencer (e essa ques- 
tiio C de grande interesse), aquilo que C a 
priori para o individuo C a posteriori para 
a espicie, no sentido de que determinados 
comportamentos intelectuais uniformes e 
constantes sHo produto da experihcia acu- 
mulada da espicie em seu desenvolvimento, 
que C transmitida por hereditariedade na 
estrutura orginica do sistema nervoso. 
Ao contrario de Kant, neste caso a priori 
niio equivale a vilido: niio esta excluido 
que experitncias e esquemas fixos e her- 
dados possam estar errados e que possam 
mudar. 

Herbert Spencer e m  zrma gravura de H.  Thrrrat. 
0 fil6sof0, 
apl~cando seus prtncipzos evoluc~onrstas 
2 t t ~ c a  e a socdog ta ,  
strstentou que a soczedade exrste 
para os ~ndcuiduos e niio uzce-versa. 

0 evoI~cionismo 

em sociologicl e em ktica 

Ainda diferentemente de Comte, Spen- 
cer concebe uma sociologia orientada para 
a defesa do individuo. Tanto em 0 homem 
contra o Estado (1884) como em Estatica 
social (1850, reeleborado em 1892), e nos 
Principios de sociologia (1876-1896), Spen- 
cer sustenta que a sociedade existe para os 
individuos e nHo vice-versa, e que o desen- 
volvimento da sociedade C determinado pela 
realizaqHo dos individuos. 

A e'tica de Spencer C uma Ctica natura- 
lista-biolbgica, que nem sempre concorda 
com a itica utilitarista de Bentham e dos 
dois Mill. 

Principios Cticos, normas e obrigag6es 
morais s5o instrumentos de sempre melhor 
adaptagiio do homem As condig8es de vida. 
E a evoluqZo, acumulando e transmitindo 
por hereditariedade experif ncias e esquemas 
de comportamento, fornece ao individuo 
a priori morais que, precisamente, siio a 
priori para o individuo, mas a posteriori 
para a espicie. 

E como alguns comportamentos essen- 
ciais para a sobrevivEncia da espCcie (prote- 
ger a pr6pria mulher, educar os filhos etc.) 
ja nHo tEm o peso da obriga@o, tambCm 
ocorreri com o progress0 da evolugiio para 
os outros "deveresYy morais: "As ag6es mais 
elevadas, requeridas para o desenvolvimento 
harm6nico da vida, seriio fatos tiio comuns 
como hoje o sZo as aqbes inferiores As quais 
nos impele o simples desejo". 
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pela RELIGIXO, 
cuja tarefa 6 manter 

sempre intacto o sentido 
do mistCrlo 

f 
I 

0 Absoluto, Y 

a realidade ultrma, existe i: v 

e permanece incognoscivel para o homem: $ I  pela C I ~ N C I A ,  
o universo e' um misttrto cuja tarefa 6 estender 

semwe alCm 

Isso e atestado 

RELICIAO 
E C I ~ N C I A  

S ~ O ,  PORTANTO, 

CONCILIAVEIS: 
ambas 

reconhecem 
a existcncia 

do Absoluto, 
o conhecimento mas niio 

I do relativo, o conhecem 
porCm sem jamais 1 
captar o Absoluto 

Y 

A cicncia mostra que 

1 )  a brologta - . - - - a vlda conslste na adapta~io  continua dos organlsmos ao amb~en- 
te, e a selegio natural favorece a sobrevlvencla do mals hab~l; 

, 2)  a psicologia - r na conscifncia humana h i  elementos a priori, independentes da 
I experifncia singular e temporaria do individuo; mas aquilo que 
i a priori no individuo k a posteriori na especie, 6 o produto 
da experiencia acumulada da espkcie em seu desenvolvimento 
e transmitida por hereditariedade na estrutura org2nica do 

1 sistema nervoso; 

3) a soclologta - - - - a soc~edade gradualmente se desenvolveu do regrme mrlrtar (em ~ 
que o Estado domlna sobre os ~nd~viduos) para o regrme rndustrral 
(caracternado pela atlv~dade mdependente dos mdwiduos); 

4) a ttrca- - - - a evolu+o fornece aos lnd~viduos a prrorr morals (a posterrorr 
para a e sphe ) ,  lnstrumentos de sempre melhor adap ta~ io  do 1 
homem as cond~gBes de v~da.  I 

- 

Sendo superior ao  conheamento comum (que 6 nr?o unrficado) 
e ?i pr6pria ci&ncia (que 6 parcialmente unrficada), 

a filosofia parte do princip~o cientifico mais geral: 
a redrstrrbut@o continua da mate'rra e do movtmento 

a EVOLUCAO C 
uma intenracdo de mate'ria acombanhada bela dzsbersdo de movzmento. 

em que a mate'rra pass; dk uma homogeneidade incoerente e rndfinida para uma heterogenerdade I 

coerente e definida, enquanto o movrmento contzdo sofre uma transforma@o paralela 
o B UM PROCESSO NECESSAR RA o MELHOR 
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II. 8 positivismo na JtbIia, 

de Roberto Ardigi7 

Na Italia o positivismo - com sua particular atenqao no desenvolvimento e nos 
metodos das ci@ncias e com sua aversao em relaqao as metafisicas da transcendencia 
- deu seus melhores frutos na reflexao sobre a criminologia com 
Cesar Lombroso (1836-1 9O9), na pedagogia com Aristides Gabelli A contribui#o 
(1 830-1 891) e Andre Angiulli (1 837-1 89O), em historiografia e dos positivistas 
metodologia da historiografia com Pasqual Villari (1820-1918), italianos 
em medicina e metodologia da clinica com Salvatore Tommasi 
(1813-1888) e sobretudo com Augusto Murri (1841-1932). 

Em todo caso, a figura mais representativa do positivismo italiano e Roberto 
Ardigo (1828-1920). Sacerdote, deixou o sacerdocio depois de uma crise profun- 
da; em 1881 foi nomeado professor na Universidade de Padua, onde ensinou ate 
1908. Permanece famoso seu Discurso sobre Pietro Pomponazzi, de 1869. Outras 
obras de Ardigo sao: A moral dos positivistas (1879); A raza"o (1894); A doutrina 
spenceriana do incognoscivel(1899). A perspectiva positivista de 
Ardigo afunda suas raizes no naturalismo italiano do seculo XVI Ardigo: 
(com Pomponazzi ele reforga a autonomia da razao; e com Bru- "ofatoedivino" 
no a divindade do universo); liga-se diretamente as concepqbes -+ 5 2.1 
positivistas e com isso pbe o fato como pedra angular da propria 
filosofia. "0 fato tem uma realidade propria em si, uma realidade inalteravel, 
que somos forgados a afirmar t a l  e qua1 e dada e a encontramos, com a absoluta 
impossibilidade de cortar ou acrescentar nada a eta; portanto, o fato e divino". 

Toda a realidade e natureza; e o unico conhecimento valido Toda 
e o cientifico. Mas, se toda a realidade e natureza, certamente a 
e cognoscivel - cognoscivel pela ci@ncia, embora os esforgos da 6 natureza; 
ciencia jamais alcan~ario a meta final. E se assim estao as coisas, e a natureza 
Spencer errou, e n i o  precisara falar de incognoscivel, mas de e cognoscive~ 
desconhecido: e desconhecido tudo aquilo que ainda nao 4 co- -t 5 2.2-2.3 
nhecido pela cihcia, mas que, em principio, podera ser por ela 
conhecido. El ainda diversamente de Spencer - que via a evoluqao 
como passagem do homogeneo para o heterogbeo -, Ardigb concebe a evoluq%o 
como passagem do indistinto para o distinto; assim, por exemplo, do indistinto que 
e a sensaqao brotam as distinqbes entre espirito e materia, eu e nao-eu, sujeito e 
objeto. 

Toda a realidade e natureza; o homem e natureza; o pensamento 4 fruto da 
evoluqao da natureza, assim como a etica; os ideais e as normas eticas s%o - confor- 
me Ardigo - respostas dos homens associados a acontecimentos * 

e aqbes consideradas danosas para a sociedade, e que depois se A evolugao 
fixam como normas morais - implicando sanqbes- na conscihcia dos principios 
dos individuos. 0 politico Ardigo foi um liberal, antimaqom, critic0 eticos 
do marxismo em sua componente de materialism0 historico, e 
com uma propens%o para o socialismo. 
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A filosofia deve estar ligada 
corn o desenvolvi~?ento 
das teorias cie~tificas 

Embora Cattaneo e Ferrari jh houves- 
sem antecipado temas positivistas, deve-se 
dizer que, na Itilia, o positivismo se impde 
e se difunde sobretudo depois da unificaq20, 
aproximadamente entre 1870 e 1900, dando 
seus melhores frutos na reflex20 sobre a cri- 
minologia (Lombroso), na pedagogia (Ga- 
belli e Angiulli), na historiografia (Villari) 
e na medicina (Tommasi e Murri). A figura 
de maior relevo do positivismo italiano foi 
Roberto Ardigb. 0 pensador positivista 
estrangeiro que teve maior repercuss20 na 
Italia foi Herbert Spencer. 

Contriirios ao espiritualismo de fibso- 
fos anteriores (Rosmini, Gioberti), e avessos 
ao idealism0 que se difundia na Ithlia meri- 
dional, os positivistas italianos reafirmaram 

orsm. "4 

E M O R S S L L I  
8. AUDlniI 0. CAR98Tltl )PI 
a. a o e c ~ m o  t i .  B I ~ R ( J I  

Redattart:  G. BUCCOLfi 

Frontispiclo d o  primeiro numero 
u'u "Revista de filosofia cientifica ", 
dir~yitla por E. Morselli. 

a necessidade de relacionar a filosofia com 
o desenvolvimento das teorias cientificas; 
assumiram atitude critica em relaq2o as 
metafisicas da transcendincia e do espirito, 
e renovaram os estudos antropologicos, 
juridicos e sociol6gicos. 

Na M i a ,  o positivismo envolveu at6 
intelectuais que tiveram funqdes diretivas 
no movimento operiirio (Ferri), tanto que, 
como escreve M. Quaranta, "o proprio 
marxismo italiano, em sua vertente domi- 
nante, configurou-se como uma variante 
positivista". AlCm disso, deve-se recordar 
que, nesse periodo, nascem publica~des 
como a "Revista de Filosofia Cientifica" 
(1 88 1-1891), dirigida por Enrico Morselli, 
que se propunha como objetivo "a vitoria 
do mitodo experimental e a conjuga~20 
definitiva entre filosofia e ciincia tarnbim na 
Itilia", ou como o "Arquivo de psiquiatria, 
ciincias penais e antropologia criminal", 
fundado em 1880 por Lombroso. 

Todavia, vamos A exposiq20 do pensa- 
mento de Ardigb, que C o pensador de fato 
mais significativo. 

posi~iio 
de Roberto firdig6 

QI Da sacralidade da religi60 
b sacralidade dol'fato" 

A figura mais representativa do posi- 
t ivism~ italiano C Roberto Ardigh (1828- 
1920). Nascido em Casteldidone (Cremona), 
Ardigo tornou-se padre e depois c6nego da 
catedral de Miintua. Por volta dos quarenta 
anos, depois de profunda crise, deixou o 
sacerd6cio. 

0 positivismo (ou talvez, melhor, o 
naturalismo) de ArdigZ, relaciona-se direta- 
mente com as concep~des filosoficas de Spen- 
cer, mas afunda suas raizes no naturalismo 
italiano do sCculo XVI. Ardigl, reivindica a 
autonomia da raz2o remetendo-se a Pompo- 
nazzi, e sente a divindade do universo com 
o espirito de um Bruno. 

Precisamente em 17 de marqo de 1869, 
por ocasi2o da festa de seu liceu em Miintua, 
Ardigh leu um Discurso sobre Pedro Pompo- 
nazzi, vendo no naturalismo renascentista de 
Pomponazzi um precedente do positivismo. 

Em 1870, portanto, no ano seguinte 
ao Discurso sobre Pomponazzi, Ardigo leu 
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diante da Academia virgiliana de Miintua o 
escrito A psicologia como cidncia positiva. 
Aqui, seu pensamento j i  se mostra or@- 
nico e consistente. Contrario B psicologia 
espiritualista, Ardigo afirma a necessidade 
de usar instrumentos cientificos e pesquisas 
estatisticas no estudo da psicologia. 

0 fato - eis a pedra angular da filo- 
sofia de Ardigh. Sentencia ele: "0 fato tem 
realidade pr6pria em si mesma, realidade 
inalterivel, que somos obrigados a afirmar 
tal e qual nos C dada e como a encontramos, 
na impossibilidade absoluta de retirar-lhe 
ou acrescentar-lhe algo. Portanto, o fato k 
divino. 0 abstrato, ao contririo, somos nos 
que o formamos, podendo formi-lo mais es- 
pecifico ou mais geral. Portanto, o abstrato, 
o ideal, o principio C humano". As idCias, 
as teorias e os principios s io  provis6rios e 
revogiveis, mas o fato nio: "Em suma, o 
ponto de partida C sempre o fato. E o fato C 
sempre totalmente certo e irreformivel, ao 
passo que o principio t ponto de chegada, 
que tambtm pode ser abandonado, corrigi- 
do e ultrapassado." 

Essa, portanto, foi a sofrida transiqio 
que levou Ardigb da sacralidade de Deus 
para a divindade do fato. 

Em 1871, Ardig6 deixou o hibito talar. 
Em 1877, publicou A forma@o natural no 
fato do sistema solar. Em 1879, saiu A moral 
dos positivistas. Em 1881, o ministro Guido 
Baccelli nomeou-o (com grande rastro de 
polfmicas), por mCritos extraordiniuios, 
professor da Universidade de Pidua, onde 
Ardigo ensinou at6 1908. Em 1891 publi- 
cou 0 verdadeiro; em 1893 saiu Cidncia da 
educa~iio; em 1894, A raziio; em 1898, A 
unidade da consci8ncia; por fim, de 1899 C 
A doutrina spenceriana do incognoscivel. 
Suicidando-se, Ardigo morreu em Pidua em 
15 de setembro de 1920. Naqueles anos o 
pensamento filos6fico italiano j i  se encon- 
trava firmemente orientado no sentido da- 
quele idealism0 t i o  firmemente combatido 
por Ardigo. 

0 iinico conhecimento vilido C o co- 
nhecimento cientifico; toda realidade C natu- 
reza. N6s procuramos compreender a na- 
tureza com as diversas ciincias particulares, 
ao passo que a filosofia ou "ciincia geral" 
n io  C a ciincia dos primeiros principios (ou 
protologia), mas ci8ncia do limite (peratolo- 

gia: phas = limite), no sentido de que supera 
os limites das ciincias particulares para 
atingir, mediante a intuiqio (que i sensaqZo 
e pensamento, a natureza que tudo abrange 
e que funciona como matriz indeterminada, 
mas real, de todas as determinagBes. 

Enquanto Spencer, portanto, concebia 
a filosofia como cifncia dos primeiros prin- 
cipios, Ardigo a propBe como ciincia do 
limite, aproximando-se mais uma vez dos 
naturalistas renascentistas, com seu sentido 
de unidade dos fenamenos da natureza. 

Mas n io  C s6 nesse ponto que Ardigo 
se afasta de Spencer. Com efeito, antes de 
mais nada, Ardigb nega o incognoscivel 
de Spencer. Toda a realidade C natureza e 
a natureza C cognoscivel, ainda que possa 
permanecer infinitamente inadequivel para 
a pesquisa cientifica, ainda que, em outros 
termos, ela fique como o limite inalcanqivel 
pelo esforgo cognoscitivo. 

Portanto, n5o se deve falar de incog- 
noscivel (por principio), mas sim de desco- 
nhecido, isto C, daquilo que ainda n io  se 
tornou objeto de conhecimento distinto, 
mas que, em principio, pode tornar-se. Para 
Ardigb, n io  h i  nada que possa transcender 
a experiincia: estamos diante de uma forma 
de imanentismo intransigente. 

A evoluc60 coma passagem 

do  indistinto ao  distinto 

A realidade C natureza. E esta esti su- 
jeita B grande lei da evoluqio. Entretanto, 
enquanto Spencer formula a grande teoria 
geral da evolugio baseando-se na evoluqio 
biolbgica, e afirma que ela C uma passagem 
do homoggneo para o heterogf neo, Ardigo, 
ao contririo, sustenta, baseando-se na evo- 
lugio psicol6gica, que a evoluqio universal 
da natureza C uma passagem do indistinto 
ao distinto. 

No dado originirio da sensagio n io  h i  
antitese entre sujeito e objeto, externo e in- 
terno, eu e nio-eu. A sensaqio t o indistinto 
originirio, em relaqio ao qual as distin~6es 
entre espirito e mattria, eu e nio-eu, sujeito 
e objeto s io  "resultados". 

E, como no caso da sensa@o, o pro- 
cesso de toda a realidade desenvolve-se 
do indistinto para o distinto. Da unidade 
originiria desse indistinto, nem subjetiva 
nem objetiva, derivam como distintos o eu, 
o nio-eu e, sucessivamente, todos os outros 
fenamenos infinitos do mundo psiquico e do 
mundo fisico. 
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0 indistinto s6 C tal relativamente 
ao distinto que dele deriva, o qual, por 
seu turno, C o indistinto para o distinto 
sucessivo. Esse processo ocorre incessante 
e necessariamente, segundo um ritmo cons- 
tante. No entanto, Ardigo introduz nesse 
processo universal um elemento casual, 
que consiste no fato de que skies causais 
- cada qual necessaria e determinada 
- podem se encontrar casualmente, dando 
lugar a acontecimentos imprevisiveis. 0 
pr6prio pensamento humano, diz Ardigo, 
C um desses produtos casuais da evolugio 
cosmica: o pensamento, que hoje existe na 
humanidade, "formou-se pela continuagio 
de acidentalidades infinitas". 

Moral e sociedade 

Portanto, o homem C natureza; o pen- 
samento humano t fruto da evolucio da 
natureza; a vontade humana nio C mais livre 
do que qualquer outro evento natural. 

Disso tudo deriva a critica de Ardigo a 
toda moral de tip0 religioso, espiritualista 
e metafisico. Na opiniio de Ardigo, as idea- 
lidades e as normas morais nascem como 
reagiio dos homens associados aos aconte- 
cimentos e as ag6es que siio danosos para a 
sociedade e se fixam depois na conscifncia 
dos individuos como normas morais, com 
as caracteristicas que estas possuem: s io  
deveres obrigatorios, que comportam res- 
ponsabilidade, e implicam sang6es no caso 
de serem infringidos. 

Amoral, portanto, n5o tem outra base se- 
nio a evolugio da sociedade, nio havendo ne- 
cessidade de procurar fundamentos fora dela. 

Por fim, para Ardigb, a sociologia C "a 
teoria da formagio natural da idCia de jus- 
tiga". A lei natural da sociedade C a justiga. 
Mas a justiga encarnada no direito positivo 
sempre se contrapBe a outra justiga, pro- 
clamada pelo direito natural, que C o ideal 
aue se forma na conscitncia sob o estimulo 
daquele direito positivo, e que esse direito 
positivo n io  realiza. 

Em politica, Ardigo foi um liberal, um 
antimagom e um critico do marxismo na 
sua concepgiio materialista da historia, j i  
que tal concepgio absolutiza o fator eco- 
nhmico, "descurando outros coeficientes 
essenciais". "0 fato econ6mico n io  C o 
unico que determina a formagio de certo 
mod0 de sociedade, pois para isso, junta- 
mente com ele. concorrem tambim outros 
fatos". Entretanto. olhava com interesse o 
socialismo. Por outro lado, socialistas como 
Turati realizaram sua primeira educagio 
filosofico-politica exatamente com base em 
A moral dos positivistas. 

Trabalhador incansavel, promoveu 
uma solida escola em torno de si. Entre 
os que se vinculam expressamente a obra 
de Ardigo devem-se recordar: Giovanni 
Marchesini, Ludovico Limentani, Giuseppe 
Tarozzi, Rodolfo Mondolfo, Giovanni Dan- 
dolo e Alessandro Levi. 
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III. O positivismo materiaI is ta  

n a  A l e m a n h a  

Na Alemanha o positivismo toma a direqao de um rigid0 gpreciso negar 
materialismo, cujas teses de fundo foram a batalha contra o dua/ismo 
dualismo de materia e espirito e a luta contra as metafisicas da de mat&ria 
transcendhcia. 0 s  representantes de maior vulto do positivismo e espirito e toda 
materialista alemao sao: Karl Vogt, Jacob Moleschott, Ludwig metafisica 
Bikhner e Ernst Haeckel. - + § I  

Karl Vogt (1817-1895), zo6log0, decididamente contrario a Vogt contra 
ideia criacionista e ao relato biblico sobre a historia da terra e a a imortalidade 
origem da vida, reforqou - contra Rudolf Wagner - sua aversao da a h a  
a ideia de imortalidade da alma. + § 2  

Jakob Moleschott (1822-1893): professor primeiro em Hei- 
delberg e depois em Zurique, apos a unificaqao da ltalia, passou a 

~ ~ ~ ~ ~ t t  ensinar fisiologia em Turim e depois em Roma. Paladino de uma espiritualirtas 
cultura leiga e anticlerical, Moleschott - contra os espiritualistas , - sustentou que "nao ha pensamento sem queimar as pestanas", 
e que a vida 6 um process0 que, por meio da dissoluc;Zio, se rege- 
nera continuamente. Por isso, provocando escGndalo, Moleschott chegou a afirmar 
que nos cemiterios, onde o terreno e mais fertil, dever-se-ia semear trigo. 

Ludwig Buchner (2824-1899) em um Iivro de grande su- B"&ner: 
cesso - For~a e mat4ria (1855) - afirmou que o materialismo era a hipdtese 
doravante a conclusao inevitavel "de um estudo imparcial da materialista 
natureza baseado sobre o empirismo e a filosofia". Para ele a Palinicapossivel 
a@o do cerebro era analoga a de uma mdquina a vapor. -+ § 2 

Ernst Haeckel (1834-1919), sustentador da teoria darwiniana, prop& a "lei 
biogenetica fundamental", onde se estabelece que para o homem "a ontogCnese, 
ou seja, o desenvolvimento do individuo, e uma breve e rapida repetiqao (uma 
recapitula~a"~) da filogbnese ou evolu@o da estirpe a que ele pertence, isto 6, dos 
precursores que formam a cadeia dos progenitores do proprio 
individuo, repetiqao determinada pelas leis da hereditariedade e Haeckel 
da adaptac;%oM. Seu monism0 materialista - que, a seu ver, estaria e a lei 

em grau de resolver os enigmas do mundo - Haeckel o confiou ao biogenPtica 

livro 0 s  enigmas do mundo, publicado em 1899, e do qua1 foram y'zmental 
vendidos 400.000 exemplares. 

C0ntr .a  as metaf is icas  

d a  t r a n s c e n d ~ n c i a  

De 1830 em diante, a Alemanha, em 
periodo relativamente breve, passou de 
uma economia agricola-artesanal para uma 
economia industrial e comercial. A uniiio 
alfandegiria ocorreu em 1834. Na Prussia o 
desenvolvimento da industria de mineraggo 

assumiu proporg6es impressionantes, o mes- 
mo ocorrendo com a industria metalurgica e 
a manufatura de tecidos na Sax6nia e no Sul 
da Alemanha. As ferrovias se multiplicaram. 
O carvgo e o ferro tornaram-se palavras de 
ordem desse periodo. As escolas tambim se 
renovaram. E as cicncias, sobretudo com a 
fisica, a quimica e a fisiologia, conheceram 
saltos portentosos para a frente. 

Nessa situagiio, por um lado, assistimos 
5 evolugio da esquerda hegeliana, mas, por 



outro lado, ja quase extintos os entusiasmos 
pela Naturphilosophie do period0 romsn- 
tico, um grupo n5o numeroso de mtdicos 
e naturalistas, provenientes das renovadas 
faculdades de medicina alemis, da origem a 
um movimento cultural, de grande sucesso 
na Cpoca, que foi definido tambim com o 
nome de positivismo materialista alemio. 
0 s  representantes mais conhecidos desse 
movimento foram Karl Vogt, Jakob Mo- 
leschott, Ludwig Buchner e Ernst Haeckel. 
0 elemento caracteristico do positivismo 
materialista 6 a luta contra o dualism0 de 
matiria e espirito e contra as metafisicas da 
transcendencia, luta travada em nome de ou- 
tra metafisica: a metafisica materialista. Em 
esssncia, os monistas materialistas alemies 
pretenderam decretar o triunfo definitivo do 
mecanicismo biol6gico e, simultaneamente, 
a derrocada da concepqio espiritualista e 
teleol6gica do homem e da natureza. 

0 s  principais 
representantes 

Dentro dessa orientaqiio geral podemos 
recordar algumas cilebres controvirsias 
destinadas a animar o mundo cultural 
alemio. 

a) Em primeiro lugar mencionamos 
a polcmica entre o quimico Justus Liebig 
e Jakob Moleschott (1822-1893). 0 pri- 
meiro sustentou a possibilidade que se 
pudesse provar racionalmente a existencia 
de um principio superior que preside ao 
desenvolvimento dos fen6menos naturais. 
0 segundo foi contrario a esta tese, com a 
convicqZo de que a vida n50 tem necessidade 
de nenhum artifice, urna vez que ela i um 
process0 continuo de regeneraqiio por meio 
da dissoluggo. 

b) Tambim"devemos mencionar a pole- 
mica entre o zo6logo Karl Vogt (1 8 17-1 895) 
e o fisi6logo Rudolf Wagner (1805-1864) 
sobre a existencia da alma. Vogt contrariou 
a idCia criacionista e sustentou aue "todas 
as capacidades que compreendemos sob o 
nome de capacidades psiquicas s io  apenas 
fungoes do cCrebron. Wagner se op6s a 
esta tese, crincipalmente sobre a base de 
consideraqoes de ordem metodol6gica: a 
existencia de urna alma imortal- sustenta 

o cilebre fisiologo - se prova n io  sobre a 
base de argumentagoes fisicas, mas como 
exigencia de urna ordem moral do mundo. 
Portanto, nenhuma considera~io fisiologica 
pode levar a excluir a existencia de urna 
alma espiritual. 

c) Uma terceira polCmica, que, porCm, 
se coloca no 2mbito do positivismo social, 
6 a que op6s Engels (na cilebre obra Anti- 
diihring de 1878) a Eugen Duhring (1833- 
1921). Este ultimo foi adversario ferrenho 
do hegelianismo em todas as suas formas (e 
portanto tambim na marxista), e defendeu 
um tip0 particular de socialismo, que cha- 
mou de personalismo, em que os fatores 
politicos assumem um papel superior aos 
tipicamente econBmicos, e em que se pros- 
pecta urna transformaq50 n5o traumhtica 
da sociedade. 

Ao lado dessas polemicas i bom lem- 
brar as duas linhas de tendencia, dogmatics 
e aporitica, do positivismo alemio, que se 
encarnaram respectivamente no midico 
Ludwig Buchner (1 824-1 899) e no z06log0 
Ernst Haeckel (1834-1919) de um lado, e 
no fisi6logo Emil Du Bois-Reymond (1 8 18- 
1896) do outro. Em sintese, os dois primei- 
ros sustentaram - embora com acentos 
diferentes - a hipotese cientificista-materia- 
lista n io  s6 como a unica passive1 de propo- 
sigso, mas tambim como a unica hip6tese 
definitiva e resolutiva de todo problema 
cientifico e filos6fico. 0 terceiro pensador, 
tomando como modelo da cientificidade a 
teoria astron6mica de Laplace, sustentou 
a ciencia como estruturalmente incapaz de 
dar resposta a urna sirie de problemas tanto 
de ordem fisica (por exemplo, a origem da 
matiria), quanto psiquica (0s fen6menos de 
consciencia), como tambCm antropol6gica 
(a origem da linguagem) e Ctica (a liberdade 
da vontade). 

Para completar o quadro do positivis- 
mo alemgo, vale a pena mencionar - alCm 
do j i  citado Duhring - dois expoentes de 
relevo do positivismo social alemzo: Ernst 
Laas (1837-1885) e Friedrich Jodl (1848- 
1914). 0 primeiro exaltou a moral positi- 
vista (isto C, "urna moral para esta vida") 
contra a moral idealista abstrata e incapaz 
de resolver os problemas concretos do 
homem; o segundo exaltou o ideal do pro- 
gresso inelutavel da humanaidade que, a seu 
ver, passa pela educa@o para urna cultura 
obviamente materialista e positivista. 
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entre ciencia e religiiio 

"Umo vez qua estas duos grondes reoli- 
dodes, ci&ncia e religi60, 560 elementos do 
masmo espirito e correspondem a aspectos 
diversos do mesmo universo, deve existir 
entre elos umo harmonia hmdamantol". 

Em meio a todos os antagonismos que 
surgiram entre as v6rias crencps, o mas antigo, 
o rnois enraizado, o rnais profundo e importante, 
6 o que exists entre a religido e a cihncia. Ele 
comqou quando o conhecimento das leis mais 
simples a respeito das coisas mais comuns p6s 
um lirnite ?I vetusta supersti<do un~versal. Ele 
encontra-se em todo lugar em que se estende 
o dorninio do saber humano; tanto na Inter- 
pretqdo dos fatos rnec6nicos mais simples, 
como nos casos rnais complicados do historia 
dos povos. €st6 profundaments enraizado nos 
d~versos h6bitos intelectuais de diversas ordens 
de mentes; e as idbias controvertidas sobre 
a natureza e sobre a vida, que estes h6bitos 
do pensamento produzern separadamente. 
influenciam em sentido bom ou rnau o modo 
de sentlr e de agir. 

0 conflito incessante de opinibes, que se 
manteve em todo lugar e em todos os tempos 
sob as bandeiras da religido e da cihcia, pro- 
duziu naturalmente urna animosidade fatal para 
a justa ovalia~do reciproca das partes adversas. 
Em mais larga escala e rnais eficazmente do 
que outras controvt:rsias, ele dernonstrou ser 
sernpre significativa a fabula dos cavala~ros que 
disputavam a respeito do cor de um escudo, do 
qua1 urn e outro viam apenas uma face. Cada 
cornbatente, vendo claro apenas o proprio lado 
da questdo, acusava o outro de estupidaz ou de 
m6-f8, porque nBo a via sob o mesmo aspcto, 
enquanto a ambos faltava o born senso de ir 
at8 o lugar do adversario para se convencer 
da razdo pela qua1 ele sustentava opinibes 
t6o diferentes. 

Felizrnente o tempo nos leva a umo 
amplitude sernpre rnaior de pensamento, qua 
devernos procurar alargar o quanto a indole no- 
lo permits. Quanto rnais crescer em nos o amor 
pela verdade em relag30 ao arnor pela vitoria 

ern si. ficaremos rnals ~mpacientes de saber de 
que rnodo nossos adversaries eram Ievados a 
pensar em detarrninado rnodo. [. . .] 

Deveremos afirrnar que as religibes sdo 
produzidas pelo sentimento religioso, o qual, 
para sat~sfqdo propria, inspira qulmeras que 
depots projeta no rnundo externo e qua pouco 
a pouco troca por realidade; o problems, por 
outro lado, ndo t: resolvido: 6 tao-somente 
deixado para depois. Tanto se o sentirnento for 
poi da id&ia ou o sentirnento e a idbia tenham 
urna origern comum, dai surge a mssrna ques- 
tdo. De onde vem o sentirnento religioso? [ . . . I  
Devemos concluir que o sentimento religioso 6 o 
diretarnente criado, ou forrnado pela q d o  lenta 
de causos naturais; e qualquer conclusdo qua 
adoternos ndo diminui em nos o respeito pelo 
sentirnento religioso. [...I Rssim, por rnais que 
possam ser insustent6veis algumas ou todas 
as crenps rel~giosas, por rnais grosseiras as 
absurdidadas a elas associadas, por rnais irra- 
cionais que sejarn os argurnentos usados para 
sua defesa, n60 devemos ignorar a verdade 
que, segundo toda probabrlidade, nelas se 
encerra. A probabilidade geral que as crenps 
largamente espalhadas ndo sdo absolutarnente 
infundadas & avaliada, neste caso, por uma 
mais rernota probabilidade, devida a onipresen- 
<a das crenps. Na exist&ncia de urn sentirnento 
religioso, seja qua1 for sua origern, temos urna 
segunda prova ev~dente de grande import6ncia. 
E como nesta ndo-cihncia, que deve sernpre 
permanecer como antitese da cihcia, h6 urna 
esfera de q d o  deste sentimento, encontrarnos 
um tercelro fato geral que confirrna os dois pri- 
meiros. Podernos, portanto, estar seguros de 
que as rdigibes, rnesmo que nenhurna fosse 
verdadeira, sdo, porhrn, todas elas pdlidas 
irnagens de urna verdade. [. . .] 

De arnbas as partes desta grande contro- 
vbrsia deve, portanto, existir a verdade. Urna 
considera~60 irnparcial de seus aspectos gerais 
nos for<a a concluir qua a religido, onde quer 
que se apresente corno trarna que atravessa 
a urdidura da historia da humanidade, 6 a 
express60 de urn fato eterno; ao passo que 
& quase verdade evidente dizer que a ci&ncia 
6 urn arnontoado organizado de fatos sernpre 
crescentes e sernpre mais filtrados pelos erros. 
E se ombas t&rn bases na realidade das coisas, 
entdo entre elas deve hover harrnonia hnda- 
mental. € irnpossivel supor que haja duas ordens 
de verdade ern absoluto e perp6tua oposi~do. 
Ndo se pode conceber tal hipotese a ndo ser 
com algurna teoria rnaniqueista que nenhurn 
de nos ousaria confessar, ainda que ataque a 
maior parte das crenps. Ernbora nas invectivas 
clericois se diga que a religido 6 de Deus e a 
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ci&ncia Q do diabo, esta & uma aArrna<do que 
o rnals violento fan6tico n60 gostaria de afirrnar 
absolutarnente. Entdo, quem ndo afirma isso 
deve admitir que sob seu antagonism0 aparente 
haja urn tranqijilo e completo acordo. 

Todo partido deve, portanto, raconhecer 
nos pretensdes dos outros verdades que ndo 
devem ser ~gnoradas. Rquele que contempla o 
universo sob visdes relig~osas deve aprender 
a ver que a ci&ncia Q um elemento do grande 
todo; e como tal deveria ser olhada com os 
mesmos ssntlrnentos que o resto. Enquanto 
aqueles qua contemplam o universo com visdes 
cientificas devern aprender a ver que a rel~gido 
5 do rnesma forrna um elemento do grande todo 
e, portanto, deve ser tratada como um sujeito 
de ci&ncia corn ndo menores preconceitos do 
qua qualquer outra realidade. ConvQrn que todo 
partido se esforce para cornpreender o outro, 
com a convic<bo de que o outro B digno de ser 

Carta autrjgrafa de Spencer 
a o  matematrco znglds 

Charles Babbage, 
~dealrzador da maquma analitica 

(lamars levadu a termo), 
uma  calculadora 

corn fichas perfuradas 
que deverta ter trdo 

todas as caracteristtcas 
fundamentats 

dos cornputadores modernos. 

entendido; e com a convic<do de que, quando 
for mutuarnente reconhecida, esta qualquer 
colsa de comum ser6 a base de uma completa 
reconcilia<do. [. . . ]  

Ora, uma vez que estas duas grandes 
realidades, ci6ncia e religido, sdo elernentos 
do rnesmo espirito e correspondem a aspectos 
d~versos do mesmo universo, deve existir entre 
elas harmonla fundamental; ternos, portanto, 
boa razdo para concluir que o verdadeiro mas 
abstrato contido no religido e o verdadeiro 
mais abstrato contido na ci&ncia devern ser 
aqueles ern que arnbos se fundern. 0 fato 
mais compreensivo que encontrarnos em 
nossa rnente deve ser aquilo que buscamos; 
reunindo ele os polos positivo e nsgativo do 
pensamento hurnano, deve ser o fato final de 
nossa intelig&ncia. 

H. Spsncar, 
0 s  primairos prfncipios. 



0 DESENVOLVIMENTO 
DAS CIENCIAS 
NO SECULO XIX. 
0 EMPlRlOCRlTlClSMO 
E 0 CONVENCIONALISMO 

"Toda a ciencia tem o escopo de substituir; ou seja, 
de economizar, experiencias por meio da reprodu- 
@o e da antecipa@o de fatos no pensamento". 

Ernst Mach 

"0 fisico que renunciou a uma de suas hipdteses 
deveria estar [. . .] cheio de alegria, porque desta 
forma encontra uma inesperada ocasiiio de des- 
coberta". 

Henri Poincare 

"0 fisico niio pode jamais submeter ao controle da 
experihcia uma hipotese isolada, mas apenas todo 
um conjunto de hipoteses. Quando a ex~eriencia 
esta em desacordo com suas previsbes, ela Ihe 
ensina que ao menos uma das hipdteses que cons- 
tituem o conjunto e inaceitavel e deve ser modifi- 
cada, mas niio Ihe indica qua1 devera ser mudada". 

Pierre Duhem 
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0 desen cii5ncicls 

0 estreito entrelaqamento que, por 
vezes, se constitui na historia das idtias 
entre idtias filosoficas (ou metafisicas, isto 
C, teorias n io  controliiveis empiricamente) 
e teorias cientificas nos impde delinear 
os traqos da evoluqiio de algumas teorias 
cientificas do stculo XIX que, estudando de 
cheio problemiiticas filosoficas (corno a da 
imagem do "homem", a do "livre-arbitrio", 
a da imagem do "mundo" e a da propria 
idtia de "verdade"), obrigaram os filosofos, 
att  os mais distantes da mentalidade e das 
preocupaqdes da pesquisa cientifica, a terem 
de se defrontar com o desenvolvimento da 
cihcia. 

Ao longo do stculo XIX, as disciplinas 
matemiiticas foram submetidas ao process0 
de "rigorizaqiio" e de "reduqio" que cul- 
minarii nos anos de passagem entre os dois 
stculos, com a descoberta das antinomias 
que, ameaqando todo o edificio do saber 
matemiitico, proporio os mais interessantes 
e fecundos problemas aos matemiiticos do 
stculo XX. Paralelamente, o nascimento 
das geometrias niio-euclidianas, enquanto, 
por um lado, contribuirii para aquilo que, 
em nosso stculo, seria a proposta do "pro- 
grama de Hilbert" (cuja impraticabilidade 
seria depois demonstrada pelos resultados 
das pesquisas de Godel), por outro lado 
corta pela raiz uma das idtias filosoficas 
mais arraigadas (e mais influentes) na tra- 
diqio do pensamento ocidental: a idtia de 
que os axiomas da geometria euclidiana 
s i o  verdades evidentes, auto-evidentes, 
incontroversas e verdadeiras, para altm 

de qualquer discussio. As geometrias nio- 
euclidianas mostraram que os que eram 
considerados "principios" nada mais eram 
do que "comeqos", e que algumas pro- 
posiq6es vistas entio como se houvessem 
sido escritas para toda a eternidade nada 
mais eram do que convenqdes. Esse t um 
tipico exemplo de como resultados ttcnicos 
obtidos dentro de uma disciplina cientifica 
podem subverter teorias filosoficas como 
a do conhecimento. E t 6bvio que o pre- 
dominio de uma teoria do conhecimento 
ao invts de outra acarreta conseqiihcias 
relevantes sobre a idtia do homem (jii que 
o homem que capta, constroi ou, de qual- 
quer forma, t capaz de verdades absolutas 
niio C o mesmo homem que so t capaz de 
verdades sempre desmentiveis ou entio de 
convenqdes) e, desse modo, sobre o mais 
vasto fmbito das quest6es filosoficas mais 
urgentes, a comeCar pelas questdes Cticas, 
politicas e religiosas. 

Altm disso, a fisica no stculo XIX 
levou ao apogeu a imagem (filosofica) 
mecanicista do universo para depois criar, 
antes do fim do stculo, os dados e pressu- 
postos que levariio essa imagem a uma crise 
irreversivel. Entrelaqando-se com as teorias 
quimicas e fisiologicas (em desenvolvimento 
tumultuado no stculo XIX), o mecanicismo 
fisico acentuaria a controvtrsia entre me- 
canicismo e vitalismo, na qual o vitalismo 
levaria a pior. 

Por outro lado, a biologia no stculo 
XIX prop& para a antropologia filosofica 
e para o pensamento religioso problemas 
entre os mais profundos e strios de toda 
a historia do pensamento. Com sua teoria 
evolutiva das esptcies biologicas, Darwin 
p6s em crise a idtia de homem que predo- 
minava hii stculos. 
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AIc~uns resultados N t & n i c ~ ~ N  

da pesquisa cientifica 

Eis, entiio, algumas das teorias cien- 
tificas de maior "significado filos6ficon na 
hist6ria das idtias do siculo XIX (e tam- 
bim para a historia posterior). Sobre essas 
teorias, falaremos nas paginas seguintes. 
Entretanto, a escolha dessas teorias niio 
deve nos levar a esquecer outras teorias 
(tambim carregadas de significado filo- 
s6fic0, como algumas teorias fisiologicas 
ou ainda algumas teorias farmacologi- 
cas), nem a grande colheita de resultados 
ticnicos obtidos niio s6 pela matematica, 
pela fisica e pela biologia, mas tambim 
pela quimica (basta relembrar os nomes 
de Cannizzaro, Berzelius, Wohler, Arrhe- 
nius, Liebig, Kekult, Mendelejev e outros), 
pela embriologia (Von Baer, Von Koliker), 
pela fisiologia (Magendie, Bernard), pela 
bacteriologia e pela imunologia (o  siculo 
XIX foi o siculo de Pasteur, Koch, Ehrlich, 
von Behring e outros), pela anatomia pa- 
tologica (Rokitansky), pela farmacologia 
(J. Miiller, C. Ludwig, Bernard e outros), 
pela geologia (Lyell), pela cristalografia, 
pela astronomia e pelas ciCncias histbricas, 
que, no siculo XIX, conheceram portentoso 
desenvolvimento (veja-se, a esse respeito, o 
capitulo sobre o historicismo). Alim disso, 
a biologia assiste ao desenvolvimento da 
teoria da cilula, verdadeiro ponto cardeal 
para a biologia (Rudolph Virchow, 1821- 
1902, diria que "todo animal i uma soma 
de unidades vitais, cada uma das quais 
possui todas as caracteristicas da vida") e 
testemunha (sem se dar conta disso, porim) 
o nascimento da genitica. Com efeito, foi 
urn obscuro frade agostiniano moravio, 
Gregor Johann Mendel (1 822-1 884) que, 
combinando seus interesses botfnicos com 
seus conhecimentos matemiticos, e depois 
de um trabalho de cruzamento de ervilhas 
que durou oito anos, conseguiu descobrir as 
leis da hereditariedade que levam seu nome 
(as leis de Mendel): a lei da segrega~iio e a lei 
da independincia das caracteristicas here- 
ditirias. A pesquisa de Mendel talvez fosse 
avan~ada  demais para sua ipoca. Como 
quer que seja, 6 fato que Mendel morreu 
em 1884, desconhecido para o mundo cien- 
tifico. Somente em 1900, trCs botfnicos, o 
holandCs H. De Vries, o alemiio C. Correns e 

o hungaro E. Tschermak, independentemen- 
te um do outro, conseguiram redescobrir as 
leis da hereditariedade, reconhecendo entiio 
a prioridade de Mendel. Ainda no campo 
biolbgico, o siculo XIX assiste a extensiio 
da disputa sobre a geraqiio espontfnea, que, 
no siculo anterior, havia posto em contraste 
Needham e Spallanzani. Nesse periodo, 
a controvCrsia renasceu a proposito das 
bactirias e dos outros microorganismos, 
menores que os protozoarios. Usando as 
mesmas ticnicas de provas cogitadas por 
Spallanzani, Pasteur demonstrou que as 
bactirias se originam de minlisculos germes 
presentes na atmosfera, os quais, por seu 
turno, provCm de outras bactirias. Essas 
bactirias podem ser destruidas com o calor, 
fazendo com que o caldo de cultura fique 
estiril. 0 advershrio de Pasteur, F. A. Pou- 
chet, teve de se dobrar diante da excelCncia 
dos experimentos e das argumentaq6es de 
Pasteur (G. Montalenti). 

Gregor Johann Mendel (1  822-1 884) 
foi o descobridor 
dus leis da hereditariedade bioltigica. 
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11. 0 processo de"rigorizac&o" 

da matemAtica 

Deixando de lado a grande massa dos 
resultados ticnicos, a matemitica do siculo 
XIX (diversamente da matemitica do sku -  
lo XVIII, o siculo de Euler e de Lagrange) 
caracteriza-se por forte exigincia de rigor, 
entendido como a explicitag20 dos conceitos 
das diversas teorias e a determinaqio dos 
procedimentos dedutivos e fundacionais 
dessas teorias, com a definigio progres- 
siva da eviddncia como instrumento de 
fundamentaq20 e aceitagio dos resultados 
matemiticos. 

Esse processo conheceu uma primeira 
fase importante com a "reduqiio", por Louis 
Augustin Cauchy (1798-1857), dos concei- 
tos fundamentais da anilise infinitesimal 
(limite, derivada, integral etc.) ao estudo dos 
numeros "reais". E conheceu a segunda fase, 
tambim igualmente importante, chamada 
hoje de "aritmetizaqiio da anilise", na qual 
a teoria dos numeros reais i reconduzida a 
teoria dos numeros naturais (de que se ocupa 
a aritmitica e que podem ser submetidos as 
operaq6es de soma e de produto e as ope- 
rag6es delas extraiveis). 

A "aritmetiza@o da anilise" recebeu 
notivel contribuigiio de Karl Weierstrass 
(1815-1897) e alcangou seu ponto culmi- 
nante em 1872, com as duas "fundamen- 
tagdes clissicas" do sistema dos numeros 
reais, por Georg Cantor (1845-1918) e 
Richard Dedekind (1 831-1916). As inves- 
tigagdes de Weierstrass, Cantor e Dedekind 
demonstraram que a teoria dos numeros 
reais, com todas as construgdes que se pode 
obter a partir dela (por exemplo, a teoria das 
fung6es de variivel real e complexa, o cilcu- 
lo infinitesimal etc.), deriva rigorosamente 
do conceito e da propriedade dos numeros 
naturais. Desse modo, para alguns estudio- 
sos, como, por exemplo, Leopold Kronecker 
(1 823-1 881), o numero natural aparece 
como o "material originirio" capaz de servir 
de "fundamento" para toda a matemitica. 
Essa convicq2o ficou registrada na cilebre 

express20 de Kronecker, segundo a qual, 
na matematica, tudo i obra dos homens, a 
exceg2o dos numeros naturais, "que foram 
criados pelo bom Deus". 

Entretanto, nem todos os matemiti- 
cos decidiram-se a aceitar como primitiva 
a noqiio de numero natural. Alguns deles 
consideravam que se podia remeter a idiia 
de n6mero natural a algo ainda mais profun- 
do ou primitivo. E C ent2o que nascem duas 
linhas fundamentais de desenvolvimento da 
fundamentaggo da aritmitica, uma devida 
a Gottlob Frege (1848-1895) e a outra a 
Georg Cantor. Com seus Fundamentos da 
arztme'tica (1884), Frege quis reconduzir a 
aritmitica a logica, reduzindo o conceito 
de niimero natural a uma combina@o de 
conceitos puramente 16gicos. Escreve ele: 
"Procurei tornar verossimil o fato de que a 
aritmitica i um ram0 da 16gica, niio tendo 
necessidade de tomar emprestado nenhum 
fundamento para suas demonstraqdes, nem 
da experiincia, nem da intuig2oY'. Em suma, 
o que Frege pretendeu fazer foi extrair "as 
leis mais simples do numerar" com "meios 
puramente logicos". E, desse modo, com 
Frege, passava-se da "aritmetizaqio da 
anilise" para a "logicizaq20 da aritmitica", 
tendo inicio a orientaq20 "logicista" na 
questiio da fundamentaqiio da matematica, 
orientagio que depois seria retomada e de- 
senvolvida por Bertrand Russell. Enquanto 
Frege seguia precisamente o caminho da 
logicizaqio da aritmitica, Cantor leva a 
efeito a redugdo da aritmitica a "teoria dos 
conjuntos". 

George Boole 
e a 6Ic~ebr.a da Ibgica 

Nesse meio tempo, a algebra dava pas- 
sos de gigante, sobretudo com o grande ginio 
- morto muito jovem em misterioso duelo 
- que foi Evariste Galois (1811-1832), que 
sistematizou e organizou brilhantemente a 
teoria das equas6es algibricas, e com o in- 
glis George Peacock (1791-1 858), o irlandis 
William Rowan Hamilton (1805-1865), ain- 
da o inglis Arthur Cayley (1821-1895) e o 
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alem5o Hermann Grassmann (1 807-1 8 T ) ,  
que criaram a ilgebra abstrata. Enquanto 
isso, com seu livro Analise matematica da 
ldgica (1847), George Boole (1815-1864) 
mostrava que era possivel um tratamento 
puramente calculista, isto 6, algibrico, n50 
somente com "grandezas", mas tambim 
com entes como proposig6es, classes etc. 
Desse modo, Boole conseguiu traduzir em 
uma teoria de equagBes a 16gica tradicional 
dos termos, particularmente a silogistica, 
esboqando tambim uma teoria algibrica da 
16gica das proposiq6es. 

Foi assim que Boole provocou um 
grande salto adiante no grandioso projeto 
da characteristics universalis de Leibniz, e 
criou a "ilgebra da 16gicav, ii qual, em segui- 
da, dariam grandes contribuigoes S. Jevons 
(1835-1882), E. Schroder (1841-1902) e C. 
S. Peirce (sobre a epistemologia e a filosofia 
de Peirce, falaremos no capitulo dedicado ao 
pragmatismo). Dessa maneira, Boole fazia a 
16gica tornar-se "16gica simb61icam, que se 
configurava como "ramo da matemitica", 
mas ram0 da matemitica que, precisamente 
como queria Frege, permitia rigoroso con- 
trole das demonstraq6es matemiticas. Com 
efeito, para Frege, a 16gica n5o i apenas o 
fundamento ao qual reportar, por meio da 
aritmitica, as variadas teorias matemiticas, 
mas tambim o instrumento com o qual se 
deve construir de mod0 correto e rigoroso 
o pr6prio edificio da matemitica. 

Como j i  observamos, o programa 
logicista de Frege seria retomado por 
Bertrand Russell, ao passo que Giuseppe 
Peano (1858-1932), ao qual se deve uma 
axiomatizaqio original e clissica da arit- 
mitica (ponto no qual j i  havia sido pre- 
cedido por Dedekind), conceberia a 16gica 
somente como instrumento poderoso a ser 
utilizado na construgio rigorosa do saber 
matemitico. 

Das geometrias 

n&o-e~clidianas 

ao programa de Grlangen 

No mesmo period0 em que assistimos 
aos importantes desenvolvimentos men- 
cionados, nascem tambim as geometrias 

niio-euclidianas. No inicio, as idiias dos 
construtores de tais geometrias custam a 
se afirmar no mundo dos matemiticos. 
Entretanto, a partir da dicada de 1860, 
aproximadamente, elas se impoem quase 
como patrim6nio comum dos matemiticos, 
que caminham para generalizaqoes sempre 
mais vastas, como mostra o famoso "pro- 
grama de Erlangen", exposto por Filix Klein 
(1849-1925) em 1872 e segundo o qual as 
varias disciplinas geomitricas (geometria 
mitrica, geometria afim, geometria projetiva 
etc.) podem ser dispostas hierarquicamente, 
j i  que a geometria imediatamente inferior 
C menos geral e profunda do que a imedia- 
tamente anterior. 

Em todo caso, como veremos na pr6xi- 
ma segio, a construg50 das geometrias nio- 
euclidianas tambim implicari na eliminag50 
dos poderes da intuig5o na fundamentagio e 
na elaboragio de uma teoria geomktrica: os 
axiomas nio siio mais "verdades evidentes" 
que, como solida rocha, garantem a "fun- 
dag5o" do sistema geometrico, mas, como 
reconheceri entre outros H. Poincare, puros 
e simples "comegos", pontos de partida 
convencionalmente escolhidos e admitidos 
para efetuar a construg50 dedutiva da teoria. 
Ora, se os axiomas s5o considerados verda- 
deiros, tambim serio verdadeiros os teore- 
mas deduzidos corretamente de tais axiomas 
e, portanto, o sistema estara garantido. 

Todavia, como demonstraram as geo- 
metrias nio-euclidianas, se os axiomas s5o 
puros "po~tulados", puros e simples pontos 
de partida, ent5o quem garantiri o sistema? 
Ou seja, de que mod0 podemos garantir 
que, continuando a deduzir teoremas, n5o 
cairemos em uma daquelas contradigoes que 
far50 explodir o sistema em seu conjunto? 
A quest50 i central, j i  que, na geometria 
nio-euclidiana, a verdade esta na n5o-con- 
traditoriedade da teoria. 

Dessa quest50 6 que partiri o progra- 
ma "formalista" de David Hilbert (1862- 
1943), programa que, como veremos, es- 
tava destinado ao naufrigio. Como de fato 
naufragou, com a inesperada descoberta de 
"antinomias", tambim a fundamentagso 
16gica e de conjunto da matemitica proposta 
respectivamente por Frege e Cantor. Sio pre- 
cisamente esses os problemas que o siculo 
XIX deixou como heranga para o skulo XX. 



Com os seus Elementos, o grego Eu- 
clides (330-277 a.C. aproximadamente) 
deu forma sistemitica ao saber geomitrico. 
Provavelmente, pouco do conteudo dos Ele- 
mentos C original, mas Euclides teve de fato 
o mCrito de reunir ~ ro~os i c6es  e demonstra- 

L A  > 

q6es tomadas das fontes mais disparatadas 
e apresenth-las em estrutura dedutiva. No 
primeiro livro dos Elementos, Euclides fixa 
vinte e tr@s defini@es, cinco postulados e 
algumas noq6es comuns ou axibmas. Em se- 
guida, com base no que estabeleceu, passa i 
demonstraqio (ou deduqio) das proposiq6es 
(ou teoremas) da geometria. As defini~Bes 
("ponto 6 aquilo que nio tem partes"; "linha 
C comprimento sem largura"; "extremos de 
uma linha s io  pontos" etc.), substancial- 
mente. ~retendem exdicitar os conceitos , L 

da geometria. 0 s  postulados representam 
verdades indubitiveis tipicas do saber ge- 
omCtrico: l. "pode-se traqar uma reta de 
qualquer ponto a qualquer ponto"; 2. "uma 
reta finita pode ser prolongada ii vontade"; 
3. "pode-se traqar um circulo de qualquer 
centro e raio"; 4. "todos os ingulos retos 

S ~ O  iguais". 0 quinto C o postulado das pa- 
ralelas, de que falaremos adiante. Por fim, 
para Euclides, os axiomas s io  verdades que 
valem n io  s6 em geometria, mas tambCm 
universalmente. (Por exemplo: "Coisas que 
s io  iguais a uma mesma coisa s io  iguais 
entre sin; "Se coisas iguais sio adicionadas a 
coisas iguais, as totalidades s io  iguais"; "Se 
de coisas iguais s io  subtraidas coisas iguais, 
os restos s io  iguais"; "0 todo C maior que 
a parte" etc.). Definidos os conceitos e 
fixados os postulados e axiomas, Euclides 
deles deduz, como observamos, aquelas 
proposiq6es ou teoremas que constituem o 
saber geomktrico (por exemplo: "Sobre uma 
dada reta terminada, construir um triingulo 
eqiiilitero"; "Nos triingulos isosceles, os 
ingulos da base s io  iguais entre si; e, sendo 
prolongados os lados iguais, os ingulos sob 
a base (tambim) serio iguais entre sin; "Se, 
em um triingulo, dois ingulos s io  iguais 
entre si, tambCm os lados opostos aosjingu- 
10s iguais ser5o iguais entre si" etc.). E esse, 
portanto, o mod0 como Euclides ordena os 
conhecimentos geomktricos no sistema cha- 
mado precisamente de sistema euclidiano. 
E, durante se'culos, esse sistema valeu como 
modelo insuperavel de saber dedutivo: os 
termos da teoria s50 introduzidos depois de 
terem sido definidos, e as proposiq6es nio  
s io  afirmadas caso antes n io  tenham sido 

Litografia que retrata 
o matematrco e fisico alemao 
Karl Friedrich Gauss 
(1 777-1 855) 
sobre o terraGo 
de seu obseruatdrio 
astron6mico em Giittingen. 
Como astrdnomo, 
Gauss e' conhecido sobretudo 
por uma teoria original 
sobre o mouimento 
dos corpos celestes. 
Em matematica 
uiu claramente 
a ncio demonstrabilidade 
do quinto postulado 
de Euclides 
e a possibilidade 
de construir geometrias 
niio-euclidianas. 
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demonstradas. Naturalmente, n io  se pode 
remontar ao infinito na demonstraqio dos 
teoremas, pois em determinado momento 
C precis0 deter-se para apoiar a cadeia das 
deduq6es em precisas proposiq6es primei- 
ras. Mas Euclides as havia escolhido de tal 
mod0 que n io  parecia que urna mente sadia 
pudesse levantar alguma duvida sobre sua 
veracidade. 

E sendo os teoremas corretamente 
deduzidos de proposiq6es primeiras, verda- 
deiras em si mesmas e auto-evidentes (assim, 
seria auto-evidente dizer que "o todo C maior 
do que a parte", ou que "todos os Bngulos 
retos s io  iguais entre si"), eles tambim apa- 
reciam como indubitavelmente verdadeiros. 
Sendo assim, compreende-se a razio por que 
Leibniz afirmou que "os gregos raciocinaram 
com toda a exatid50 possivel em matemhtica 
e deixaram ao genero humano modelos de 
arte demonstrativa". Em substincia, Eucli- 
des, como ja o fizera Arist6teles e o fariam 
Pascal e Newton, expressou o ideal de urna 
organizaqio axiomhtica de urna disciplina, 
ideal redutivel, a grosso modo, B escolha de 
pequeno numero de proposiq6es "eviden- 
tes" daquele Bmbito do saber e B d e d u ~ i o  
posterior a partir delas, de todas as outras 
proposiq6es verdadeiras de tal Bmbito. 

Entretanto, o conceit0 de evidtncia 
esth longe de ser evidente. E os aconteci- 
mentos da geometria euclidiana concorre- 
ram de mod0 relevante para transformar a 
concepqio euclidiana dos axiomas (enten- 
didos exatamente como principios verda- 
deiros, auto-evidentes e fundamentadores 
das ulteriores afirmaq6es de urna ciencia). 
Com efeito, desde a antiguidade, o quinto 
postulado de Euclides n io  convencera de 
mod0 algum. Trata-se do famoso postulado 
das paralelas, que Euclides formulara (cf. 
fig. 1) nos seguintes termos: "Se urna reta, 
encontrando outras duas retas, produz dois 
Bngulos internos localizados na mesma 
parte, menores do que dois iingulos retos, 
aquelas retas, prolongadas ao infinito, se 
encontram na mesma parte em que estio os 
Bngulos menores de duas retas". 

Fig. 1 

Fig. 2a 

Fig. 2b 

Esse postulado nos diz que, dados em 
um plano urna reta s e um ponto P fora dela, 
existe no plano urna s6 reta r que passa pelo 
ponto P e C paralela a reta dada, no sentido 
de que n io  a encontra nunca. E isso acon- 
teceria quando a reta r e a reta s encontram 
a reta t, formando dois Bngulos retos (corno 
na fig. 2a) ou dois Bngulos cuja soma C igual 
a dois retos (corno na fig. 2b). 

Entretanto, essa proposiqio n io  C evi- 
dente, podendo se mostrar falsa em outros 
modelos. Com efeito, se o plano contendo 
a reta s e o ponto P fora dela C limitado h 
zona interna de um circulo, entio logo se 
ve (corno se pode perceber na fig. 3) que h i  

u Fig. 3 
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muitas retas que passam por P e niio encon- 
tram s. Se aumentarmos o raio do circulo, 
diminui a quantidade de retas que passam 
por P e niio encontram s. Mas elas conti- 
nuariio sendo sempre de n6mero infinito. 
Ora, que "intuiqiio" e que "auto-evid&nciaV 
poderio nos garantir que essa situaqio n io  
existiri mais quando o plano 6 ilimitado? 
(E. Agazzi - D. Palladino). 

Altm disso (corno se pode ver na fig. 
4), se tomarmos uma reta s sobre um plano 
e um ponto P fora dela, sobre o qual passa 
a reta r, que encontra a reta s no ponto A, 
querendo tornar a reta r paralela i reta s, nos 
fazemos girar em sentido anti-horario a reta 
r, que encontrari a reta s nos pontos B,  C, D, 
E etc. 0 s  pontos B, C, D, E etc. se afastariio 
sempre mais do ponto A, mas quando C que, 
num plano infinito, teremos a separaqiio 
entre r e s? Como poderi ser controlada 
essa separaqiio? E absurdo dizer que duas 
retas paralelas se encontram no infinito? 

Fig. 4 

das geometrias 

Bastam essas consideraqoes para mos- 
trar as perplexidades que acompanharam a 
reflex30 sobre o quinto postulado de Eucli- 
des na historia do pensamento grego, irabe 
e renascentista. 0 fato C que, enquanto os 
quatro primeiros postulados de Euclides 
parecem muito simples, com o quinto ja 
niio se dii o mesmo. Ele assemelha-se mais 
a um teorema do que a um postulado. Por 
isso, procurou-se demonstri-lo como con- 
sequcncia dos primeiros quatro, ou entiio 
como consequCncia dos primeiros quatro 
mais outro postulado tambim "evidente" e 
fora de discussiio, como os primeiros quatro. 
Entretanto, a primeira tentativa niio teve 
&xito e a segunda s6 obteve introduzindo 
um postulado que n io  C em absoluto mais 
simples nem mais auto-evidente do que o 
que devia ser demonstrado. 

Por todas essas razdes, no sCculo XVIII, 
o jesuita Jer6nimo Saccheri (1677-1733) re- 
so lve~  mudar de rumo. Em seu Euclides ab 
omni naevo vindicatus (Euclides emendado 
por todo neo, 1733), experimentou negar o 
postulado euclidiano da paralela e depois 
deduzir todas as conseqiihcias logicas dessa 
negaqio, procurando uma contradiqio que 
demonstrasse assim, por absurdo, o famoso 
postulado. 

Em outros termos, o procedimento 
de Saccheri 6 o seguinte: tomemos cinco 
axiomas, dos quais os primeiros quatro 
coincidam com os de Euclides e o quinto seja 
a negaqiio do quinto postulado de Euclides; 
desenvolvamos entiio as consequhcias desse 
conjunto de axiomas assim adulterado e, se 
encontrarmos uma contradiqio (isto 6 ,  se 
deduzirmos o teorema T e o teorema niio-T), 
entio teremos demonstrando que t errado 
refutar o quinto postulado de Euclides. Foi 
isso que Saccheri fez. E em sua deduqiio 
apareceram teoremas que, i luz da intuiqio, 
eram monstruosos. Mas a monstruosidade 
niio C incoerhcia e a intuiqio pode nos en- 
ganar. Entretanto, n io  se engana a deduqio 
correta de proposiqoes contraditorias. De- 
pois de ter cometido alguns erros, Saccheri 
encontrou a contradiqiio que procurava, 
acreditando assim ter alcanqado o objetivo 
a que se propusera. Na realidade, sem se 
aperceber disso, havia construido a primeira 
geometria niio-euclidiana. 

Esta, porCm, devia esperar ainda cerca 
de um stculo para ser construida e desen- 
volvida conscientemente. Com efeito, foi no 
principio do sCculo XIX que o grande ma- 
temitico Karl Friedrich Gauss (1777-1 855) 
viu com toda a clareza a n io  demonstrabili- 
dade do quinto postulado e a possibilidade 
de construir sistemas geomCtricos diferentes 
do euclidiano. Mas Gauss nio  publicou suas 
pesquisas com medo dos "estrilos dos beo- 
cios". E a gloria da fundaqiio da geometria 
nio-euclidiana coube entiio ao hGngaro 
Janos Bolyai (1 802-1 860) e ao russo Nicolai 
Ivanovic Lobacewskij (1793-1856), que, por 
volta de 1826, independentemente um do 
outro, levaram a termo a construgiio de uma 
geometria na qual o postulado da paralela 
n io  vale mais. Com efeito, a caracteristica 
de fundo da geometria hiperb6lica (assim 
passou a ser chamada posteriormente a 
geometria nio-euclidiana de Lobacewskij) 
C que ela se obtCm substituindo o postulado 
da paralela por sua pura e simples negaqiio. 
0 postulado euclidiano afirma a unicidade 
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do plano da paralela para um ponto e urna 
reta, mas a geometria hiperbolica postula a 
existhcia de mais paralelas para um ponto 
e urna reta. 0 desenvolvimento do sistema 
de axiomas assim mudado deu origem a 
urna nova e authtica geometria, coerente, 
complexa e rica de teoremas interessantissi- 
mos. Poucos anos depois do nascimento da 
geometria hiperbolica, Bernhard Riemann 
(1826-1866) construia um sistema geomCtri- 
co (chamado de geometria eliptica) no qual 
o axioma da paralela era substituido pel0 
axiorna de Riemann, segundo o qual "duas 
retas quaisquer de um plano tern sempre 
pelo menos um ponto em cornurn". Isso 
significa que n2o existem retas paralelas. 
Assim, tambCm Riemann desenvolveu seu 
sistema de mod0 coerente, obtendo desse 
mod0 outra geometria n2o-euclidiana. 

Apenas para se ter urna idCia de urna 
geometria privada de retas paralelas, tome- 
mos o modelo constituido por urna esfera. 
Nesse modelo, a esfera corresponde ao 
plano e as retas siio representadas por cir- 
cunferhcias miximas (obtidas cortando a 
esfera por planos que passam no centro da 
propria esfera; exemplos familiares de tais 
circunferhcias maximas sZo o equador e os 
meridianos terrestres). (Cf. fig. 5). 

NORTE 

Nesse modelo (como se vt  na fig. 5), 
niio existem duas retas (duas circunferhcias 
maximas) que n5o se encontrem. Eis, por- 
tanto, um modelo facilmente imaginavel de 
uma geometria (geometria eliptica) na qual 
n2o existem retas paralelas. E 6 obvio que, 
nessa geometria, tambCm os teoremas s2o 
diversos (dos euclidianos). Assim, por exem- 
plo, se a soma dos ingulos internos de urn 
triingulo, no sistema euclidiano, equivale 
a 180" (para comprovi-lo C suficiente um 
breve raciocinio sobre a fig. 6), na geometria 

eliptica a soma dos ingulos internos de um 
triingulo 6 superior a 180". Com efeito, 
considerando o triiingulo B A C da fig. 7 (no 
qual dois vktices se encontram no equador e 
um coincide com o polo), pode-se ver que a 
soma dos ingulos em B e C, sendo eles retos, 
C de 180"; mas, somando a eles o ingulo em 
A, a soma dos ingulos internos do triingulo 
B A C torna-se sempre maior que 180". 

Fig. 6 

Isso quanto ao que se refere B geome- 
tria eliptica de Riemann. Visualizando com 
outros modelos o espaqo de Lobacewskij, 
pode-se mostrar que, nele, a soma dos in-  
gulos internos de um triingulo C menor do 
que 180". Assim, por exemplo, dado o eixo 
CD (cf. fig. 8), pode-se construir, a partir de 
urna dada curva, chamada tratora (o arc0 
A B da fig. 8), girando-a em torno do eixo 
CD, urna porq2o do plano de Lobacewskij, 
onde se constata, entre outras coisas, que 
todos os triingulos de sua superficie ttm 
trts ingulos internos cuja soma C menor 
que 180" (isso tambCm pode ser mostrado 
em urna superficie em depress20) 

C D 

Fig. 8 
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Depois dessas breves explicaq6es sobre 
o nascimento das geometrias niio-euclidia- 
nas, o que importa C ver por que elas repre- 
sentam uma etapa importante na historia 
do pensamento. Pois bem, o primeiro fato 
a ressaltar C que elas aboliram o dogma da 
"verdade" absoluta da geometria euclidiana. 
E note-se que as geometrias de Lobacewskij 
e Riemann foram somente as primeiras de 
muitas outras construidas por seus sucesso- 
res. Substancialmente, a apariqio das geo- 
metrias nio-euclidianas assestou um golpe 
decisivo a confianqa inginua na intui~iio, 
com sua pretensio de fundamentar axiomas 
e postulados e, portanto, de justificar todo 
o edificio da geometria. 

Com a descoberta das geometrias nio- 
euclidianas, perdeu peso a idCia de axiomas 
verdadeiros em si mesmos, indubitaveis e 
auto-evidentes. 

Foi assim que os axiomas, de principios 
fundados e fundadores de todo o conjunto 
dos teoremas, transformaram-se em comeGos 
ou pontos de partida da demonstraqiio. 

Desse ponto central brota a distinqio 
entre geometria matematica e geometria 
fisica: a primeira desenvolve seus teoremas 
a partir de premissas cuja relaqzo com os 
objetos do mundo torna-se irrelevante, ao 
passo que a segunda se configura como um 
ram0 da fisica e procura descrever e racio- 
nalizar iimbitos da experiincia sensivel, 
especialmente o da experiincia espacial. 

Desse modo, o problema da verdade 
das proposiq6es geomitricas desdobra-se 
em problema de verdade matematica, que 
se reduzira a ser conseqiiincia logica dos 
axiomas, e em um problema de verdade 
empirica, que conflui na epistemologia das 
ciincias empiricas quando estas tratam 
da relaqio entre teoria e realidade. Como 
quer que seja, a concepqio dos axiomas 
entendidos como convenq6es (e n io  mais 
como principios verdadeiros), concepqiio 
que brota da descoberta das geometrias nio- 
euclidianas, implicava quest6es importantes. 
Enquanto os axiomas eram vistos como 
principios verdadeiros, o problema da coe- 

&cia do sistema estava assegurado, ja que 
a deduqio correta de premissas verdadeiras 
gera somente conseqiiincias verdadeiras, e 
duas proposiq6es verdadeiras n io  podem 
se contradizer. Mas, se os axiomas se confi- 
guram como proposiq6es nem verdadeiras, 
nem falsas, entiio n io  se pode excluir que, 
deduzindo corretamente a partir deles, n io  
encontremos contradiq6es. 

Portanto, 1) como se pode assegurar 
a coerbncia de sistemas cujas premissas s io  
apenas afirmaqoes e n io  principios? 

E esse problema fundamental n io  C o 
Gnico, jh que existe tambCm 2) o problema 
da completeza, que se divide em dois sub- 
problemas: a )  o da completeza sintatica e 
b) o da completeza sem2ntica. 

a )  Completeza sinthtica: como 6 pos- 
sivel nos assegurarmos de que os axiomas 
escolhidos para certo c5lculo s io  capazes de 
demonstrar ou refutar todas as proposiq6es 
daquele chlculo? 

b) Completeza semiintica: se interpre- 
tamos um grupo de axiomas de mod0 que 
eles formalizem certa teoria (corno, por 
exemplo, a meciinica newtoniana), de que 
mod0 podemos nos assegurar de que nHo 
existem proposig6es verdadeiras da teoria 
que 1150 s io  demonstraveis a partir dos 
axiomas colocados? 

E, alCm do problema da coerincia e 
da completeza, ha tambCm 3) o da indepen- 
dBncia dos axiomas uns dos outros, em um 
sistema axiomiitico: como se faz para saber 
se um axioma n io  6 dedutivel do conjunto 
dos outros axiomas do sistema? 

Esses tris problemas - o da coerbncia, 
o da completeza e o da independbncia - nio 
se propunham na concepqio classica dos 
axiomas como principios, mas tornam-se 
urgentes depois da descoberta das geome- 
trias nio-euclidianas. 

E o mais urgente de todos serii o 
problema da coerincia, em primeiro lugar 
porque um sistema formal incoerente deixa 
de existir (podendo-se derivar dele qualquer 
proposiqZo e, portanto, tambCm a negaqio 
dos axiomas), e depois porque as provas 
da completeza e da independincia passam 
primeiro por uma prova de coerincia. A 
logica do sCculo XX, sobretudo com David 
Hilbert, procurarh resolver esses problemas. 
Mas sera Kurt Godel que, com seu trabalho, 
despertarii muitas esperanqas. 
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IV. teoria da e v o l ~ ~ 6 0  biolbgica 

0 d e b a t e  
sobre aNevol~+o"na Francs: 

Desde os tempos de Anaximandro, a 
teoria da evoluqio apareceu muitas vezes 
na historia do pensamento ocidental. En- 
tretanto, ela s6 conseguiu mostrar sua forqa 
te6rica e sua fecundidade explicativa no 
inicio do siculo XIX. Anteriormente, alCm 
daquele criacionismo pelo qual a natureza, 
ministra de Deus, continuava a produzir 
esptcies vivas, exceto o homem, uma teoria 

muito influente fora a da "fixidez" das espC- 
cies: as esptcies animais foram criadas por 
Deus, aparentemente antes da criaqio do 
homem, e se perpetuaram tais e quais, isto 
6, imutaveis, atravCs de geraq6es sucessivas. 
Essa teoria foi expressa pelo grande genio 
C. Linneo (1707-1778) - a quem se deve a 
nomenclatura bin6mica ainda hoje em uso 
na botinica e zoologia - com as palavras 
"Species tot numeramus quot in principio 
creavit infinitum ens". Todavia, em 1809, 
Jean-Baptiste Monet, cavaleiro de Lamarck 
(conhecido por este ultimo nome), publicou 
sua Filosofia zooldgica, em que sustenta 
que a evolu@o da espCcie ocorre sob o 
estimulo do ambiente: o ambiente instrui o 
organismo, que se transforma, adaptando-se 
iustamente ao ambiente. 

Mais em particular, Lamarck formula 
duas leis, a do "uso e n io  uso dos 6rgios" 
e a da "hereditariedade das caracteristicas 
adquiridas". Quanto i primeira lei: "Em 
todo animal que n io  tenha superado o tCr- 
mino de seu desenvolvimento, o emprego 
mais freqiiente e continuo de um orgio qual- 
quer fortalece pouco a pouco esse 6rgi0, 
desenvolve-o, aumenta-o e lhe confere uma 
potencia proporcional i duraqio de seu uso, 
e onde a austncia constante do uso de tal 
6rgio o enfraquece sensivelmente, deteriora- 
o, diminui progressivamente suas faculdades 
e acaba por faze-lo desaparecer". Quanto 
i segunda lei: "Tudo aquilo que a natureza 
fez com que os individuos adquirissem ou 
perdessem por influencia das circunstin- 
cias as quais sua raqa encontra-se exposta 
ha muito tempo e, conseqiientemente, por 
efeito, do uso predominante de tal orgio 
ou pelo seu n io  uso constante, conserva-o 
atravts da geraqio nos novos individuos 
que dai derivam, desde que as mudanqas 
adquiridas sejam comuns aos dois sexos, ou, 
pelo menos, iqueles que produziram esses 
novos individuos" . 

Embora engenhosa e simples, a teoria 
de Lamarck n io  teve grande sucesso. Entre 
outras coisas, ela foi duramente combatida . - . .  
pelo tundador da anatomia comparada e 

Carlos Linneo (1 707-2 778) 
em uma grauura da kpoca. 

da paleontologia, Georges Cuvier (1769- 

Este grande natrtralista 1832), que, encontrando jazidas fosseis que 
for o inventor da nomenclatura binaria continham f6sseis diferentes e, portanto, 
das especies uegetais e animais, revelavam ambientes diversos em tpocas di- 
ainda hole usada pelos cientistas. versas, sustenta que, em diversos momentos 



Capitulo deczmo se'timo - O desenvolvimento  das  a g n c i a s  no  S C C M I O  XJ)< 343 

da hist6ria da terra, verificaram-se cataclis- 
mos, catastrofes ou revolug6es repentinas, 
que teriam ocasionado a morte de todos 
ou quase todos os organismos vivos em 
determinada regiio, para a qual, depois da 
cathstrofe, teriam passado outras esptcies, 
provenientes de outras regi6es. 

Lamarck, portanto, formula uma cla- 
ra teoria da evoluqiio. Cuvier, que fundou 
a anatomia comparada e a paleontologia 
que, depois, teriam se tornado dois pontos 
cardeais de base da teoria da evoluqiio, 
nega, porCm essa evolugiio. Entretanto, 
por seu turno, ele teve de se defrontar com 
outro naturalista, isto 6, Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire (1 772-1 844), que, professor 
no Museum National d'Histoire Naturelle 
de Paris, como Lamarck e Cuvier, retomou 
e defendeu as idiias evolucionistas de La- 
marck ja delineadas p e l ~  naturalista Buffon 
(1707-1788). 

Chavles D a ~ w i n  
eNa ovigem das espkciesN 

A teoria da evoluqiio representou no 
sCculo XIX um fen6meno andogo ao que, 
alguns sCculos antes, acontecera na astrono- 
mia corn CopCrnico: verdadeira revolu@o 
cientifica, fecunda de grandes desdobramen- 
tos, n io  apenas no campo da biologia. Com 
o evolucionismo desapareceu a imagem 
milenar do homem, imagem encarnada na 
teoria fixista, que falava de espicies fixas e 
imuthveis, existentes desde sua criagiio. E se, 
com CopCrnico, a revolugio astron6mica 
reorganiza a ordem espacial, dando 5 terra 
e ao homem um lugar bem diferente do de 
antes no universo, com Darwin a revolu@o 
biol6gica reorganiza a ordem temporal do 
homem. Com CopCrnico e com Darwin, em 
substiincia, muda a teoria relativa ao lugar 
do homem na natureza. 

Darwin (1809-1882) procurou estudar 
medicina e, depois, pensou em encaminhar- 
se para a carreira eclesiastica, mas, em 1831, 
embarcou como naturalista de bordo no 
bergantim inglis de tres mastros Beagle, 
que se preparava para realizar uma explo- 
ragiio cientifica em torno do mundo. Em 
15 de setembro de 1835, o Beagle aportou 
nas ilhas Galapagos, um arquipklago do 
Pacifico. Aqui, Darwin encontrou-se diante 
de uma espicie de fringilideos com bicos 

de proporq6es diferentes conforme a ilha 
em que viviam. Essas pequenas diferengas 
caracteristicas impressionaram muito Da- 
rwin. "Evidentemente, fatos como esse e 
muitos outros podem ser explicados com a 
suposiqiio de que as espkcies se modificam 
gradualmente". 

Depois de sua volta a Inglaterra, Da- 
rwin trabalhou intensamente na coleta de 
fatos relacionados "com a variaqiio dos 
animais e das plantas, tanto no estado 
domkstico como na natureza". 0 trabalho 
desenvolvido por Darwin nesse period0 foi 
imenso. Ele niio tardou a perceber que "a 
selegiio era a chave com a qual o homem 
havia conseguido obter raqas uteis de ani- 
mais e plantas. Mas, por algum tempo, 
continuou incompreensivel como i que a 
seleqio podia se aplicar a organismos que 
viviam na natureza". 

Charles Darwin (1 809-1 882) 
foi o grande teorico do evolucionismo. 
Aqui e' retratado em urna aquarela 
de G. Richmond. 
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Entretanto, narra Darwin em sua 
Autobiografia, "em outubro de 1838, isto 
C, quinze meses depois que comecei minha 
investigaqiio sistematica, aconteceu-me ler 
os escritos de Malthus sobre a populaqiio. 
E estando bem preparado para apreciar a 
luta pela existtncia, que continua em toda 
parte, pela passada observaqiio dos hibitos 
dos animais e das plantas, logo me impactou 
o fato de que, nessas circunstincias, as va- 
riag6es favoraveis tenderiam a se conservar 
e as desfavoriveis a serem destruidas". 

Com isso, Darwin tinha uma teoria 
sobre a qual trabalhar. E nela trabalhou 
durante vinte anos, atC o inicio do veriio 
de 1858, quando Alfred Russell Wallace 
(1 823-1913), jovem naturalista que naquele 
periodo se encontrava nas ilhas Molucas, 
enviou-lhe um ensaio intitulado Sobre a 
tendEncia de as uariedades se afastarem 
indefinidamente d o  tipo original, e viu que 
Wallace propunha uma teoria como a sua. 
Foi assim que, solicitado por Lye11 e pel0 
botinico Joseph D. Hooker (1817-191 I), 
Darwin publicou nos Anais da Sociedade 
Lineana de Londres o ensaio de Wallace e 
um resumo de seu pr6prio manuscrito sobre 
a teoria da evoluqiio, juntamente com uma 
carta ao botinico norte-americano Asa Gray 
(1810-1888), escrita em 5 de setembro de 
1857. Isso ocorreu em 1858. 

Em 1859, finalmente, Darwin publicou 
A origem das espe'cies pela sele@o natural, 
sustentando precisamente que as espCcies 
se originam da seleqiio, pelo ambiente, das 
mais aptas entre as variaq6es hereditirias 
existentes. Em outras palavras, a evoluqiio 
pode ser vista como uma sCrie de adapta- 
q6es, cada qual adquirida ou descartada 
por determinada espCcie sob a press50 do 
process0 de seleqiio, durante longo periodo 
de tempo. 

Mas quais eram exatamente as provas 
que sustentavam sua teoria? 0 pr6prio 
Darwin classificou as provas da teoria da 
evoluqiio em cinco tipos principais: 

1) provas tiradas da hereditariedade 
e da criaqiio, particularmente as variaq6es 
devidas i domesticaqiio; 

2) provas provenientes da distribuiqiio 
geogrifica; 

3) provas provenientes dos testemu- 
nhos fosseis; 

4) provas derivadas da "afinidade re- 
ciproca entre os seres vivos"; 

5) provas provenientes da embriologia 
e dos 6rgiios rudimentares. 

Na conclusiio de A origem das espe'cies, 
Darwin observa que "autores" de elevada 
estatura parecem perfeitamente satisfeitos 
com a opiniiio de que cada espCcie foi criada 
de mod0 independente. Entretanto, acres- 
centa ele, "pela minha mentalidade, harmo- 
niza-se melhor com tudo o que conhecemos 
das leis impressas na matiria pel0 Criador 
o conceit0 de que a produqiio e a extinqiio 
dos habitantes passados e atuais do mundo 
tenham derivado de causas segundas, se- 
melhantes i s  que determinam a morte e o 
nascimento do individuo. Quando concebo 
todos os seres niio como criaq6es especiais, 
mas sim como descendentes diretos de al- 
guns, pouco numerosos, seres que viveram 
muito tempo antes que se depositassem as 
primeiras camadas do sistema siluriano, 
parece-me que eles saem disso nobilitados". 

Mas quais s io  "as leis impressas na 
matkria" de que fala Darwin? Essas leis, 
responde ele, "tomadas em sentido geral, 
siio o desenvolvimento com reproduqiio, a 
variabilidade ligada i aqiio direta e indire- 
ta das condig6es de vida e do uso ou n io  
uso, em ritmo de increment0 numirico a 
tal ponto alto que leva i luta pela vida e, 
consequentemente, i seleqiio natural, que, 
por seu turno, implica na diversidade de ca- 
racteristicas e na extinqiio das formas menos 
a~erfeiqoadas. Portanto, da guerra da na- 
tureza, da carestia e da morte nasce a coisa 
mais elevada que se possa imaginar: a pro- 
duqiio dos animais mais elevados. H i  algo 
de grandioso nessa concepqiio da vida, com 
suas multiplas capacidades, que inicialmente 
foi dada a poucas formas ou a uma so forma, 
mas que, enquanto o planeta continuava 
girando segundo a imutivel lei da gravida- 
de, evoluiu e evolui, partindo de comeqos 
tiio simples, a ponto de criar infinitas for- 
mas, extremamente belas e maravilhosas". 

Quando lemos A origem das espe'cies, 
niio pode surgir (e n5o surge) duvida nenhu- 
ma de que Darwin incluia o homem entre 
os produtos da seleqiio natural. Entretanto, 
passaram-se doze anos antes que, em 1871, 
Darwin publicasse os dois volumes sobre A 
origem d o  homem. No primeiro capitulo, 
sobre as Pvovas da origem do  homem de 
a l p m a  forma inferior, Darwin, entre outras 
coisas, escreve: "0 homem pode receber dos 
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Caricatura da teoria de Charles Darwin, 
publicada na reuista londrina "Punch" 
no  dia 25 de maio de 1861. 

animais inferiores algumas de suas doenqas 
e transmiti-las. Esse fato demonstra a afi- 
nidade de seus tecidos e do sangue, tanto 

Estampa do  se'culo X I X ,  
que retrata Charles Darwin 

em idade auan~ada. 

na estrutura minima como na composi@o, 
bem melhor do que se possa fazer com seu 
confront0 no microscopio ou atravis da 
analise quimica mais acurada [. ..I. 0 s  reme- 
dios produzem sobre eles os mesmos efeitos 
que produzem sobre nos. Muitas espicies 
de macacos experimentam grande prazer 
em beber chi, cafi, bebidas alcoolicas; alim 
disso, como eu proprio vi, fumam tabaco 
com prazer [...I. Em suma, n io  i possivel 
exagerar a estreita correspond@ncia na estru- 
tura geral, na estrutura minima dos tecidos, 
na composiqio quimica e na constituiqio 
entre o homem e os animais superiores, 
especialmente os macacos antropomorfos 
[...I. 0 homem e todos os outros animais 
vertebrados foram construidos com base no 
mesmo modelo geral, ,passam atravis dos 
mesmos esthgios primltivos de desenvolvi- 
mento e conservam certas caracteristicas em 
comum. Por conseguinte, devemos admitir 
francamente sua origem comum. Somente 
nosso preconceito natural e aquela soberba 
que fez com que nossos antepassados se de- 
clarassem descendentes de semideuses 6 que 
nos levam a duvidar dessa conclusio. Mas 
n io  esti longe o dia em que parecera estra- 
nho que naturalistas, bons conhecedores da 
estrutura comparada e do desenvolvimento 
do homem e dos outros mamiferos, tenham 
acreditado que cada um deles fosse obra de 
um ato distinto de criaqio". 
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V. S\ fisica no ~ k t M l o  )<JF 

~sica n o s  inicios ef' . I 

No que se refere i pesquisa no campo 
da fisica, o sCculo XIX foi inaugurado por 
duas realizaq6es de importincia funda- 
mental: precisamente em 1800, A. Volta 
(1745-1827) anunciou a inven~iio da pilha 
e, mais ou menos no mesmo periodo (a 
publicaqiio C de 1802), Th. Young (1773- 
1829) comprovou a interferfncia entre raios 
luminosos, com uma historica experifncia. 
As duas descobertas representam passos 
substanciais i frente Dara dois ramos da fisi- 
ca clhssica, a eletrologia e a 6tica, que nesse 
skulo conhecer50 grande desenvolvimento. - 
em um primeiro momento colateral ao 
desenvolvimento da mecdnica. E o mesmo 
acontecerii, como veremos, tambCm com a 
acustica e a termologia. Esse desenvolvimen- 
to implicarh na progressiva especializaqiio 
dos pesquisadores, que alcanqou niveis 
exasperados no sCculo XX. Mas, naquele 
periodo, a especializaqiio ainda estava no 
inicio, como testemunham amplamente as 
proprias personalidades de Volta (que, alCm 
de eletricidade. tambCm estudava o calor. a 
quimica, a meteorologia e outros temas) e de 
Young (que, antes de mais nada, era midico 
pr6tico e estudioso de problemas biologicos, 
tendo se ocupado tambCm de outros ramos 
da fisica e ainda atuado como valioso cola- 
borador de Cham~ollion na decifraciio da 
estela de Rosetta). h a  coisa mais impdrtante 
C compreender que o carhter unithrio e niio 
especializado da pesquisa cientifica no inicio 
do.sCculo XIX tem seu fundamento tedrico 
no primado que a mecsnica conservarh du- 
rante a maior Darte do sCculo nos imbitos 
da fisica e, mais geralmente, nas ciincias 
da natureza. 

Exatamente na primeira metade do si- 
culo, a mecdnica clhssica alcanqou seu nivel 
mais elevado, inclusive por meio da aplica- 
~ i i o  sempre mais profunda da matemhtica. 
Alihs, a partir de sua aplicaqiio i mecinica, 
a matemiitica ganhou impulso decisivo para 
se desenvolver e progredir, especialmente 
na an6lise dos infinitesimais. Dessa alianqa 
nasceu e logo se tornou aut6noma uma 
nova disciplina: a fisica matemhtica (A. M. 

Legendre, 1752-1833; K. F. Gauss, 1777- 
1855; e outros). 

0 resultado de maior destaque alcanqa- 
do nesse periodo pela mecdnica como nucleo 
da fisica foi o principio de conserva@o da 
energia, com todos os problemas relativos 
ao envolvimento progressivo dos fen6menos 
tkrmicos: sobre isso, falaremos adiante. E, 
no que se refere i s  suas relaq6es com as 
outras cifncias da natureza, devemos notar 
que a mecdnica foi componente essencial 
daquele ram0 fundamental dos estudos 
biomtdicos que C a fisiologia, que tambCm 
nasceu como ciincia moderna no sCculo 
passado (C. Bernard, 1813-1878; o pr6prio 
Young; entre os fisicos, J. L. M. Poiseuille, 
1797-1869, H. L. F. von Helmholtz, 1821- 
1894; E. Mach, 1838-1916, todos grandes 
estudiosos de mecinica). 

de O mecanic ismo 
m @ u: 

detevminista  c o m o  

0 estudo da mecinica, como fora 
proposto por Galileu e Newton e como 
se desenvolvera posteriormente, conduziu 
i concepqiio rigidamente determinista do 
mundo fisico e, conseqiientemente, da 
centralidade da mecinica em relaqiio a 
toda a realidade natural. Como se sabe, a 
mecinica clhssica baseia-se na lei da gravi- 
taqiio universal e nas tris leis da dinimica: 
em principio, delas C possivel deduzir com 
precisiio e sem nenhuma margem de inde- 
terminaqiio a evoluqiio segura de um sistema 
material qualquer, desde que se conhegam 
suas condiq6es iniciais e suas caracteristicas 
mec8nicas. A idCia do determinismo me- 
canicista permeia toda a cultura do sCculo 
XIX, e o personagem mais representativo 
do determinismo mais extremo C P. S. de 
Laplace (1749-1827). 

A mecinica alcanqara tanta precisiio 
e profundidade, desempenhando papel tiio 
central na fisica e nas cifncias em geral, 
que desde o siculo anterior praticamente 
nenhum cientista punha em duvida o fato 
de que qualquer fen6meno natural (fisico, 
quimico, biologico etc.) pudesse ser explica- 
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do com as leis da meciinica clissica. Durante 
todo o periodo que, a grosso modo, vai da 
segunda metade do sCculo XVIII at6 o fim 
do stculo XIX, as pesquisas na fisica, como 
em outros campos, se caracterizavam pel0 
esforgo em concretizar um gigantesco pro- 
grama de pesquisa cientifica que consistia no 
aprofundamento da meciinica e na extensiio 
de suas leis i explicaqio de todos os fenti- 
menos naturais. Nesse sentido, a pesquisa 
desse periodo em fisica se configura como 
"ciincia normal", no sentido que Kuhn deu 
a esse termo, dominada pel0 paradigma do 
mecanicismo. Na realidade a origem do 
mecanicismo era ainda anterior, podendo-se 
faze-la remontar a Descartes. Entretanto, a 
realizaqio do programa mecanicista so foi 
tentada no skculo XIX. 

Esse programa realizou-se plenamen- 
te, sem nenhuma dificuldade, no setor da 
acustica, 16 que, precisamente nesse perio- 
do, a acustica encontra sua sistematizaqio 
te6rica como estudo meciinico das ondas 
nos meios materiais (J. W. Rayleigh, 1842- 
1919). A partir desse momento, o estudo 
dos sons deixa de ser objeto de pesquisa 
b6sica para ser considerado predomi- 
nantemente do ponto de vista aplicativo, 
ttcnico e interdisciplinar. 0 programa me- 
canicista tambCm se realizou com a mesma 
plenitude, embora depois de numerosas 
dificuldades e da brilhante resoluqiio de 
muitos problemas dificeis, no setor da 
termologia. 0 primeiro problema foi pro- 
posto p e l ~  grande matemitico J. B. Fourier 
(1758-1830), que estudara teoricamente a 
conduqio tCrmica: ele observou que o calor 
se propaga sempre segundo uma direqiio 
privilegiada, do corpo de temperatura mais 
elevada para o corpo de temperatura mais 
baixa, apresentando, portanto, tendincia 
para o equilibrio. Isso parecia em contraste 
com a meciinica classica, que exclui tanto a 
existincia de direqdes privilegiadas quanto 
a tendincia ao equilibrio e i irreversibi- 
lidade. A segunda quest20 veio do estudo 
das transformaqdes energtticas. Em 1845, 
J. P. Joule (181 8-1 889) demonstrou que 
a energia mecfnica pode se transformar 
integralmente em calor (primeiro principio 
da termodinfmica). Alguns anos depois, R. 
J. E. Clausius (1822-1888), com base nos 
estudos de N. L. Sadi Carnot (1792-1832), 
enunciou o principio segundo o qual nun- 
ca C possivel transformar integralmente 
certa quantidade de energia tkrmica em 
energia mecfnica, uma vez que parte da 

primeira C cedida ao exterior (segundo 
principio da termodinsmica). E, assim, 
estamos diante do fundamento teorico do 
problema da energia: em qualquer trans- 
formaqio na qual esteja envolvido o calor, 
parte da energia se dispersa, aumentando 
a desordem do universo. Isso implica a 
tendincia geral em direqiio a um equilibrio 
final irreversivel. 

A primeira sintese te6rica da termo- 
d idmica  foi elaborada por Lorde Kelvin 
(1824-1907) em 1865: foi ele quem introdu- 
ziu o conceit0 de "entropia", grandeza que 
expressa a desordem que, em um sistema 
fechado, cresce irreversivelmente a cada 
transformaqiio. Nesse ponto, seria grave a 
contradiqiio com a meciinica de Newton, 
teoria que se disse "dos fentimenos reversi- 
veis": entretanto, C uma contradiqio apenas 
aparente. Como demonstram J. W. Gibbs 
(1 839-1903), L. E. Boltzmann (1 844-1904), 
Clausius, Rayleigh, Maxwell (sobre o qual 
falaremos adiante) e outros, a composiqio 
pode ser encontrada atravCs da aplicaqiio 
dos mCtodos estatisticos a sistemas que, 
como os termodiniimicos, constam de nu- 
mero enorme de particulas: com base nessa 
premissa, demonstra-se que a passagem 
espontiinea de calor de um corpo mais frio 
para um corpo mais quente, ou uma trans- 
formaqiio termodindmica completa n i o  
ocorre na realidade, embora sendo possivel 
em teoria, porque sua probabilidade de se 
verificar C quase nula. 

0 sucesso do mecanicismo na otica 
foi por longo tempo mais ctimodo. Neste 
ramo, como na termodiniimica, registramos 
a competiqiio entre teorias corpusculares e 
ondulat6rias: entretanto, enquanto a teoria 
do calor como substiincia material que passa 
de um corpo a outro C logo abandonada, no 
caso da luz continuam coexistindo ambas 
as familias de teorias. Com efeito, enquan- 
to a experiincia de Young corroborava a 
teoria segundo a qual a luz C onda atravks 
de substiincia particular (o "Cter"), outras 
experiincias sobre a refraqiio e a dupla re- 
fraqio (J. B. Biot, 1774-1862; D. Brewster, 
1781-1868) corroboravam a teoria rival, 
isto C, segundo a qual os raios luminosos 
s io  feixes de corpusculos. A controvCrsia 
encontrari uma primeira definiqio, em sen- 
tido ondulat6ri0, com Maxwell. E s6 entio 
nascerio os contrastes com a meciinica, pois 
at6 aquele momento todos acreditavam que 
podiam inserir ambas as teorias no iimbito 
das leis da meciinica. 
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0 primeiro obsthculo intransponivel 
no caminho da realizagfo do programa me- 
canicista, porim, veio com o progress0 dos 
estudos e das pesquisas sobre a eletricidade. 
A invenqfo da pilha por Volta revestiu-se de 
importincia fundamental, enquanto permi- 
tiu evidenciar cargas elitricas relevantes por 
tempo suficientemente longo para que se 
pudessem observar seus movimentos, isto 
6, as correntes elitricas. Em outras pala- 
vras, com Volta nos situamos na transiqfo 
da eletrosthtica para a eletrodinimica. As 
duas leis da corrente elCtrica nos condutores 
solidos foram enunciadas em 1827 por G. 
S. Ohm (1787-1854), e ainda hoje sfo de- 
signadas por seu nome. Entre os efeitos das 
correntes, o primeiro a ser experimentado 
foi o efeito quimico (hidrolise, eletrolise), 
o que ocorre logo depois do a n h c i o  da 
realizaqio de Volta - e note-se que, como 
disciplina cientifica, a quimica nascera recen- 
temente. Por volta de 1840, Joule estabelece 
a lei segundo a qua1 um segundo efeito se 
desenvolve a partir das correntes ektricas: 
o efeito tirmico. Entretanto, nfo seriam as 
investigag6es sobre esses dois novos efeitos 
que proporiam elementos de crise para o 
programa mecanicista, e sim o efeito eletro- 
magne'tico. E, como veremos, a crise seria 
t i o  grande que contribuiria de mod0 deter- 
minante para abalar as bases da construqfo 
do mecanicismo. 

Para dizer a verdade, os primeiros es- 
tudos modernos de eletrosthtica se haviam 
inserido perfeitamente no mecanicismo, a 
ponto de a lei fundamental da interaqfo 
eletrostAtica ter sido formulada por C. A. 
de Coulomb (1736-1806), com base em 
analogias com a interagfo da gravidade: a lei 
de Coulomb, precisamente, C formalmente 
semelhante a lei da gravidade universal de 
Newton. 0 s  primeiros experimentos sobre 
os efeitos magniticos da eletricidade re- 
montam ao siculo XVIII, mas tambCm no 
caso desse fen6meno so se tornam possiveis 
experimentagBes adequadas com a disponi- 
bilidade da pilha. Em 1819, H. C. Oersted 
(1 777-1 85 1 ) verifica experimentalmente 
o efeito de urna corrente elitrica sobre a 
agulha magnitica. No ano seguinte, A. M. 
AmpZre (1775-1836) demonstrou a com- 

espira de condutor percorrida por corrente. 
M. Faraday (1791-1877), jh entio urna das 
raras figuras de estudiosos de mdtiplos 
interesses, como Volta ou Young, partindo 
do atento exame das pesquisas realizadas 
at6 aquele momento, hipotetizou que seria 
possivel obter urna corrente elitrica com 
a variaqio de um campo magnitico. Esse 
fen6meno (induqfo eletromagnitica) foi 
verificado experimentalmente por J. Henry 
(1799-1 878), conhecido tambim por ter rea- 
lizado o primeiro eletromagneto. A primeira 
lei quantitativa das correntes induzidas foi 
formulada em 1830 por F. E. Neumann 
(1798-1895). A historia posterior da eletro- 
dinimica e do eletromagnetismo i a historia 
de urna enorme quantidade de aplicag6es 
ticnicas e prhticas de vastissimo impact0 
sobre a sociedade: do motor aos geradores 
elitricos, do telefone 5s limpadas elitricas. 
Mas tratar de aplicag6es ticnicas extrapola 
os objetivos do presente volume. 

4 a O eIet roma9net is~o 

e  a M O V ~  sintese tebrica 

Faraday teve o mirito de realizar urna 
sirie de experimentos sistemhticos sobre o 
eletromagnetismo, e de inserir seus resulta- 

0 cientista francts Andre-Marie Ampere, 
ple<a equivakncia entre um magneto e urna e m  uma gravura da ipoca. 
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dos em um quadro teorico novo. Ele niio 
se ocupava tanto das aplicaq6es priticas 
de seus estudos, e sim muito mais de seu 
valor cognoscitivo teorico: como Oersted 
ressentiu-se profundamente da influcncia 
de Schelling e de outros filosofos alemiies 
da natureza, Faraday nutria a convicqiio, 
no inicio puramente metafisica, de que a 
eletricidade, o magnetismo, a luz e a pro- 
pria gravidade eram manifestaq6es diversas 
de uma f o r ~ a  unica. E, como aconteceu 
tantas vezes na historia do pensamento, a 
cicncia adquire traqo de metafisica com o 
progress0 de suas possibilidades ticnicas. 
Foi precisamente Faraday quem abriu o 
caminho, verificando experimentalmente 
que um campo magnttico pode fazer girar 
o plano de polarizaqiio da luz, e estudando 
matematicamente as propriedades dos cam- 
pos elttrico e magnitico. Mas sera Maxwell 
quem alcanqara o sucesso. 

J. C. Maxwell (1 831-1879) parte da 
rentincia a inserir em uma mesma teoria 
tambtm os fen6menos gravitacionais. E 
focaliza seu interesse no eletromagnetismo 
(embora niio deixando de lado, por exem- 
plo, os estudos de termodin2mica). Entre 
os anos de 1861 e 1873, em uma strie de 
trabalhos, exp6s toda a teoria classica do 
campo eletromagnttico que leva seu nome, 

que esti resumida em quatro formulas veto- 
riais de derivadas parciais, as "equaqoes de 
Maxwell". Sua express20 matemitica C um 
tanto complicada, mas o conceit0 de fundo 
C simples: t verdadeira a hip6tese de Fara- 
day, segundo a qua1 as variaq6es do campo 
magnttico induzem um campo elttrico e as 
varia~oes de fluxo do campo elitrico indu- 
zem um campo magnCtico. Esta C a primeira 
grande sintese teorica no campo da fisica 
depois de Newton. E, como a de Newton, 
essa t uma construqiio puramente abstrata, 
matematica. AlCm disso, Maxwell morreu 
prematuramente, niio tendo podido p6-la 
a prova com ttcnicas novas. Mas, como 
teoria cientifica, ela previa fen6menos que 
ainda niio haviam sido observados, o que 
a expunha a controles futuros. A primeira 
grande strie de experimentos, justamente, 
tratou da hip6tese da existcncia das ondas 
eletromagnkticas e suas propriedades, sendo 
dirigida por H. Hertz (1857-1894) nove 
anos depois da morte de Maxwell. Hertz 
verificou tambCm que tais ondas tern todas 
as propriedades geomitricas das ondas lu- 
minosas (reflexiio, refraqiio, difraqiio etc.). 
Em seguida, vieram outras verificaqoes: no 
conjunto, ficou corroborada a hip6tese de 
fundo, tambtm proposta por Maxwell, de 
que a luz niio era mais do um que caso par- 

0 crenttsta rnglis Mzchael Faraday trahalhando e m  seu laboratcirto, e m  uma estanzpa da epoca. 
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ticular de onda eletromagnttica. A teoria, 
portanto, logo se consolidou. 

0 desencontro 

Nesse ponto, estariam dadas as con- 
diq6es para um novo period0 de citncia 
normal (no sentido de Kuhn), niio fosse pela 
dualidade dos paradigmas: com efeito, logo 
apareceram os primeiros contrastes entre as 
duas teorias gerais. E o contraste chegou a 
tal ponto que tornou definitivamente inu- 
teis todas as tentativas para concilii-10s. 
Com efeito, urna teoria "mecinica" das 
ondas eletromagntticas postulava, como 
no caso da luz, que elas fossem vibraq6es 
(anilogas As ondas sonoras nos meios ma- 
teriais) de um meio particular que permeia 
toda a mattria, de propriedades um tanto 
singulares, chamado "tter". E o pr6prio 
Maxwell, como muitos outros estudiosos 
anteriores, acreditava em sua existencia. 
Essa existtncia, porCm, implicava a exclu- 
siio de que duas cargas pudessem interagir 
diretamente a distincia, como Newton 
acreditava que pudesse acontecer no caso da 
interaqiio gravitacional entre duas massas. 
Mas, sobretudo, as tentativas de determinar 
as propriedades "meciinicas" do tter davam 
resultados desalentadores: ele deveria ser ao 
mesmo tempo rigidissimo e extremamente 
pouco denso, deveria, ter de interagir com 
as outras substincias em alguns casos e 
em outros nio, e assim por diante. Foram 
cogitadas muitas hip6teses engenhosas 
para "acertar as contas" numa conciliaqiio 
entre as duas teorias; como quer que seja, 
isso, porCm, j i  constitui a primeira fonte de 
diivida, abalando a confianqa da qual tinha 
gozado a mecinica clissica por mais de um 
stculo e meio. 

Na realidade, as duas teorias s i o  
fundamentalmente incompativeis: Newton, 
por exemplo, acreditava no espaqo e no 
tempo absolutos e na aqiio instantinea a 
distiincia entre dois corpos, ao passo que 
Maxwell excluia que duas cargas pudessem 
se atrair ou repelir diretamente, e teorizava 
sua interasso atravis do kter, portanto, 
niio instantinea, rejeitando assim o espaqo 
e o tempo absolutos. Mas, outra strie de 
evidtncias pas a teoria de Newton em crise 

irreversivel, precisamente naquilo que fora 
sua base empirica originiria, ou seja, as 
leis de Kepler, particularmente a primeira. 
Em 1859, U. J. J. Le Verrier (1811-1877), 
o mesmo que treze anos antes previra a 
existencia de Netuno a partir de acuradas 
avaliaq6es de anomalias no movimento de 
Urano, observa no movimento de Mercu- 
rio urna anomalia diversa, n io  explicivel 
com hip6tese aniloga. Mesmo tendo em 
vista todas as possiveis perturbaqdes, h i  
urna rotaqiio da elipse em torno ao sol que 
se revela absolutamente inexplicivel A luz 
da teoria de Newton. Trata-se de cerca de 
um dtcimo de miltsimo de grau ao ano, 
anomalia minima, mas j i  entio clarissima, 
que seria confirmada por sucessivas e mais 
precisas observaq6es. 

A crise da mecinica clissica encontra 
urna referhcia epistemol6gica em E. Mach, 
que realiza urna critica radical aos principios 
da mecinica classica, evidenciando suas con- 
tradiq6es mais graves, particularmente em 
torno da hip6tese do movimento absoluto, 
e concluindo pela reniincia A formulaqiio 
de qualquer modelo da natureza, mecinico 
ou de outro tipo, fundamentando entio o 
conhecimento na pura e simples conexiio 
de sensaq6es. 

Apesar das numerosas tentativas rea- 
lizadas no fim do siculo XIX para sanar a 
crise da mecinica clissica, pode-se afirmar 
substancialmente que, naquele ponto, a 
teoria de Maxwell estava praticamente 
consolidada, ao passo que a de Newton j i  
se tornara insustentivel, permanecendo em 
vigor apenas porque ainda niio havia em 
disponibilidade urna alternativa vilida, para 
a qual seria precis0 esperar o gtnio de A. 
Einstein (1 879-1955). Entrementes, portm, 
o terreno para Einstein estava sendo prepa- 
rado por H. A. Lorentz (1853-1928), que, 
na tentativa de conciliar as teorias depois das 
experitncias de Michelson e Morley, elabora 
um mttodo para a mudanqa das coordena- 
das (as "transformaqdes de Lorentz" ),, que se 
tornaria essential para a sintese einstemlana, 
embora ainda imprecisa: nele, o tempo niio 
t mais absoluto, mas varia de um sistema 
para outro, ao passo que as equaq6es de 
Maxwell siio invariiveis. 

Outra grande reviravolta te6rica 
tambtm estava se preparando nesse meio 
tempo: a que levaria A teoria dos quanta e 
ao estudo da estrutura interna do itomo. 
Em 1897, J. J. Thomson (1856-1940) de- 
monstra a natureza corpuscular dos raios 
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catodicos, isto 6, estuda o elCtron. Trfs anos aqio". Mas a essas duas novas familias de 
depois, Max Planck (1858-1947), estudan- teorias fisicas fundamentais retornaremos 
do a energia tCrmica emitida pel0 "corpo quando falarmos do desenvolvimento das 
negro", introduz o conceit0 de "quanto de ciCncias no sCculo XX. 

VI. $\ I iog~ist ica:  

Podemos dizer que o iniciador da lin- 
giiistica moderna foi Wilhelm von Hum- 
boldt (1767-1835). Herder sustentara que 
devia haver um nexo intimo entre lingua 
e cariter nacional. Pois bem, Humboldt 
precisou a idCia de Herder, afirmando que 
toda lingua tem sua propria estrutura, tipica 
e distintiva, que por um lado reflete e por 
outro condiciona o mod0 de pensar e de se 
expressar das pessoas que a usam. Herder 
tambCm dissera que "a cadeia de pensamen- 
tos torna-se cadeia de palavras". Humboldt 
estudara muitas linguas que, como o chink, 
o malaio, o basco, o hebraico e tambkm 
as linguas amerindias, n5o pertencem a 
esfera indo-europiia. Impressionado com 
as grandes diversidades estruturais entre 
os diferentes idiomas, Humboldt pensava 
que era possivel instituir uma relag50 t5o 
estreita entre a lingua e a mentalidade de um 
povo que facilitasse deduzir uma da outra. 
Em todo caso, para Humboldt a lingua C 
criaq5o continua do espirito humano. Ela 
C uma ene'rgeia e n5o um e'rgon. E C ela, 
precisamente, que cria o pensamento: assim 
como os numeros nos servem para calcular, 
do mesmo mod0 as palavras nos servem 
para pensar. 

Humboldt exerceu profunda influfncia 
sobre a cifncia alem5 da primeira metade 
do s6culo XIX, e seus ensinamentos tive- 

ram efeitos benCficos sobre os estudiosos 
de gramitica comparada. Com efeito, por 
volta de fins do sCculo XVIII descobrira-se 
que a antiga lingua sagrada da fndia, isto 
6, o sinscrito, era aparentada com o latim, 
com o grego e com outras linguas europiias. 
Sir William Jones (o  orientalista inglCs que, 
independentemente de outros, realizou essa 
descoberta), falando sobre o parentesco 
entre o sinscrito e as linguas europtias, fez 
quest50 de dizer, em 1786, que se tratava 
de "afinidade t5o forte que nenhum filologo 
poderia examinar tais linguas sem pensar 
que elas haviam se originado do mesmo 
tronco, que talvez n5o exista mais". Nesse 
meio tempo, em 1795, foi fundada em Paris 
a Escola nacional das linguas orientais, na 
qua1 Friedrich Schlegel foi buscar subsidios 
para seu famoso livro Sobre a lingua e a 
sabedoria dos indianos (1808). Entretanto, 
quem apresentou as mais sCrias provas do 
parentesco dessas linguas e, ao mesmo tem- 
po, fundou a gramatica comparada das lin- 
guas indo-europkias foi Franz Bopp (1791- 
1867), que, entre 1833 e 1849, concluiu 
sua Gramatica comparada (que republicou 
em 1857-1 860 com complementos), que 
compara o sinscrito com o grego, o latim, 
o persa, o germinico (gotico e alemiio) e 
ainda o lituano e o antigo eslavo. 

Ao nome de Bopp deve-se ligar o nome 
de Jacob Grimm, que, em 1822, na segun- 
da edig5o de sua Gramatica alem2, tornou 
conhecidas pesquisas particularizadas sobre 
a historia fonktica das linguas germinicas. 
E embora ela ja houvesse sido indicada em 
1818 por Rask e em 1821 por Bedsdorff, 
foi ele o descobridor da "lei de Grimm", 
isto C, a lei relativa a rotaq5o consonintica. 
Essa descoberta C de grande importincia, 
j i  que representa o primeiro exemplo da 
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regularidade das transformaqoes fonologicas 
da lingua, que estariio na base da lingiiistica 
hist6rica. Em suma, o que Grimm observou 
era que, habitualmente, as linguas germPni- 
cas tinham: 

1) um f brando onde as outras linguas 
europkias, como o grego e o latim, t&m um p; 

1 Gotico f P 

1 

i Latim P b 

Grego P b 

1 SPnscrito 
I P 

b 

Wdhelm uon Hunzboldt 
( 1  767-1 8.?.$), 
zniciador da lingiiistica moderna. 

2) um p onde as outras linguas t2m um b; 
3) som de "th" onde as outras linguas 

4) um t onde as outras linguas t6m um 
d e assim por diante, at6 chegar a constru~iio 
do seguinte esquema: 
7 

0 sonho desses primeiros compara- 
tistas era precisamente o de, atraves da 
comparaqiio, reconstruir um estiigio lingiiis- 
tic0 primordial. Assim, por exemplo, Bopp 
acreditava realmente que podia alcanqar a 
lingua originiiria prC-indo-europCia,. pois 
estava convencido de que as linguas indo- 
europCias conhecidas eram somente formas 
evoluidas, pela degradagiio e corrupgio, da 
lingua originiiria. 

Todavia, contra a idCia de matriz ro- 
msntica de que exista uma "protolingua" 
pura e originiiria que se pode alcanqar atra- 
vCs da comparaqiio, um grupo de estudiosos 
(chamados "neogramiiticos"), a partir da 
dCcada de 1870, sustentou que "a gramiitica 
comparada niio consiste em p6r em con- 
f r o n t ~  as linguas atestadas com um sistema 
ideal originario, e sim em um procedimento 
que serve para traCar, entre duas datas fixas, 
a historia das linguas pertencentes a uma 
mesma familia" (M. Leroy). 
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A principal censura dos neogramii- 
ticos aos velhos comparatistas era de que 
andavam em busca de uma lingua mitica 
"originhria" e "perfeita", com a consequin- 
cia verdadeiramente grave, como diz um dos 
mais insignes neogramaticos, ou seja, K. 
Brugmann (1 849-1919), de que "as recentes 
evolugdes linguisticas eram subestimadas 
e consideradas com certo desprezo, como 
periodos exauridos, decaidos, senis". Mas, 
prossegue Brugmann, 6 precis0 que nos de- 
cidamos "de uma vez por todas a abandonar 
expressdes tHo nocivas como 'juventude' e 
'velhice' das linguas", jh que "dessas (ex- 
pressdes), at6 agora, s6 derivaram danos e 
muito pouco beneficio". 0 que precisamos, 
ao contrario, C "construir a representa- 
$50 geral do desenvolvimento das formas 
linguisticas, nHo atravis de hipotiticos 
simbolos linguisticos originiirios [. ..I, mas 

com base em evoluqdes linguisticas cujos 
precedentes possam ser seguidos, por meio 
de documentos disponiveis, durante um arc0 
de tempo mais longo e cujo ponto de partida 
nos seja diretamente conhecido". 

Por isso, outro neogramatico, Hermann 
Paul (1846-1921), afirmou que "o unico 
estudo cientifico da linguagem 6 o mCtodo 
hist6rico". E o estudo hist6rico das linguas 
levou aos Cxitos obtidos pelas pesquisas 
dos neogramaticos, resultados de grande 
importincia relativos a identificaq50 das 
"leis foniticas" que, como escreveu Osthoff 
(1 847-1909), "agem cegamente, com cega 
necessidade". 0 melhor das pesquisas dos 
neogramaticos esta exposto nos cinco volu- 
mes das Linhas de gramdtica comparada das 
linguas indogerm&zicas, que K. Brugmann 
e B. Delbruck (1846-1921) publicariam 
nos anos transcorridos entre 1886 e 1900. 

VII. 8 nasc imento  

*"lei psicofisica 

fundamental" 
de Weber-Fechner 

Se a sociologia cientifica nasce e se 
desenvolve principalmente na Franqa, sob o 
signo do positivismo, a psicologia cientifica 
nasce e se desenvolve sobretudo na Alema- 
nha, em contato com citncias - entio em 
riipido progress0 - como a fisica, a biolo- 
gia, a anatomia e, especialmente, a fisiolo- 
gia. A gCnese da psicologia cientifica esta 
ligada aos nomes de Ernst Heinrich Weber 
(1795-1888), Gustav Fechner (1801-1877), 
Hermann von Helmholtz (1 821-1 894) e 
Wilhelm Wundt (1832-1920). Professor 
de anatomia em Leipzig, Weber dedicou-se 
muito intensamente, de 1829 a 1834, ao 
estudo das sensaqdes titeis (sua obra, escrita 
em latim, De tactu, C de 1834), tendo calcu- 
lado que, a fim de produzir um increment0 
igual de sensaqdes, os estimulos deviam 
ser aumentados proporcionalmente a sua 
intensidade originaria. Em outros termos, 
Weber procurou fixar quantitativamente a 

diferenqa minima entre um peso e outro, por 
exemplo, para que se pudesse ter a sensa- 
qio de que um C mais pesado que o outro. 
Em suma, ele tentou estabelecer a relaqHo 
existente entre a intensidade do estimulo 
e os juizos que os sujeitos dHo sobre essas 
diversas intensidades. 

Foi Gustav Fechner que, atravis de 
acuradas pesquisas experimentais, aperfei- 
qoou os resultados alcanqados por Weber, 
chegando a "lei psicofisica fundamental" 
(a lei de Weber-Fechner) segundo a qua1 "0s 
estimulos crescem em progress50 geomitri- 
ca, as sensaqdes em progressso aritmitica 
e, portanto, a relag50 entre estimulos e 
sensaqdes C representada por uma curva 
logaritmica". Ou seja, as sensaqdes sHo 
proporcionais ao logaritmo dos estimulos 
que os geram, de mod0 que (estabelecendo 
S para as sensaqdes, E para os estimulos e 
C para a constante, a ser determinada ex- 
perimentalmente) temos uma formulaqHo 
matemiitica da lei que se expressa assim: S 
= C log. E. 

Essa equaqio de Fechner da roupagem 
matemiitica a fatos facilmente observiiveis. 
"Se, em um c6modo j i  iluminado por uma 
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vela, acrescentamos urna segunda, o au- 
mento de iluminagiio sera certamente muito 
mais sensivel do que se levarmos urna vela 
para um c6modo onde ja existem dez. Ou, 
ainda, a diferenga de poucos gramas entre 
dois pacotes leves C logo notada, ao passo 
que nos passa despercebida a mesma dife- 
renga de poucos gramas entre duas malas 
pesadas". Da mesma forma, C possivel ouvir 
um cochicho em um c6modo silencioso, mas 
C preciso gritar em alta voz para se fazer 
ouvir em urna rua barulhenta. 

Falando do nascimento da psicologia 
cientifica, juntamente com Weber e Fechner, 
devemos recordar tambim o grande fisico e 
fisidogo Hermann Helmholtz, que, precisa- 
mente com base em vasto conhecimento dos 
6rgiios dos sentidos e do sistema nervoso, 
afirmou que os 6rgiios dos sentidos niio 
sao tanto registradores, e sim muito mais 
elaboradores: com efeito, n6s niio regis- 
tramos objetos que estio diante de nossos 
olhos, mas julgamos sua forma, distincia, 
sua disposigiio em um espago, e assim por 
diante. Nossos orgios dos sentidos traba- 
lham analogamente ao astr6nom0, que, para 
determinar a posiqiio de um astro, mede, 
compara e efetua argumentag6es dedutivas: 
eles organizam os "objetos", elaborando-os 
e avaliando-0s. 

W. W u ~ d t  
e o laboratbrio 
de psicologia experimental 

Entretanto, apesar desses ilustres pre- 
decessores, foi Wilhelm Wundt que veio 
a ser tradicionalmente considerado como 
o primeiro psic6logo experimental. Assis- 
tente de Helmholtz em Heidelberg depois 
de ter sido professor em Zurique, obteve a 
chtedra de psicologia na Faculdade de Filo- 
sofia de Leipzig em 1875. Foi ai, em 1879 
(data crucial para a historia da psicologia), 
que Wundt fundou o primeiro instituto de 
psicologia experimental. Nesse instituto 
receberam sua formagio cientifica os estu- 
diosos mais eminentes da nova disciplina, 
n i o  apenas alemiies (Kiilpe, Kraepelin, 
Lehmann), mas tambCm norte-americanos 
(Cattell, Stanley Hall, Warren, Stratton, 
Titchener e outros). E as contribuig6es mais 

significativas do laboratorio de Leipzig siio 
sobretudo relativas a visHo (estudos sobre 
o contraste visual, sobre a cegueira para as 
cores, sobre as ilusoes oticas, sobre a visiio 
do movimento etc.), mas tambim sobre o 
tato, o sentido de tempo, a audi~iio e os 
tempos de rea@o (que depois revelar-se-iam 
de grande interesse para a selegiio dos pilotos 
de aeronaves velozes). 

Mas vejamos a teoria de Wundt. Para 
ele, o objeto da psicologia 6 constituido pe- 
10s dados da expericncia que C preciso ana- 
lisar em seus "elementos". E esses elementos 
siio "processos mentais", isto 6, atos, ou 
seja, operagoes ou atividades psicologicas, a 
proposito das quais o pesquisador deve de- 
terminar as leis que presidem seu desenvol- 
vimento, como C o caso da lei da causalidade 
psiquica (que i diferente da lei da causali- 
dade fisica, j i  que niio regula objetos, mas 
processos que levam a si'nteses criadoras), 
ou da lei das rela~6es psiquicas (segundo a 
qua1 um conte6do de consciencia assume 
significado na relafiio e a partir da rela@o 
com os outros contefidos de consciincia). 

Enquanto isso acontecia na Alema- 
nha, na Franga, onde a psiquiatria podia 
se orgulhar de expoentes como Pierre Janet 
e Jean-Marie Charcot (que foi inclusive 
professor de Freud), a psicologia tomava 
impulso sobretudo por mCrito de ThCodule 
Ribot (1839-1916) e de Alfred Binet (1857- 
1911). Binet C conhecido por ter idealizado 
urna escala para mensurar a inteligencia das 
crianqas, ao passo que a Ribot devem-se 
algumas obras classicas de psicopatologia: 
As doen~as da memoria (1881), As doen- 
Gas da vontade (1883) e As doen~as  da 
personalidade (1885). Para Ribot, o "eu" 
n io  i esstncia ou substincia, e sim apenas 
urna sCrie de acontecimentos mentais que, 
dissociando-se, d io  lugar precisamente as 
doengas da mente. 

Na Inglaterra, Sir Francis Galton 
(1 822-191 I), com A hereditariedade do 
ginio (1869), sustenta, com base estatistica, 
que o ginio se transmite por via biol6gica. 
Claro, com esse livro, Galton (que era primo 
de Darwin) propunha um problema novo 
e interessante e, sobretudo, exemplificava 
a aplicagiio de urna metodologia fecunda; 
entretanto, o que causava perplexidade era 
sua identificagio entre "ginio" e "homem 
de sucesso", e o fato de n io  considerar a 
influencia do meio e da educagiio sobre a for- 
mag20 de personalidades excepcionais. AtC 
em nossos dias existem teorias (as teorias 
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inatistas) e ilustres biologos (altm de psi&- 
logos) que defendem a tese de que "ginio ja 
se nasce". Outro interesse especial de Gal- 
ton foi pelos problemas de mensuraqiio das 
capacidades humanas, como testemunham 
suas Pesquisas sobre a capacidade humana 
e seu desenvoluimento (1883). Ainda na 
Inglaterra, niio devemos esquecer Charles 
Spearmann (1863-1945),  James Ward 
(1843-1925) e George F. Stout (1860-1944). 

Na America foi W. James quem deu 
impulso a psicologia. E as maiores contri- 
buiq6es entre os psicologos experimentais 

foram dadas precisamente por aqueles que 
se haviam formado com Wundt em Leipzig, 
entre os quais cabe mencionar J. Stanley 
Ha11 (1844-1924), que, em 1883, fundou o 
laboratorio de psicologia experimental de 
Baltimore, e James Cattell (1 860- l944), que, 
tendo-se ocupado do emprego dos reativos 
mentais, C considerado como um dos fun- 
dadores da psicologia do trabalho. 

Na Itilia, cabe recordar E. Morselli, F. 
De Sarlo, A. Mosso e especialmente G. Sergi, 
que fundou um laboratorio de psicologia na 
Universidade de Roma em 1889. 

VIII. Nas ovigens 

da socioIo9ia cientifica 

A sociologia do sCculo XIX C a "socio- 
logia dos filosofos sistemiticos". Ela C filha 
das esperanqas ou dos temores suscitados 
pel0 desenvolvimento da sociedade indus- 
trial, cujas caracteristicas essenciais Saint- 
Simon intuira: organizaqiio racional, desper- 
sonalizaqiio funcional, interdependincia das 
funqGes, planificaqiio e divisHo do trabalho, 
programaqfo centralizada da produqiio (F. 
Ferrarotti). Diante desse fato, Comte teoriza 
um sistema autoritiirio, Spencer um sistema 
sociol6gico em evoluqio, mas sob o signo de 
um individualism0 radical; Proudhon vi na 
justiqa a mola do progresso, e Marx, por seu 
turno, "prt-vi" uma justiqa que se realizara 
por forqa de leis inexoriveis que, mudando a 
estrutura material, convulsionariio as atuais 
relaq8es sociais injustas. 

Com kmile Durkheim (1 855-1917), 
a sociologia "sistemitica" entra em crise. 
Na opiniiio de Durkheim, a sociologia n io  
C e niio deve ser filosofia da histbria, que 
pretenda descobrir as leis gerais que guiam 
a marcha do "progresso" de toda a huma- 
nidade. Ela tamb6m nfo C e n io  deve ser 
metafisica, que se julgue em condiq8es de 

determinar a natureza da sociedade. E a so- 
ciologia nf o t nem psicologia nem filosofia. 
Como, da mesma forma, a sociologia niio 
pode pretender se erigir em scientia scien- 
tiarum. Para Durkheim, a sociologia t uma 
ciincia: uma ciincia aut6noma e diferente 
das outras ciencias. Entretanto, para que a 
sociologia possa se qualificar como cicncia 
authnoma, deve-se especificar tanto o "ob- 
jeto" como as "regras do mktodo". E C isso 
que faz Durkheim em As regras do me'todo 
socioldgico (1895). Antes de mais nada, 
Durkheim empenha-se na especificaqiio do 
objeto tipico da sociologia, isto C, dos "fatos 
sociais". 

0 s  fatos sociais sfo irredutiveis ii vida 
biologics e t im como base a sociedade. 
Como tal, o "fato social" niio se reduz ao 
fato psiquico do simples individuo, e isso 
torna-se evidente pela "coerqfo" que ele 
- o fato social - exerce sobre o individuo 
a partir do exterior, seja mediante sanq6es, 
seja mediante a resistencia que ele op6e i s  
tentativas individuais de modificaqfo de 
uma instituiqfo, crenqa ou uso. 

Assim, existem os "fatos sociais", ob- 
jet0 especifico de pesquisa daquela cihcia 
aut6noma que C a sociologia, que, alCm 
disso, poderi se ocupar de duas grandes 
categorias de fatos: os fatos "normais" e 
os fatos "patologicos". Ainda em As regras 
do me'todo socioldgico, podemos ler: "Nos 
chamamos normais os fatos que apresentam 
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as formas mais gerais, e daremos aos outros 
o nome de morbosos ou patologicos". Na- 
turalmente, "as formas mais gerais" so se 
d i o  em relaqio a determinada sociedade e 
em fase especifica de seu desenvolvimento. 
Desse modo, uma funqio preliminar da 
sociologia C a da classificaqiio dos tipos 
de sociedade, o que C feito distinguindo as 
sociedades, com base em seu grau de com- 
plexidade, desde as hordas at6 as modernas 
sociedades complexas. Existem, portanto, os 
fatos sociais; estes podem ser distinguidos, 
sem que se os avalie, em fatos normais e 
fatos patologicos; a sociologia C a citncia 
que, considerando .os fatos sociais "como 
coisas", procura "a causa determinante de 
um fato social [. . .] entre os fatos sociais an- 
teriores e nHo entre os fatos da conscitncia 
individual". 

0 suicidio altruista e egoistcl 

Para Durkheim, essas reflex6es meto- 
dologicas niio constituiram um exercicio in 
vacuo. Ao contrhrio, elas brotaram do mais 
vivo de suas pesquisas concretas. Entre elas, 
seu primeiro trabalho importante trata Da 
divis2o do trabalho social (1 893), que busca 
oferecer explicaqiio da divisio do trabalho, 
mas, sobretudo, procura investigar sobre a 
solidariedade social na sociedade moderna. 
Para tanto, Durkheim distingue entre so- 
ciedade simples (baseada nos vinculos da 
consangiiinidade) e sociedade ou tip0 social 
secundario, tipificado pela divisiio e pela 
especializaqio das funq6es. 

Nas sociedades simples ou primitivas, 
Durkheim v@ um patrim6nio comum de 
idiias, avaliaq6es e experiincias que cimenta 
os membros da comunidade. Nesse tip0 de 
sociedade, temos uma solidariedade me&- 
nica. Essa solidariedade mecfnica, portm, 
niio se encontra na sociedade industrial 
moderna, onde os sujeitos se distinguem 
por profisszo, por ambiente familiar e 
social, pela educaqiio recebida, em suma, 
com base na divisiio do trabalho. E, na 
opiniiio de Durkheim, a divisiio do trabalho 
teria precisamente a funqio de fornecer o 
fator de coesiio em condiq6es de unir em 
solidariedade orgfnica membros niio mais 
homogineos e com diferentes interesses. 
Durkheim aprova o fen6meno da divisgo 
orgfnica do trabalho, vendo nela um de- 
senvolvimento normal e, em dtima analise, 

feliz, das sociedades humanas. Entretanto, 
registra tambem elementos de insatisfaqgo 
e acena de passagem para o aumento do 
numero de suicidios, tema sobre o qual, em 
1897, publicou 0 suicidio. 

Depois de discutir sobre a predispo- 
siqio psicologica e sobre a determinaqio 
social do suicidio, Durkheim, baseando-se 
em comparaq6es estatisticas, distingue trts 
tipos de suicidio, que correspondem a trts 
tipos de solidariedade social. 

Ha o suicidio altruista, provocado por 
motivos sociais, como quando um homem 
se mata para evitar o oprobrio da desonra, 
ou como quando uma pessoa ancii de tribo 
n6made tira a propria vida para evitar ser 
peso para o grupo. 0 suicidio altruista se 
verifica no seio de grupos fortemente coesos, 
onde os fins coletivos siio vividos e conside- 
rados como superiores aos fins individuais, 
e onde o individuo conta unicamente em 
funqiio do grupo. 

Ao lado do altruista, porCm, ha o sui- 
cidio egoista, que se dL em pessoas pouquis- 

SOCIOLOGIQUE 

Frontispicio do primeiro anuario 
de "L'annde sociologique", 
dirigido por Durkheim. 
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simo ligadas ao grupo. Em outros termos, 
o suicidio egoista C tipico de uma situaqiio 
social em que prevalecem a responsabilida- 
de, a iniciativa individual e a livre escolha 
pessoal, na qual a crise deve ser enfrentada 
mais com meios e recursos pessoais do que 
institucionais. 

0 smicidio a n 6 m i c o  

Por fim, altm do suicidio altruista e 
do egoista, ha ainda o suicidio an6mico. A 
anomia (a-nomos = privado de leis) C uma 
situaqiio social na qual niio existem mais 
leis ou regras ou, se existem, siio confusas, 
contraditbrias ou entiio ineficazes. Nessa si- 
tuaqiio, at6 quando o grupo permanece, niio 
ha mais qualquer solidariedade e o individuo 
n2o conta mais com sistemas de apoio nem 
com pontos de referhcia. A anomia C um 
estado de desordem. Durkheim deu-se conta 
de que o percentual de suicidios aumenta 
nas Cpocas de forte depress20 econbmica e 
desordem social, mas viu que esse percentual 
tambCm cresce nos periodos de prosperidade 
imprevista: segundo ele, a depress50 e a pros- 
peridade levariam a derrocada das expecta- 
tivas e, com isso, ao aumento dos suicidios. 

Por outro lado, Durkheim tambCm 
apresenta muitas exemplificaq6es de sui- 
cidios altruistas e egoistas que confirmam 
suas idCias. Assim, por exemplo, chegamos 
a saber que o niimero de suicidios C muito 
elevado entre os livres-pensadores, bem 
como entre 0s protestantes, ao passo que 
entre os cat6licos o percentual i baixo e 

mais baixo ainda entre os judeus, devido a 
integraqso social produzida por suas respec- 
tivas crenqas. Durkheim nos diz ainda que se 
registram mais suicidios entre os solteiros, 
os divorciados e os viiivos do que entre os 
casados, da mesma forma que, entre estes, 
siio mais numerosos nas pessoas casadas sem 
filhos do que nas casadas com filhos. 

Criticado por vhrios lados (pela idCia 
de "fato social", pela rigidez fechada de 
uma sociologia "auti3noma" que C como 
que protegida das contribuiq6es das outras 
cihcias), Durkheim (ao qual devemos um 
trabalho de grande releviincia sobre As 
formas elementares da vida religiosa, 1912) 
influiu decisivamente em numerosa gama 
de socidogos, a comeqar por L. LCvy-Bruhl 
(1857-1939, autor de obras como A moral 
e a cibncia dos costumes, 1903; As fun66es 
mentazs nus sociedades inferiores, 19 1 0; 0 
sobrenatural e a natureza na mentalidade 
primitiva, 1931). Raymond Aron vt no 
centro do pensamento de Durkheim "o 
esforqo para demonstrar que o pensamen- 
to racionalista, individualista e liberal C o 
termo provisoriamente ultimo da evolu@o 
hist6rica. Essa escola de pensamento, que 
corresponde 2 estrutura das sociedades mo- 
dernas, deve ser aprovada, mas ao mesmo 
tempo arriscaria de provocar a desagregasgo 
social e o fenbmeno da anomia, se as normas 
coletivas, indispenshveis a todo consenso, 
n20 fossem reforqadas". 





de Richard f ivenar i~s  e Crnst Mach, 

de tlenri Poinrark e Pierre D&em 

Richard Avenarius (1843-1896) - professor de filosofia indutiva em Zurique 
e autor dos dois volumes da Critica da experikncia pura (1888-1890) - cunhou o 
termo empiriocriticismo. 

Com o empiriocriticismo Avenarius quis indicar urna filosofia Avenarius: 
que procura "alcanqar urna posiq%o acima das partes"; urna filo- o filosofo 
sofia dirigida a propor-nos urna volta a experiencia que precede da "experiCncia 
a distin@o entre o fisico e o psiquico, e que n%o e interpretavel pura" 

nem em sentido idealista nem em diresilo materialista. -3 5 1.1-1.2 

* A  experidncia - diz Avenarius -, para poder ser analisada criticamente deve 
tornar-se publica; portanto, 6 experiencia - ao ver de Avenarius - tudo aquilo que 
4 afirmado. Entre as coisas que sao afirmadas ha diversos e diferentes conceitos 
de mundo; estes s%o despojados dos acrescimos estranhos a fim de chegar a um 
conceito universal, natural, de mundo que consta de t r b  propo- 
siqbes fundamentais: 0s tr6s elementos 

1) h6 individuos; do conceit0 
2) ha constituintes do ambiente; natural 
3) entre os individuos e os constituintes do ambiente exis- d e m ~ ~ d o  

tern multiplas rela~bes, e relaqdes se verificam tambem entre os + 5 
constituintes do ambiente. 

Ora, individuo e ambiente est%o na mesma linha; e falsa a contraposiqlo 
entre o fisico e o psiquico; toda a vida psiquica, compreendendo a ciencia, e um 
fendmeno bioldgico ao qua1 s%o aplicdveis as ideias darwinianas de luta pela exis- 
tancia, seleq%o e adaptasao. 

Do que foi dito logo re compreende o principio da "eco- 
princjpio nomia do pensamento". Em Avenarius assume dois significados: da ,,economia 1) o pensamento e visto como o resultado da adaptaqso dopensamento,, 

progressiva dos individuos ao ambiente, resultado que tende , 
a obter o maxim0 rendimento com o minimo esforqo; 

2) a filosofia, como critica da experisncia pura, empenha-se-em purificar 
o ambiente cultural das visdes de mundo - como a espiritualista e a materialis- 
t a  - que est%o na base de disputas estereis, eternas e n%o passiveis de decis%o. 

Tambem Ernst Mach (1 838-1 91 6) propbe urna concepqlo Mach: tempo 
biologica do conhecimento, considerando-o como urna progres- eO-ahrolUtos 
siva adaptaq20 aos fatos da experi6ncia. Professor de fisica em de Newton sao 
Graz e em Praga, e sucessivamente de filosofia em Viena, Mach "mongmosidades 
e autor de obras altamente significativas, como: A mecinica em conceituaisM 
seu desenvolvimento historico-critic0 (1 883), onde, entre outras -+ 5 2. I e 2.3 
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coisas, critica as "monstruosidades conceituais" como o espaGo e o tempo abso- 
lutes da mecanica newtoniana; A analise das sensaqbes e a relaPo entre fisico e 
psiquico (1 900); Conhecimento e erro (1 905). 

Na base da ciCncia, afirma Mach, nao ha fatos, mas sensag6es: "as cores, sons, 
espaGos, tempos [...I sao para nos provisoriamente os elementos ultimos". E se esta 
e a base, a tarefa da ciCncia e urna tarefa biologica: "a de oferecer ao individuo 

humano, a partir da sensibilidade plenamente desenvolvida, 
A tare fa uma orientagao o quanto possivel realizada". 0 homem acha-se 
da ciencia continuamente enfrentando problemas. "0 desacordo entre os 
e urna tarefa pensamentos e os fatos, ou o desacordo entre pensamentos, esta 
biologics e a origem do problema", escreve Mach em Conhecimento e erro. 
4 5 2.2 Com o fit0 de dar solugao aos problemas, a imaginagso saboreia 

a natureza com grande multiplicidade e riqueza de ideias, que 
devem ser passadas pelo crivo da prova para ver se elas estao ou nao de acordo 
corn os fatos. 

A pesquisa se inicia sempre com problemas, por tras dos quais encontra-se a 
evolug%o biologica e cultural da especie. A pesquisa e urna adaptagso conceitual 
intencional; ela restabelece a adaptagao com a descoberta de elementos constantes 

na variedade dos fatos; e eis, entao, que a ciCncia configura-se 
~ o d a  a cjCncja como economia do pensamento, no sentido de que as leis cien- 
economiza tificas permitem alcangar a explicaqZio e o controle de um vasto 
experihcia numero de fatos com o menor esforgo intelectual. "Toda a ciCncia 
+ 52.2 tem o escopo de substituir, ou seja, de economizar experiencias 

pela reprodug30 e antecipasao de fatos no pensamento [...I. A 
comunicagao do saber por meio do ensino transmite ao aluno a experiencia reali- 
zada por outros; ou seja, permite-lhe poupar experiencias. Conhecimentos expe- 
rimentais de gera~bes inteiras tornam-se posse das sucessivas por meio de escritos 
conservados nas bibliotecas. Tambem a linguagem, que e o meio da comunicac;$o, 
e um instrumento econ6mico". 

Richard Avencl r i~s 

ElLl Significado do term0 

empiriocriticismo 

0 termo empiriocriticismo foi cunha- 
do por Richard Avenarius para indicar 
urna idtia de filosofia que se esforqa por 
"alcanqar urna posigiio acima das partes", 
e que se coloca como tentativa decisiva que 
o homem faz para considerar criticamente 
o que outros homens dizem experimentar. 
Nesse sentido, o empiriocriticismo pretende 
propor o retorno aquela experiincia que pre- 
cede a distinqio entre o fisico e o psiquico, e 
que niio pode ser interpretada nem de mod0 
idealista nem materialista. 

Nascido em Paris, em 1843, de pais 
alemiies originiirios de Leipzig, Richard 
Avenarius estudou filosofia e fisiologia em 
Leipzig e Berlim, laureando-se em 1868. 

Em 1876, juntamente com Wilhelm Wundt 
e outros, fundou a "Revista trimestral de 
filosofia cientifica", destinada a exercer 
influincia indiscutivel sobre a cultura ale- 
m5. A partir de 1877 - at6 a sua morte, 
ocorrida em 1896, aos cinqiienta e tris anos 
-, Avenarius ensinou filosofia indutiva na 
Universidade de Zurique. Em 1876, publi- 
cou o escrito Filosofia como pensamento 
do mundo segundo o principio do minimo 
dispindio de fo r~a .  ProlegGmenos a urna 
critica da experiincia pura. .A esse trabalho 
esti ligada a que seria a principal obra de 
Avenarius: a Critica da experiincia pura, 
em dois volumes (1888-1890). De 1891 t 
0 conceit0 humano do mundo. 

Antes de mais nada, o que t a "experiin- 
cia pura" de que fala Avenarius? A experisn- 
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Richard Avenaritts ( 1  843- 1896) 
cunhou o termo "empi~iocriticismo" 
para indicar uma iddia filosdfica 
que pretende propor urn retorno 
a experibncia que precede a distin~do 
entre o fisico e o psiquico. 

cia pura n io  C uma espe'cie de experihcia, 
mas a experigncia entendida na mais ampla 
acepqfo do termo: C a experidncia simples- 
mente, prescindindo de qualquer caracteri- 
zaqfo alCm do que C experimentado. Nesse 
sentido, a experifncia pura se aproxima da 
considera~io natural, ingenua e popular da 
experihcia. Com efeito, a visio popular 
da experihcia chama de experidncias as 
percepq6es dos objetos, a recordaqfo desses 
objetos, as vis6es imaginarias, as idiias, os 
juizos, as avaliaq6e.s etc. E se a experigncia 
pura C todas essas coisas, entfo surge ime- 
diatamente o problema de como distinguir 
entre elas ou, se assim se preferir, de como 
de fato sfo distintas. Esse problema C a 
funqio especifica e fundamental da critica 
da experitncia pura. 

A experihcia, para Avenarius, C tudo o 
que C afirmado, prescindindo do fato de que 
aquele que formula a afirmaqio seja louco 
ou shbio, sonhador ou realista, letrado ou 
ignorante, fil6sofo ou cientista. A experitn- 
cia, portanto, se configura (diversamente 

do que ocorre no empirismo tradicional ou, 
por exemplo, no positivismo) como enorme 
massa de "experitncias afirmadas", sobre as 
quais se exerce depois a critica, que indaga 
sobre as diversas condi~des em que se situa 
ou se verifica cada experitncia. 

(3 retorno ao conceito 

"natural"de mundo 

Um dos resultados mais importantes 
da critica da experitncia pura C o retorno 
ao conceito natural de mundo. Todos os 
sistemas filos6ficos. isto C. todos os concei- 
tos hist6ricos de mundo. nada mais s io  aue 
modificagdes de uma visf o originaria, cujo 
conteudo constitui o conceito natural de 
mundo e que, por seu turno, consta de trts 
proposisijes fundamentais: 

a)  existem individuos: 
b) existem constituintes do ambiente; 
c) entre os individuos e os constituin- 

tes do ambiente existem multiplas relaqijes, 
altm das relaqoes existentes entre os diversos 
constituintes do ambiente. 

Na experiincia pura, portanto, todo 
homem encontra-se diante de situac6es de 
fato, nas quais o que se tem verdadeiramente 
- e originariamente - C um ambiente e 
outros individuos humanos, ambiente e in- 
dividuos ligados por vinculo "que n io  pode 
ser dissolvido". 0 individuo e o ambiente 
n io  sf0 duas realidades oDostas: tanto uma 
como outra pertencem h mesma experiencia, 
pois se tern a experitncia do ambiente no 
mesmo sentido em que se tem a expericn- 
cia de si mesmo e dos outros individuos. 
Essencialmente, o que o critic0 descreve C 
a ex~erigncia de interacfo entre ambiente e 
sistima nervoso do individuo. 

Essa C a razfo por que Avenarius elimina 
a contraposiqfo entre o fisico e o psiquico, 
que C contraposiqfo derivada da depen- 
dhcia  biol6gica do individuo em relaqio 
ao ambiente. mas aue n io  indica dualidade 
real na experisncia. Da mesma forma, nfo 
ha distin~so entre coisa e pensamento ou 
entre matkria e espirito. 

E nem se d6 a possibilidade de dis- 
tinguir a priori, como faz Kant, um eu 
dotado de estruturas cateeoriais. Tudo o " 
que a anLlise fisiol6gica nos permite ver 
C um conjunto de estados, sempre mais 
complexos, do sistema nervoso central, que 
6 tipificado pela capacidade de adaptaqfo 
ao ambiente. 
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concep&o biol+ica 

d a  cigncia como adaptaCao ao  ambiente 

Muito ligada a visiio de Avenarius esta 
a concepgio filosofica de Ernst Mach, que 
elaborou suas idCias independentemente das 
de Avenarius e que, a exemplo dele, propbs 
um conceito biol6gico do conhecimento, 
considerando-o como adaptagio progressiva 
aos fatos da experiencia. 

Mach nasceu em Turas, na Moravia, 
em 1838. Foi professor de fisica em Graz 
e Praga e, posteriormente, professor de 
filosofia em Viena. Morreu em Haar, nas 
proximidades de Munique, em 1916. Entre 
as suas obras principais, devemos recordar: 
A meciinica em seu desenwolwimento hist6- 
rico-critic0 (1 8 83), A analise das sensagoes 
e a rela@o entre fisico e psiquico (1900), 
0 s  principios da termologia desenwolwidos 
de modo histdrico-critic0 (1896), L i~6es  
cientifico-populares (1 896) e Conhecimento 
e erro (1905). 

Devemos logo observar que, para Mach, 
as coisas e a natureza de que fala a ciencia 
estiio bem distantes da coisa em si e para 
si, do "verdadeiro" dado objetivo. Existe 
alguma coisa na base da ciincia, s6 que 
essa alguma coisa niio s io  os fatos, e sim as 
sensagoes. E a idCia que Mach, a exemplo 
de Avenarius, tem do conhecimento C um 
conceito biol6gico: "A fungiio biologics da 
ci2ncia C a de oferecer ao individuo humano 
de sensibilidade plenamente desenvolvida 
uma orientagiio o mais possivel completa. 
Um ideal cientifico diferente niio C realiza- 
vel e tambCm niio tem nenhum sentido". A 
pesquisa cientifica continua e aperfeigoa o 
process0 vital pelo qua1 os animais inferiores 
- por meio de orgios e comportamentos 
- se adaptam ao ambiente. 

Como nascem os problemas 

e s ~ a s  so1uC6es 

0 que 6 um problema? A tal pergunta, 
em Conhecimento e erro, Mach responde: 
"0 desacordo entre os pensamentos e os 
fatos, ou o desacordo entre pensamentos, 
esta C a origem do problema". Assim, temos 
os problemas, e tentamos resolver os pro- 
blemas mediante hipoteses. Em tal sentido 
ele entendeu as hipoteses como tentativas de 

adaptagiio a um "ambiente" que apresenta 
algo de nowo e, portanto, de estranho. A 
imaginagiio premia a natureza com grande 
multiplicidade e riqueza de idCias, idCias que 
devem ser passadas pel0 filtro da prova para 
ver se se coadunam ou niio com os fatos, isto 
C, se s io  verdadeiras ou falsas. E enquanto 
"a adaptagiio dos pensamentos aos fatos C, 
melhor dizendo, a obserwa@o, a adaptagiio 
dos pensamentos entre si C a teoria. Por ou- 
tro lado, a observagHo e a teoria nunca se 
separam de mod0 claro, jh que quase sempre 
a observagio j i  C influenciada pela teoria 
e, tendo importiincia suficiente, ela entio 
exerce por sua vez uma agio sobre a teoria", 
e pode faze-lo confirmando, contradizendo 
ou corrigindo a propria teoria. E "aquilo que 
a experimentagiio pode nos fazer conhecer 6 
a dependincia relativa dos elementos de um 
fenbmeno, ou sua independincia." 0 que a 
ciincia nos da a conhecer, precisamente, siio 
interdependincias entre fenbmenos. 

Com efeito, "quando as cicncias s5o 
muito desenvolvidas, cada vez mais rara- 
mente empregam os conceitos de causa e 
efeito, A raziio disso C que esses conceitos 
siio provisorios, incompletos e imprecisos", 
ao passo que "a no@o de fun@o permite 
representar muito melhor as relagoes dos ele- 
mentos entre si". Mach n io  critica somente 
o conceito de causa, mas tambCm, o que C 
6bvio por tudo o que foi dito, o conceito 
de substiincia: "Permanece um so tip0 de 
persisti?ncia da conexiio (ou relagiio) ". 

Assim, a pesquisa comeqa a partir de 
problemas por trhs dos quais esti toda a 
evolu&io bioldgica e cultural da esptcie. 
"Boa parte da adaptagiio conceitual se 
realiza de mod0 inconsciente e involut6ri0, 
sob a guia dos fatos sensoriais. Se essa adap- 
tagio tornou-se bastante ampla a ponto de 
corresponder A maior parte dos fatos que 
se apresentam, e se nos defrontamos agora 
com um fato que contrasta fortemente com 
a linha de pensamento que nos 6 habitual, 
sem que estejam em condigoes de perceber 
imediatamente o fator determinante, que 
poderia levar a uma nova diferenciagiio, 
entio surge um problema. 0 novo, o ins6lito 
e o maravilhoso agem como o estimulo que 
chama a atengiio para si. Razoes praticas ou 
ainda apenas um sentimento de inquietagiio 
intelectual podem fazer nascer a vontade 
de eliminar a contradigiio e alcangar nova 
adaptagiio conceitual. Surge assim a adap- 
ta@o conceitual intentional, a pesquisa". 
E a pesquisa restabelece a adaptagiio com a 
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descoberta de "elementos da mesma espCcie 
sempre presentes, apesar da variedade de 
fatos. Somente desse modo, escreve Wach 
em A mecGnica em seu desenvolvimento his- 
t6rico-critico, torna-se possivel a descriqio 
e comunicaqiio sintktica dos fatos". 

E ai emerge o conceit0 de ciincia como 
economia do pensamento, no sentido de 
que as leis cientificas permitem alcanqar o 
conhecimento de vasto dominio de, fatos 
com o menor esforqo intelectual. "E fun- 
$50 da citncia pesquisar o que C constante 
nos fen6menos naturais, seus elementos, 
o mod0 de sua relaqio e sua dependincia 
reciproca. Mediante a descriqiio clara e 
completa, a ciincia procura tornar i n ~ t i l  
o recurso a novas experiincias, poupando 
assim experigncias. Uma vez que se conheqa 
a dependincia reciproca de dois fenemenos, 
a observaqio de um torna supkrflua a ob- 
servaqio do outro, que C co-determinado e 

prC-determinado pelo primeiro. TambCm na 
descriqao pode ser economizado trabalho, 
usando mCtodos que permitam descrever de 
uma so vez e do mod0 mais breve o maior 
numero de fatos". 

"Toda a cihcia tem o objetivo de subs- 
tituir, ou seja, de economizar experigncias, 
por meio da reprodug50 e da antecipaqao 
de fatos no pensamento". 

"Essas reproduqdes s i o  mais maneji- 
veis do que a experiincia direta e, sob certos 
aspectos, a substituem. N5o C precis0 refle- 
xdes muito profundas para que nos demos 
conta de que a funqio econ8mica da cicncia 
coincide com sua propria esshcia [...I. A 
transmissao do saber atravCs do  ensino 
passa ao aluno a experiincia realizada por 
outros, isto 6, permite-lhe economizar ex- 
periincias. 0 s  conhecimentos experimentais 
de geraqdes inteiras tornam-se patrim6nio 
das geraqdes posteriores por meio de es- 
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critos conservados nas bibliotecas. At6 a 
linguagem, que C o meio da comunicagio, 
C um instrumento econ8mico". AlCm disso, 
nos "nunca reproduzimos os fatos comple- 
tamente, mas somente naqueles aspectos 
importantes para nos [...I. E tambCm aqui 
se manifesta a tendincia a economia". E a 
especificaqio da classificagio e a descrigio 
das interdependtncias, em suma, "todo 
o process0 do conhecimento cientifico, 
tem significado econ8mico", j i  que "toda 
a ciincia tem [...I a fungio de substituir 
a experiincia". "Por isso, a ciincia deve 
permanecer no Limbito do experimentivel. 
Se precede a experiincia, espera desta a 
confirmagio ou o desmentido. E aquilo 
sobre o qua1 n i o  C possivel confirmagio 
ou desmentido C algo que n io  lhe diz res- 
peito". Embora vendo a ciincia dentro da 
teoria da evolugio, e embora sustentando 
que a ciincia "constitui indubitavelmente 
o fator mais importante do ponto de vista 
da biologia e da civilizaqio, (enquanto) co- 
megou a substituir a adaptaqio hesitante e 
inconsciente pela adaptagio metbdica, mais 
ripida e claramente consciente", Mach n io  
nega em absoluto que, "embora no inicio 
o conhecimento fosse apenas meio, poste- 
riormente, uma vez uue se desenvolveram 
suas exigincias, n io  se pensa mais na ne- 
cessidade material". PIX 

Para Mach, o homem C parte da na- 
tureza; n i o  h6 oposigio entre instinto e 
inteligincia; esta aperfeiqoa historicamente 
o que o outro construiu; a linguagem, a 
conscitncia e a razio s i o  resultados da 
evolugio e, agora, instrumentos poderosos 
da evoluqio; com isso, tambtm a ciincia 
tem seu desenvolvimento hist6rico. Mach 
t bem claro sobre a importiincia da cons- 
ciincia desse desenvolvimento: "Quem co- 
nhece todo o curso do desenvolvimento da 
ciincia avaliari a importiincia de qualquer 
movimento cientifico atual de mod0 muito 
mais livre e correto do que poderia fazi-lo 

quem, limitado no seu juizo ao period0 de 
tempo que ele proprio viveu, vt somente a 
diregio que a ciincia tomou momentanea- 
mente". Mach escreveu uma famosa historia 
da mecinica onde critica a possibilidade de 
estender leis e conceitos meciinicos a outros 
dominios. E no preficio a sCtima edigio 
(1912) de A mecLinica no seu desenvolvi- 
hento' hist6rico-critico, Mach faz questio 
de escrever peremptoriamente: "Em parti- 
cular, n io  retrato nada de minhas criticas 
sobre o espago e sobre o tempo absolutos, 
que continuo a considerar monstruosidades 
conceituais. Nesta edigio, fica mais claro o 
fato de que Newton, embora falando muito 
dessas entidades. n io  fez delas nenhum uso 
efetivo". Embora conseguisse encontrar os 
pontos fracos da mecii nica, encontrando-se 
portanto no bom caminho, Mach niio conse- 
guiu aceitar a relatividade (nem a existincia 
dos itomos). 

A obra epistemologica de Mach foi 
muito influente entre os convencionalis- 
tas e mais ainda entre os neopositivistas. 
Discutida em cada um de seus pontos, foi 
atacada energicamente por Linin em sua 
obra Materialismo e embiriocriticismo: no- 
tas criticas sobre uma filosofia reacionaria 
(1908, publicada em 1909). Sem meios- 
termos, Linin escreve que, enquanto Engels 
segue o caminho do materialismo, Mach 
segue o do idealismo: "Nenhum subterf6- 
gio e nenhum sofista [...I pode eliminar o 
fato claro e indiscutivel de aue a doutrina 
de Ernst Mach, a doutrina das coisas con- 
sideradas como complexos de sensaqbes, C 
idealismo subjetivo, C simples renascimento 
da doutrina de Berkeley". Na realidade, 
para Linin, "a fungi0 objetiva, de classe, 
do em~iriocriticismo se reduz a servir os 
fideistis em sua luta contra o materialismo 
em geral e contra o materialismo historic0 
em particular". 

Diante dessas acusaqbes, sem se per- 
turbar muito, Mach replicou: "Em minhas 
palavras foram identificadas facilmente opi- 
nibes comuns. correntes. e eu fui transfor- 
mado em idealista, em b&keleyano [...I, de 
cujas culpas, portm, creio ser inocente". 
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II. O con~encional i~mo 
de tlenri 130incarC e Pierre D&em 

A de Henri Poincare (1854-1912) e urna forma de convencionalismo mode- 
rado. Contra Edouard Le Roy (1870-1954), para o qua1 a ci@ncia n%o e mais que 
um conjunto de regras de a@o, e que afirmava que n%o nos 4 
permitido conhecer nada, Poincare em 0 valor da ciencia (1905) Poincare: 
sustentou que a cisncia n%o pode ser reduzida a simples regras, a ciencia 
como as regras do jogo: "as regras do jogo s%o conven~ijes ar- 1130 pode 
bitrarias [...I, enquanto a ci6ncia e urna regra de as30 que tem serreduzida 
sucesso, ao menos em linha geral". Em outros termos, "re [...I as yim:p regras 
receitas cientificas t@m um valor como regra de a@o, isso depende 
do fato de que sabemos que elas t6m sucesso [...I. Mas saber isso 
quer dizer saber algo, e entao porque vindes dizer-nos que n%o podemos conhe- 
cer nada? A ci@ncia prev6 e, justamente porque preve, pode ser util e servir como 
regra de a~ao". 

A ci@ncia 6 feita de generaliza~des; as generaliza~bes s%o hipoteses e as 
hipoteses, entre outras coisas, t@m um papel - assim lemos em Ciencia e metodo 
(1909) - na escolha de fatos "de grande monta". E aqui devemos 
salientar que, para Poincare, e o cientista que cria o "fato cienti- As teorias 
fico", pondo os "fatos brutos" dentro das redes interpretativas devem ser 
das teorias. Teorias que devem ser submetidas ao controle empi- controladas 

rico. E se urna teoria - escreve Poincare em A cir2ncia e a hipotese -+ 3 7.2 

(1902) - "n%o suporta semelhante prova, devemos sem duvida 
abandona-la". E o fisico que renunciou a urna de suas hipoteses deveria estar cheio 
de alegria, "porque encontra assim urna ocasiao inesperada de descoberta". 

Poincare e conhecido, alem de pelo seu convencionalismo moderado no 
campo da epistemologia das ci6ncias fisico-naturalistas, tambem por sua tese con- 
vencionalista a proposito dos axiomas da geometria. Estamos no 
periodo sucessivo a descoberta das geometrias n%o-euclidianas; 0s axiomas 
e, diante do problema de saber qua1 geomktria seria verdadeira, da geometria 
Poincare responde: " 0 s  axiomas geometricos s%o convengbes SaO 

[...I. 0 s  axiomas da geometria [...I ndo sdo mais que definigbes ~ y . : @ ~ ~  
mascaradas [...I. Uma geometria n%o pode ser mais verdadeira 
que outra. Ela pode apenas ser mais ctjmoda". 

Fisico, historiador da ci@ncia e filosofo, Pierre Duhem (1861-1916), com seu 
livro A teoria fisica: seu objeto e sua estrutura (1 906), quer realizar - com a persua- 
s%o de que fazer a analise logica de um principio fisico significa fazer a analise 
historica dele - urna "anhlise 16gica do metodo com o qua1 a c i h -  
cia fisica progride". A teoria fisica, afirma Duhem, 6 um conjunto Duhem: 
de proposi~bes matematicas, ao mesmo tempo convencional e a experi6ncia 
econtjmico, tanto mais poderoso quanto mais vasto e o numero 6, para uma 
das leis experimentais delas derivaveis. No desenvolvimento da teoria f i s h  
fisica Duhem v@ urna luta sem descanso entre "a natureza que 0 unicocrit&io 
n%o se cansa de produzir" e a razao que n%o quer "cansar-se de de verdade 
compreender": o experimentador p6e em luz "fatos ate ent%o 
insuspeitados" e o teorico elabora continuamente "representa- 
Sties mais concisas, sistemas mais econtjmicos, a fim de que a mente humana possa 
aumentar tais riquezas". A fisica e urna construs%o do intelecto humano; e "o 
acordo com a experihcia e, para urna teoria fisica, o unico criterio de verdade". 
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E n%o devemos esquecer que a fisica nao nos da a coisa em si, "nao nos revela em 
nenhum caso as realidades que se escondem por tras das aparhcias sensiveis. Mas 
- observa Duhem -, quanto mais se aperfei~oa, mais percebemos que a ordem 
Iogica na qual ela disp6e as leis experimentais e o reflex0 de um arranjo episte- 
mologico". 

Diante do fetichismo dos fatos os convencionalistas reivindicam o primado 
do te6rico. E teorias instaveis, fatos que desmentem teorias, teorias que reinter- 
pretam fatos velhos e novos estao ai para tertemunhar a dinamicidade da cihcia. 

As leis da fisica encontram sua base, como tambem seus desmen- 
A verdade tidos, nos resultados dos experimentos. Mas - escreve Duhem 
de uma - "o fisico jamais pode submeter ao controle da experiencia uma 
teoria fisica hipotese isolada, e sim apenas todo um conjunto de hipbteses". 
nBo se decide E esta a ideia influente de experigncia holistica, ideia retomada 
por cara em nossos dias por Quine. E e a idCia que tornaria impossivel o 
ou coroa experimentum crucis, o qua1 pretende afirmar que, entre duas 
+ § 3  hipoteses, se uma e falsa, a outra 6 necessariamente verdadeira. 

Mas, pergunta-se Duhem: "duas hipoteses de fisica constituem 
um dilema igualmente rigoroso? Ousariamos afirmar que nao e imaginavel ne- 
nhuma outra hipotese? [...I A verdade de urna teoria fisica nao se decide por cara 
ou coroa". 

Foi ~ d o u a r d  Le Roy (1870-1954), es- 
piritualista ligado ao modernism0 e autor 
de varias obras (como CiBncia e filosofia, 
1899-1900; A ciBncia positiva e a filosofia 
da liberdade, 1900; Um novo positivismo, 
1901, livro dedicado a Bergson; Dogma 
e critica, 1906), que propugnou um con- 
vencionalismo exasperado na teoria da 
citncia, afirmando que leis e teorias cien- 
tificas ttm carater convencional, tanto que 
C vii toda sua verificaqiio ou controle a fim 
de determinar urna objetividade presumida 
das pr6prias teorias. Para Le Roy, o proprio 
fato 6 algo de elaborado e construido pelas 
categorias do cientista, pelas quais, precisa- 
mente, o fato C definido. 

Exatamente como corresiio a tal con- 
vencionalismo extremado, o fisico Pierre 
Duhem (1861-1916) e o matematico Henri 
PoincarC (1854-1912) criaram urna forma 
de convencionalismo moderado, que foi e 
continua urna teoria da citncia influente e 
fecunda. PoincarC exp6s sua concepqiio em 
dois cClebres volumes, A ciBncia e a hipotese 

(1902) e 0 valor da ciincia (1905), mos- 
trando-se disposto a reconhecer o elemento 
convencional na citncia, sem que isso o leve 
a sacrificar o niio menos presente e real 
carater cognoscitivo e objetivo das teorias 
cientificas. 

Escreve PoincarC em 0 valor da ciBn- 
cia: "Para Le Roy, a citncia nada mais e 
do que norma de asiio. N3o nos C possivel 
conhecer nada. Entretanto, aqui estamos e 
somos obrigados a agir. Desse modo, por 
acaso, fixamo-nos normas. E C ao conjunto 
dessas normas que chamamos citncia. Da 
mesma forma, desejosos de se divertirem, 
os homens instituiram algumas regras de 
jogo, como, por exemplo, as do trique- 
traque, que poderiam se apoiar na escolha, 
melhor do que a propria citncia, langando 
ao ar urna moeda. A regra do trique-traque 
C certamente urna regra de aqiio como a 
citncia, mas deve-se acreditar verdadeira- 
mente que a comparaqiio seja justa e que 
niio vemos a diferen~a? As regras do jogo 
siio convenqBes arbitrhrias. Teriamos po- 
dido tambCm adotar a convensiio oposta, 
que niio teria sido menos boa que a outra. 
A citncia, ao contrhrio, 6 norma de aqiio 
que tem txito, pel0 menos em linhas gerais; 
ao passo que, acrescento, a norma contrh- 
ria niio teria txito. Se digo 'para produzir 
hidrogtnio faqa um hcido agir sobre o zin- 
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co', estou formulando uma norma de agio 
que tem txito. Eu teria podido dizer 'faqa 
a 5gua destilada agir sobre o ouro', o que 
tambim teria sido uma norma, s6 que nao 
teria obtido txito. Portanto, se as 'receitas' 
cientificas t tm valor como norma de a@o, 
isso depende do fato de n6s sabermos que 
elas alcangam txito, pelo menos geralmen- 
te. Mas saber isso significa saber alguma 
coisa. Entio, por que nos dizeis que n i o  
podemos conhecer nada? A citncia prevt, e 
exatamente porque prevt, ela pode ser iitil 
e servir de norma de agio". d Z  

t e o r i a  institui o f a t o  

e"a e x p e r i g n c i a  C a h n i c n  f o n t e  

d a  v e r d a d e "  

Claro, existem elementos convencio- 
nais na citncia, mas eles encontram seus 
limites tanto na base como no edificio da 
propria citncia. Na base, porque n i o  C 
verdade aquilo que diz Le Roy, isto C, que o 
cientista cria o fato, ainda que seja verdade 
que o cientista cria o "fato cientifico", dele 
falando no interior de uma teoria cientifica. 
0 cientista, portanto, n i o  cria os fatos: os 

fatos existem em estado de fatos brutos. E o 
cientista faz alguns desses fatos brutos torna- 
rem-se "fatos cientificos". Por isso, "parece 
supkrfluo procurar saber se o fato bruto esti 
fora da cicncia, pois n i o  pode haver citncia 
sem fato cientifico, nem fato cientifico sem 
fato bruto, enquanto o primeiro t a tradu- 
q50 do segundo". Mas, entao, o que resta 
da tese de Le Roy? E isso o que se pergunta 
PoincarC, para responder: "Resta o seguinte: 
o cientista intervim ativamente, escolhendo 
os fatos que merecem ser observados. Um 
fato isolado, em si mesmo, n i o  tem valor 
algum; mas adquire interesse se pensamos 
que ele podera nos ser de ajuda para prever 
outros ou ainda se, antes de ser previsto, 
sua verificagio constitui a confirmagio 
de uma lei. E quem escolhe os fatos que, 
respondendo a essas condigoes, merecem o 
direito de cidadania na ciCncia? E a atividade 
livre do cientista". Por outro lado, i bem 
verdade que os cientistas erigem por vezes 
leis entre as mais universais e confirmadas 
em principios indiscutiveis e "cristalizados, 
n i o  mais submetidos ao controle da expe- 
ricncia"; entretanto, tambCm C verdade que, 
dentro desses principios, cria-se toda uma 
sCrie de hip6teses que, embora criadas pel0 

Henri PoincarP (1 854- 19 12)  
proclamou o valor hipote'tico 
dos postulados geome'tricos, 
e foi fautor de uni 
convencionalismo moderado 
na concepp70 
das ciBncias enzpiricas. 
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homem, siio passiveis de controle empirico. 
Com efeito, "a experitncia C a unica fonte 
da verdade". 

Naturalmente, "toda generalizaqio C 
uma hip6teseW e "a hip6tese tem, portanto, 
papel necessiirio, que ningutm jamais con- 
testou": por exemplo, na escolha dos fatos 
"de grande rendimento", como lemos em 
Cibncia e me'todo (1909). Em todo caso, a 
hipbtese, "tiio logo seja possivel e o mais 
freqiientemente possivel, deve ser submetida 
a verificaqiio". E C 6bvi0, escreve PoincarC 
em A ci8ncia e a hipdtese, que, "se ela nZo 
suportar semelhante prova, deve-se sem 
duvida abandonii-la". 

Por vezes, esse repudio a hip6tese se 
faz a contragosto, mas, para Poincart, esse 
sentimento niio tem justificativa: "Pelo 
contriirio, o fisico que renunciou a uma de 
suas hipoteses deveria encher-se de alegria, 
porque encontra assim oportunidade ines- 
perada de descoberta". 

m- 0 s  axiomas d a  geometria 

como definic5es mascaradas 

Convencionalista moderado nas citn- 
cias fisico-naturalistas, Poincart ficou co- 
nhecido por sua famosa e hoje cliissica tese 
convencionalista relativa a natureza dos 
axiomas (da geometria). Com efeito, naquele 
momento, depois da descoberta das geome- 
trias nio-euclidianas, punha-se a questio da 
natureza do espaqo fisico: ele teria estrutura 
euclidiana ou nio-euclidiana? 0 que vale 
para ele: os teoremas de Euclides, os de 
Lobacewski ou os de Riemann? PoincarC 
deu a resposta classica a essa questio: " 0 s  
axiomas geome'tricos niio siio (. . .) nem juizos 
sinte'ticos a priori nem fatos experimentais. 
Eles s io  conven~6es. Entre todas as conven- 
q6es possiveis, nossa escolha C guiada por 
fatos experimentais, mas permanece livre e 
sb C limitada pels necessidade de evitar toda 
contradiqio . E assim que os postulados po- 
dem permanecer rigorosamente verdadeiros 
ainda quando att  as leis experimentais que 
determinaram sua adoqio s io  apenas apro- 
ximativas. Em outros termos, os axiomas 
da geometria (n io  estou falando dos da 
aritmttica) nada mais siio que defini~oes 
mascaradas. Entio, o que devemos pensar 
da seguinte questio: a geometria euclidiana 
C verdadeira? Bem, essa interrogaqio nZo 
tem nenhum sentido [...I. Uma geometria 
niio pode ser mais verdadeira que outra; ela 
so pode ser apenas mais cdmoda". 

2 Pierre D&em e  a  nat~reza 
%NII& 

da teoria fisica 

Como jii observamos, outro prestigioso 
representante do convencionalismo t Pierre 
Duhem, fisico e historiador da citncia, que, 
com seu famoso livro A teoria fisica: seu 
objeto e sua estrutura (1906), pretendia 
efetuar "uma simples analise 16gica do mi- 
todo com o qual progride a citncia fisica", 
convencido de que sua obra metodol6gica 
tivesse se "desenvolvido a partir da priitica 
cotidiana da citncia". Para Duhem, antes 
de mais nada, "uma teoria fisica niio e' uma 
explica@o. E u m  sistema de proposi~des 
matematicas, deduzidas de numero restrito 
de principios, que t8m o objetivo de repre- 
sentar do modo mais simples, mais completo 
e mais exato u m  conjunto de leis experimen- 
tais". Portanto, nada de explicaq6es: "Uma 
teoria verdadeira nZo dh explicaq6es das 
apartncias fisicas conformes a realidade, 
mas representa de mod0 satisfatbrio um 
conjunto de leis experimentais; teoria falsa 
nao C tentativa de explicaqio baseada em 
suposiq6es contriirias 2 realidade, mas con- 
junto de proposiqdes que n io  concordam 
com as leis experimentais. Para urna teoria 
fisica, a concordrincia com a experiincia e' 
o unico crite'rio de veracidade". A teoria 
fisica, portanto, C um conjunto de proposi- 
q6es matemhticas, conjunto convencional e 
econ6mico t io  mais poderoso quanto mais 
vasto C o numero de leis dele derivhveis: 
"A reduqio das leis fisicas a teorias con- 
tribui para essa economia intelectual na 
qual Ernst Mach vt o fim e o principio de 
citncia". E, na opiniio de Duhem, existe o 
desenvolvimento da fisica no qual vemos 
luta continua entre "a natureza que n io  se 
cansa de produzir" e a razio que n io  quer 
"cansar-se de compreender": com efeito, 
"incansave1mente, o experimentador revela 
fatos at6 entio insuspeitados e formula no- 
vas leis, e o teorico elabora continuamente 
representaqoes mais concisas e sistemas mais 
econ6micos para que a mente humana pos- 
sa acumular tais riquezas". A teoria fisica 
C uma construqio do intelecto humano. E 
ela "niio nos da nunca a explicaqio das 
leis experimentais e n io  nos revela em caso 
nenhum as realidades que se ocultam por 
triis das apartncias sensiveis. Mas, quanto 
mais se aperfeiqoa, mais percebemos que 
a ordem 16gica em que ela disp6e as leis 
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experimentais C o reflex0 de urna estrutura 
onto16gican. 

e n e g a q o e s  

do experimentum crucis 

Diante do fetichismo dos fatos procla- 
mado pelo positivismo, a conscihcia dos 
convencionalistas em relaqio i relevsncia do 
tedrico constitui grande passo adiante, que 
lhes permitiu compreender o dinamismo da 
ci8ncia, que, alCm de ter mCtodo, tambkm 
tem historia. E a fisica "progride [. . .] porque 
a experiincia produz continuamente novas 
concorddncias entre leis e fatos e porque, 
incessantemente, os fisicos retocam e mo- 
dificam as leis para poderem representar 
os fatos de mod0 mais exato". As leis da 
fisica, escreve Duhem, se fundam sobre os 
resultados dos experimentos. Precisamente 
nesse ponto, a prop6sito do experimento, 
Duhem deu urna de suas contribuisdes mais 
notaveis, levantando a idCia dos controles 
chamados "holisticos" (idiia retomada em 
nossos dias pelo logico W. V. 0. Quine, tanto 
que C chamada de "tese Duhem-Quine"), e a 
outra teoria, derivada da idCia dos controles 
holisticos, de que n io  ocorrem experimenta 
crucis. "0 fisico se propde demonstrar a 
inexatidio de urna proposisio. Para de- 
duzir dessa proposisio a previsio de um 
fenbmeno, para realizar o experimento que 
deve demonstrar se o fen6meno se produz 
ou nio, para interpretar os resultados de 
tal experihcia e constatar que o fen6meno 
previsto n io  se produziu, ele n io  se limita a 
fazer uso da proposiqio em discussio. Usa 
tambCm todo um conjunto de teorias aceitas 
sem reservas. A previsio do fenemeno, cuja 
falta de concretizagio deve cortar o debate, 
n io  brota da proposiqio em contestaqio 
tomada isoladamente, mas daquela que 
esti relacionada com todo o conjunto das 

teorias". Tudo isso significa que a prova 
de urna hipdtese n io  pode se efetuar em 
condiqdes de isolamento dessa hip6tese: 
precisamos tambCm de hipoteses auxiliares 
(isto 6 ,  que ajudem a hipotese em quest50 
a produzir conseqiihcias observaveis), de 
instrumentasio (englobando e pressupondo 
outras teorias) etc. Desse modo, "o fisico 
n i o  poderi nunca submeter ao controle 
da experihcia urna hipotese isolada, mas 
apenas todo um conjunto de hip6teses. 
Quando a experiincia esta em desacordo 
com suas previsdes, ela nos indica que pelo 
menos urna das hip6teses que constituem o 
conjunto C inaceitivel e deve ser modificada, 
mas n io  aponta qual deveri ser modifica- 
dam. "0 unico controle experimental da 
teoria fisica que niio e' ilbgico consiste em 
confrontar todo o sistema da teoria fisica 
com todo o conjunto das leis experimentais e 
avaliar se o segundo conjunto e' representado 
pel0 primeiro de modo satisfatdrio ". E isso, 
sustenta Duhem, determina a impossibili- 
dade de realizar em fisica o experimentum 
crucis, segundo o qual (basta pensar no 
experimento de Foucault para determinar 
a veracidade da hipotese corpuscular da 
luz, defendida por Newton, Laplace e Biot, 
ou da hipotese ondulatoria, defendida por 
Huygens, Young e Fresnel), dadas duas 
hip6teses incompativeis, dever-se-ia decidir 
de mod0 irrefutavel e inequivoco a veraci- 
dade de urna ou de outra, realizando urna 
condiqio que, em ligaqio com a primeira, 
deveria dar certo resultado e, em l i ga~ io  
com a segunda, deveria dar outro. Entre- 
tanto, afirma Duhem, isso n io  C possivel: 
o experimentum crucis pretende afirmar 
que, se urna hipotese C falsa, a outra neces- 
sariamente C verdadeira. Todavia, "duas 
hipbteses de fisica constituem alguma vez 
dilema t i o  rigoroso? Ousariamos afirmar 
que nenhuma outra hipotese C imaginavel? 
[...I 0 fisico nunca esta seguro de ter efe- 
tuado todas as suposiqoes imaginiveis: a 
veracidade de urna teoria fisica nio  se decide 
por cara ou coroa". 
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"se tornou o fator 
biologicamente 
e culturalmente 
mais propicio" 

R cikncio substitui "o adaptogio incons- 
ciente, qua procedio ds apolpodelas, por 
umo adoptog60 mais rbpido, claromsnte 
consciente e metodica". I 

Rparentemente, a ci&ncia se desenvolveu 
corno o ramo colateral mais supQrfluo do de- 
senvolvimento biologico e da civilizagdo. Mas 
hoje ndo podemos mais p6r em dljvida que 
ela se tornou o fator biologics e culturalmente 
mais propicio. €la assumiu a tarefa de substituir 
a adaptagdo inconsciente, que procedia 6s 
apalpadelas, por uma adaptagdo mais rbpida, 
claramente consciente e metodica. 0 fisico E. 
Reitlinger, jb falecido, costumava dizer, pessi- 
misticamante: "0 homem apareceu na natureza 
quando as condi$%s de sua exist&ncia estavam 
prontas, mas ndo ainda as condigdes de seu 
bem-estar". Na realidade, estas ale deve criar 
sozinho, criou-as por si. Hoje isso vale QO me- 
nos para as condi<des de bem-estar material, 
mesmo que, por ora, apenas para umo parte 
da humanidads. Para o futuro, podemos es- 
perar coisa melhor. Sir John lubbock exprime a 
esperanp de que "as vantagens da civilizagdo 
ndo so se estendam a outras terra e a outras 
populagdes, mas adquiram validade gerol, uni- 
forme, tambCm em nossa pbtria, de modo que 
ndo aparegam mais diante de nos concidaddos 
qua Ievam, am nosso meio, uma vida pior do 
que a dos selvagens; e que ndo experimentam 
as vantagens e, memo que simples, as ver- 
dadeiras alegrias que embalezam a vida das 
ragas inferiores, nem conseguem promover as 
comodidades mais elevadas e nobres do ho- 
mem civilizado". Se pensarmos nos tormentos 
que nossos antepassados tiveram de suportar 
por causa da brutalidade de suas s1tua<6es 
sociais, de suas relagdes juridicas e penais, de 
sua superstigdo, de seu fanatismo, se ponde- 
rarmos a rica heran~a de tais bens que ainda 
pesa sobre o presente e qua tambCm nossos 

suscessores dever6o experimentor, recebere- 
mos suficiente impulso para cooperar com zelo 
e forga para que se realize, finalmente, uma 
ordem moral universal, com o auxilio de nossos 
conhec~mentos psicologicos e sociolog~cos. 
Depois de criada uma ordem Ctica desse tipo, 
ningubm podar6 dizar que ndo 6 deste mundo, e 
n6o serb mais necess6rio procurb-lo nas alturas 
ou nas profundidades do mistica. 

E. Mach, 
Conhecimento s srro. 

A funs50 das hip6teses 
na pesquisa cientifica 

"R fungdo essenciol de umo hipotese 
consiste em levor o novas obsenq6es e 
experimentos que permitem confirmar, rejeitor 
ou modificar nosso conjecturo". 

R este ponto, se olharmos mais de perto 
a hipotese cientifica, vemos em primeiro lugar 
que tudo aquilo que ndo podia ser averiguado 
imediatamente pela observagdo, pode ser 
objeto de integragdo mental, suposi(do, conjec- 
tura, pressuposto ou hipotese. Podemos supor 
presentes portes ndo diretamente observadas 
dos fatos; o geologo e o paleontologo se 
encontrardo frequentemente nesta situagdo. 
Sobre as consaqu&ncias de um fato se podem 
fazer conjecturas, mesmo que alas ndo apare- 
gam imediatamente ou ndo sejam observadas 
diretamente. Rs formos das leis de um fato sdo 
frequentemente objeto de conjectura, mesmo 
porqua, propriamente, apanas um nirmero infini- 
to de observa<des, com a exclusdo de todas as 
circunstdncias perturbadoras, poderia fornecer 
a lei. Mas as conjecturas que de prefer&ncia 
designamos como hipoteses referem-se ds 
condigdas de um fato, que o tornam inteligivel: 
sdo as hipoteses explicativos. [ . . . ] 

Mesmo os grandes homens por vezes 
falam e escrevem com tons qussustentam mais 
do que estdo em grau de manter. Em Newton 
h6 v6rias passagens desse tipo, e em Descar- 
tes certamente muitas. Creio, todavia, que as 
declaragdes de Newton e seu comportamento 
prbtico de cientista sejam muito bem compre- 
ensiveis. Tomada sem nenhuma prscaugdo, a 
expressdo "hypotheses non fingo" soaria assim: 
"Ndo conjecturo nada alCm do que vejo, ndo 
fago absolutamente idbias que ultrapassem a 
observa<do". Em todas as p6ginas de seus es- 
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Desenhos dc Mach para o estudo da U Z S ~ ~  

como fenbntcrro fiszco. 

critos, Neu~ton contradiz esta interprstaq30. Ele 
sobressai justamente pela riqueza de conjectu- 
ras. Sobe tamb6m excluir muito rapidamenta, 
com experimentos, as lnutilizdve~s, que ndo 
resistem b verifica(do. [...I 

R funq.50 essencial de uma hipotese 
consiste em levar a novas observa@es e ex- 
perimentos que permitem conflrmar, rejeitar ou 
modificar nossa conjectura; em sumo, amplrar a 
experi6ncia. [. . .] 

Ro formar uma hipotese procura-se justl- 
f~car as propriedades de um fato nas clrcuns- 
tdncias part~culares 5 limtados das quais jus- 
tamente a observa@o nos informou, sem saber 
naturalmente se tais propriedades valerdo tam- 
b&m para outros circunstdncias mais gerais, sem 
sober, portanto, se a h~potese ser6 adequada 
tamb6m para aquelas circunstdncias e at6 que 
ponto. Podernos extrair a matbrio, os elementos 
para as representa$ms hipotbticas, apenas de 
nosso ambiente sensivel otualments conhscido, 
Ievando em conta casos que oferecem com isso 
uma semelhanp ou analogla. Semalhaqa nbo 
significa ~dentidade. € em park identidade e em 
parte diversidade. lsso implica que, ampliando 
a experihcia, uma hipotese instituida por ana- 
logia em alguns casos se verificar6, em outros 
certamente ndo. R hipotese, portanto, j6 por sua 
natureza, acha-se destinada a se transformar no 
decorrer da pesquisa, e adequar-se 6s novas 
experi6ncias ou at6 a cair para ser substrtuida 
por outra hipotese totalmente nova, ou pelo 
conhec~mento completo dos fatos. 

0 s  cientistas, que se 0 t h  a isto, nbo 
devem ser excessivamente temerosos ao ins- 

tituir uma hipotese: antes, requer-se alguma 
coragsm. [.  . . ]  

0 modo ds pansar e de trabalhar do cien- 
t~sta 6 muito diferente daquale do filosofo. Nbo 
tendo a sorte de possuir principios inabal6veis, 
ele assumiu o costume de consideror proviso- 
rias, e suscetivsis de modifica<60 por meio de 
novas experi&ncias, tamb6m as mais seguras 
e melhor fundadas de suas visdes e de seus 
principios. Com sfelto, os malores proqressos 
e descobertas tornaram-se possiveis apenas 
por esta atitude. 

E. Moch, 
Conhecimento e erro. 

- 

"Toda a c/&noa tern o hnal~clade d~ subs- 
t~tu~r, ou sejo, de economlzar ~xpen&nc~as por 
melo clo reprodu@o e ont~c~pogbo dos fatos 
no pensamento" 

Tarefa do ci&ncia Q pesquisar aquilo 
que i: constante nos fen6menos naturais, os 
elementos destes, o modo de sua rs lqbo 
e sua dependhncia reciproca. Por meio da 
descri<bo clara e completa, a ci8ncia procura 
tornar inirt~l o rscurso a novas experi&ncias, de 
economizar experi6ncias. Uma vez conhecida 
a dependhncia reciproca de do18 FenBmenos, 
a observa<bo de um torna suphrflua a do ou- 
tro, que Q co-determinado e predeterminado 
pelo primeiro. Mssmo na descric;do, pode 
ser economizado trabalho, usando mQtodos 
que permitam descrever de uma s6 vez s do 
modo mais breve o maior nljmero de fatos. [. . .I  

Toda a ciBncia tsm a finalidads de subs- 
tituir, ou seja, de sconomizar experihcias por 
meio da reprodusdo e antecipa@o dos fatos 
no pensamento. Estas reprodu@es sbo mais 
manejdvsis do que a experihcia direta, a em 
certos aspectos a substituem: Nbo sbo neces- 
s6rias reflexdes muito profundas para percebsr 
que a fun~do econ6mica,cJa cihncia coincide com 
sua propria esshcia. E nacess6rio ter idhias 
claras sobre a t e  assunto, se ss quiser evitar 
toda forma de misticismo. Fl comunica<bo do 
saber por meio do ensino transmite ao aluno 
a experi6ncia realizada por outros, ou seja, 
permite-lhe economizar experi&ncias. Conhe- 
cimentos experimentais de gsrarpiz inteiras 
se tornam posse das sucsssivas por meio de 
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escritos conservados nas bibliotecas. Tamb&m 
a linguagem, que & o melo da comun~ca$do, 6 
um instrumento econ6mico. 

E.  Mach. 
R mec6nica em sau 

dasenvolvim~nto historico-crft~co. 

sucesso oo menos am garal"; por consa- 
guints, "do n6o C sam volor como msio de 
conhacimento". 

Para Le Roy a ci&ncia 6 apenas uma re- 
gra de a@o. Somos incapazes ds conhecer e 
todavia nisso estamos empenhados, e nos & 
necess6rio agir e de modo todo casual fixamos 
regras para nos. 0 conjunto dessas regras 
chamye cihncia. 

E assim que os homens, desejosos de 
divertir-se, instituiram regras de jogo, como. 
por exemplo, do trique-traque (gamho), que 
poder~am melhor qua a propria ci&nc~a valer-se 
da prova do consenso universal. € igualmente 
assim qua, na impossibilidade ds escolher, mas 
obrigados a escolher, se lan~a no ar uma moeda 
para tirar cara ou coroa. 

R regra do trique-traque 6 bem uma regra 
de or60 como a cihcia, mas cremos que a com- 
para<do seja justa e ndo vernos a diferenp? 
RS regras do jogo sdo convenq3es arbitr6rias e 
ter-se-ia podido adotar a conven$do inversa, a 
qua/ n6o t ~ r i a  sido menos boa. Ro contrClrio, a 
cihncia & uma regra de q d o  que tem sucesso 
ao rnenos em geral, enquanto, acrescento, a 
regra contr6ria ndo o teria. 

Se eu disser: "Para obtar hidrog&nio fazei 
agir um 6cido sobre o zinco", formulo uma regra 
que tern sucesso; teria podido d im:  "Fazei agir 
6gua dastilada sobre o ouro"; tamb&m esta 
seria uma regra, mas ndo teria sucesso. 

Portanto, seas "receitas" cientif~cas t&m urn 
valor como regra de a$do, & porque sabemos 
que elas t&m sucesso, ao menos em geral, mas 

La Science 

de la Science 

Capas da prtmerra edqcio 
de  A ciEncia e a hipbtese (no  alto), 
e da segtrnda edr@o de 0 valor da cli.nc~a 
(embarxo), obras de  Porncare 
publlcadas por Flammarzon, 
respectrvamente e m  1902 e e m  1905. 
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saber isso & justarnente saber alguma colsa, e 
entdo por que dizeis qua ndo podamos conhe- 
cer nada? 

R ciencia prev6, e & porque ela prev& que 
pode ser util e servir como regra de qdo .  Sei 
bern qua frequenternente sum previsdes sdo 
desmentidas pelo acontecimento; isto prova 
que a ci&ncia & lmpsrfeita e, se acrescanto que 
assim perrnanecerd sempre, sstou certo ds que 
f q o  uma previsZlo que, ao menos esta, ndo 
seja jamais desmentida. 0 cientista se engana 
sernpre menos frequenternente que um profeta 
que predissesse por acaso. Por outro lado, o 
progress0 & lento, mas continuo, de modo que 
os clantistas, ernbora sempre mais audazes, 
560 sempre menos iludidos. E pouco, mas 
suficienta. 

Sei bem que I e  Roy dlsse em algurn lugar 
que a ci&ncia engana-se mais frequentemente 
de quanto sa cr&, que os cometas por vezes 
brincam corn os astr8nomos, que os cientistas, 
os quais aparentemente sdo homens, ndo fa- 
lam de born grado de seus lnsucessos e que, 
se deles falassern, dever~arn enumarar mais 
derrotas do que vitorias. 

Naquele dia I e  Roy evldentemente supe- 
rou sou pensamento. Se a ciencia ndo tlvesse 
sucesso, ndo poderia servir como regra de 
asdo; entdo, de onde t~raria seu valor? Do fato 
de que ela & "vivida", isto 6 ,  pelo fato de que 
a amamos e acreditamos nala? 0 s  alqu~mistas 
tinharn receitas para fazer o ouro, as amavam 
e tinham f& nelas; todavia, as que t&m sucesso 
sdo as nossos receitas e 6 por isso que elas 
sdo as corretas, embora nossa f& nelas sejo 
menos viva. 

Ndo h6 um modo de fugir dsste dilema; 
ou a ci&ncia ndo permite prever, e entdo 6 sem 
valor como regro de a~do;  ou permite prever de 
modo mais ou menos imperfeito, s entdo ndo & 
sem valor corno meio de conhecirnento. 

Ndo se pode tarnbhm dizer que a 0560 
seja a finol~dade da c~&ncia; devemos talvez 
condenar os estudos feitos sobre a estrela 
Sirio, sob pretext0 que ndo exerceremos pro- 
vavelmente jarnois nenhuma 0130 sobre esss 
astro? 

R mau ver, ao contr6r10, a finalidade d6-se 
pelo conhecirnento, e a agio & seu meio. Se me 
congratulo com o desenvolvimsnto industrial, 
ndo Q apenas porqus ela fornece argurnento 
f6cil aos advogados do cihncia; & sobretudo 
porque d6 ao cientista a f& em si proprio e 
tamb&m porque Ihe oferece urn carnpo ds ex- 
peri&ncia imenso, onde GIG se srnbate contra 
Forps demaslado grandes para encontrar urn 
modo de dar um empurrdozinho. Sam esse 
lastro, quem sabe se ele ndo dsixaria a terrcl, 

seduzido pela rnlragern de alguma nova esco- 
16stica, ou se ndo se perder~a, crendo ter tido 
apenas um sonho? 

H. PoincorB, 
0 valor da ci&ncio. 

da- historia da cigncia 

"Fazsr a histona de urn principio Fisico 
significa FQZG~ o onalise /oyca dsls". 

R irnportdncia que, no estudo da fisica, 
assume a historla dos m&todos por meio dos 
quais as descobertas foram feitas salienta, de 
novo, a difersnga extremo que vai entra fisica 
e geometria. Na geometr~a, onde as clarezos 
do rn&todo dedutivo se ligam diretarnente As 
evidhcias do senso comurn, o ensino, pode se 
efetuar de mod0 ~nteiramente Iogico. E suficien- 
te que um postulado seja enunciado para que 
o estudante capte imadiatamente os dodos do 
conhecirnento comurn que tal asser<do resume. 
Ndo 6 preclso, para isso, saber o percurso pelo 
qua1 o postulado entrou na ci&nc~o. R historia 
das matem6ticas &, certamente, objeto de urna 
curiosidads legitirno; do,  porbrn, ndo & de 
rnodo nenhum essenc~al para a compreensdo 
das mesrnas. Na fisica as coisos ndo caminharn 
do rnesrno modo; aqui se v& que & pro~bido 
para o ensino sar pura e plenamente Iogico. 
Por isso, o unico rnodo de ligar as asssr<des 
formais da teoria com a mat&ria dos fatos que 
elas devem representar, e ~sso evitando a furtiva 
penetraq30 de idtias falsas, & o de just~ficar 
toda hipotese essencial com sua historia. Fazer 
a historla de um principio fis~co signif~ca fazer 
ao mssmo tempo sua an6lisa Iogica. R critica 
dos processos intelectuais postos em jog0 psla 
fis~ca liga-se indissoluvelmente b expos~<do do 
evolu@o gradual por rneio da qua1 a dedu@o 
aperfei~oa a teoria, dela fazendo a cada dia 
uma imagem mais precisa, mas ordenada, das 
leis salientadas pel0 observa~do. Rpenas a his- 
toria da ci&ncia pode salvaguardar o fisico das 
loucas ambi<dss do dogmatismo e tambbm dos 
desesparos do plrronismo. Descrevsndo a longa 
s&ne dos erros e hesita~des qua precederarn 
a descoberta de todo principio, ela o pbe em 
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alerta contra as falsas evid&nc~as; recordando 
as vicissitudes das escolas cosrnolo~icas, fazen- 
do resrnergir do esquecirnento onde jazern as 
doutrinas que ern certo tempo triunfaram, obri- 
90-0 a lembrar que os sisternas mais sadutores 
ndo sdo rnais que representa<bes provisor~as e 
ndo tanto explica~6es definitivas. Ilustrando a 
tradi~do continua, segundo a qua1 a cihcia de 
cada &poco se alirnentou corn os sistemas dos 
s6culos passados, e corn a qua1 est6 cheia da 
fisica do futuro, citando as profecias formuladas 
pela tsorla a realizadas pela exper~&ncia, ela 
cria e refor~a nsle a convic@o de qua a teoria 
fisica ndo b um sistema purarnente artificial, hoje 
irtil e arnanhd ndo rnais, que ela b muito mais 
uma classifica~do natural, urn reflex0 sempre 
rnais cloro das realidades corn as quais o rnbto- 
do experimental ndo saberia se confrontar. 

Toda a vez que o espirito do fisico @st6 a 
ponto de cair ern algurn excesso, o estudo do 
historia o endireita com apropriadas corre@ss. 
Para dafinir seu papel em relaq3o 00 fisico, a 
historia poderia tornar de mpr6stirno o psn- 
sarnento de Pascal: "...dando rnotivo de tremer 
aos que justifica e confrontando aqueles que 
condena". €la o mant6rn assirn em estado de 
equilibrio psrfeito em qus pods avaliar correta- 
mente o objeto e a estrutura da teoria fisica. 

P. Duhsm, 
8 t@orio flsicn: seu projato G sun @struturn. 

Retrato fotografico de P~erre Duben?, 
m i x t m o  expoente do c - o n v e n c ~ o n ~ z / ~ s ~ ~ ~ o  
no  campo da fiszca: 
a teorra fiszca e zrma constrlqiio 
do  lntelecto hun~ano; 
dela nao podemos pretende~ a explrca@o 
das lels expertnzentazs. 



Obras de carater geral 
- -- - - 

Lembramos aqui, tambem porque por vezes s lo  
citadas no presente volume (em geral apenas com 
o nome do autor), algumas das maiores historias 
gerais da filosofia: 

B. Russell, Storia della filosofia occidentale, 4 
vols., Longanesi, Millo 1866-1867 (trabalho mais 
critic0 que informativo); N. Abbagnano, Storia 
della filosofia, 4 vols., Utet, Turim 1969-1991 
(o  4" vol. C de G. Fornero e colaboradores). L. 
Geymonat (e colaboradores), Storia del pensiero 
filosdfico e scientifico, 6 vols., Garzanti, Millo 
1970-1972 (a seguir citada como Geymonat, Sto- 
ria); E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, 4 
vols., Einaudi, Turim 1971 (compreende apenas 
uma parte do seculo XIX); S. Vanni Rovighi (e 
colaboradores), Storia della filosofia moderna 
dalla rivoluzione scientifica a Hegel, La Scuola, 
BrCscia 1976; A. Rigobello, Dal romanticismo a1 
positivismo, vol. V da Storia del pensiero occiden- 
tale, Marzorati, Millo 1976; S. Vanni Rovighi (e 
colaboradores), Storia della filosofia contempo- 
ranea dall'Ottocento ai giorni nostri, La Scuola, 
BrCscia 1980; F. Copleston, Storia della filosofia, 
9 vols., Paideia, BrCscia 1983. 

As seguintes obras s lo  mais especificas: 

M. F. Sciacca, 11 secolo XX, Bocca, Millo 1947; E. 
Garin, Storia della filosofia italiana, 3 vols., Einaudi, 
Turim 1966; E. Paci, La filosofia contemporanea, 
Garzanti, Millo 1974. 

De particular interesse slo: 

a) Grande Antologia Filosofica, dirigida por U. 
Padovani e M. F. Sciacca, que interessa o presente 
volume com 11 pensiero moderno, vols. XVII-XXI, 

~ -- 

"Para a presente bibliogafia nHo nos propusemos, 
obviamente, nenhuma pretensiio de ser completos, mas 
procuramos fornecer uma plataforma de partida suficien- 
temente ampla para qualquer aprofundamento posterior 
s6rio. 

Foram excluidas, de proposito, citafBes de revistas. 0 s  
volumes elencados estPo todos exclusivamente em lingua 
italiana: 6 por isso que nunca indicamos, para os autores 
estrangeiros, que se trata de tradu~Bes. 

Marzorati, Millo 1988: as introduq6es i s  seq6es 
antologicas particulares slo feitas por importantes 
especialistas; as bibliografias slo muito amplas, e 
a elas em todo caso remetemos aqui de uma vez 
por todas. 

6) Questioni di storiografia filosofica. La storia della 
filosofia attraverso i suoi interpreti, 6 vol., La Scuola, 
BrCscia 1976 (citado daqui para frente simplesmente 
como Questioni): os primeiros trgs volumes, Dalle 
origini allYOttocento, s5o organizados por V. Ma- 
thieu; os outros t rk ,  l l  pensiero contemporaneo, 
foram organizados por A. Bausola. 

Finalmente, instrumentos uteis de consulta slo: 

Enciclopedia filosofica, 6 vols., Centro di Studi 
Filosofici di Gallarate (org.), Sansoni, Florenqa 
1967-1969; e a igil, mas atualizada, Enciclopedia 
Garzanti di folosofia (e logica, linguistics, episte- 
mologia, pedagogia, psicologia, psicoanalisi, socio- 
logia, antropologia culturale, religioni, teologia), 
Redazioni Garzanti (org.), com a consultoria geral 
de G. Vattimo, em colaboraqgo com M. Ferraris e 
D. Marconi, Garzanti, Millo 1994. 

Cap. 1. GGnese e caracteristicas 
essenciais do romantismo 

-- - - - -- -- - - -- -- 

Elencamos aqui uma sCrie de obras de carater geral 
sobre o romantismo que contgm, freqiientemente, 
tambem estudos especificos sobre autores particu- 
lares, e que por este motivo sera bom ter presentes 
tambCm para os capitulos seguintes, onde ngo serlo, 
obviamente, repetidas: 

0. Walzel, 11 romanticismo tedesco, Vallecchi, 
Florenqa 1924; A. Farinelli, I1 romanticismo in 
Germania, Bocca, Millo 1945; F. Strich, Classi- 
cismo e romanticismo tedesco, Bompiani, Millo 
1953; F. Meinecke, Le origini dello storicismo, 
Sansoni, Florenqa 1954; L. Mittner, Ambivalen- 
ze romantiche. Studi sul romanticismo tedesco, 
D'Anna, Messina-Florenqa 1954; R. Pascal, La 
poetica dello Sturm und Drang, Feltrinelli, Millo 
1957; G. De Ruggiero, L'eta del Romanticismo 
(vol. VII da Storia della filosofia), Laterza, Bari 
1957; M. Puppo, 11 romanticismo, Studium, Roma 
1963; L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. 
Dal Pietismo a1 Romanticismo (1 700-1820), 



Einaudi, Turim 1964; R. Haym, I1 romanticismo 
tedesco, Ricciardi, Napoles 1965; N .  Hartmann, 
La filosofia dell'idealismo tedesco, Einaudi, Turim 
1974; A. Pupi, llluminismo tedesco e romanticis- 
mo, em Questioni, cit., vol. 111, p p .  133-163; S .  
Givone, Ermeneutica e romanticismo, Mursia, 
MilPo 1983; R. Bodei, Scomposizioni. Forme 
dell'individuo moderno, Einaudi, Turim 1987; 
P. Quaglia, Invito a conoscere il Romanticismo, 
Mursia, MilPo 1987. 

Cap. 2 . 0 s  fundadores 
da Escola romintica 
- - 

Textos 

Madame de Stael: La Germania, F. De Silva, Turim 
1943. 
F. Schlegel: Frammenti critici e scritti di estetica, 
V. Santoli (org.), Sansoni, Florenqa 1937; Fram- 
menti sulla poesia, M. E. D'Agostini (org.), Parma 
1972. 
Novalis: I discepoli di Sais, G. Alfero (org.), Ca- 
rabba, Lanciano 1912; Frammenti, Rizzoli, MilPo 
1976; Enrico di Ofterdingen, Guanda, MilPo 1980; 
Inni alla notte, Mondadori, Mildo 1982; Opera filo- 
sofica, 2 vols., G. Moretti (org., vol. I )  e F. Desideri 
(org., vol. 11), Einaudi, Turim 1993; Cristianita o 
Europa, com texto alemPo em paralelo, A. Reale 
(org.), Rusconi, MilPo 1995. 
Schleiermacher: L'amore romantico, E. De Feri 
(org.), Laterza, Bari 1928; Discorsi sulla religione 
e Monologhi, G. Durante (org.), Sansoni, Florenqa 
1947; La dottrina della fede, S .  Sorrentino (org.), 
2 vols., Paideia, BrCscia 1981-1985; Estetica, P. 
D'Angelo (org.), Aesthetica edizioni, Palermo 1988; 
Ermeneutica, com texto alemdo em paralelo, M. 
Marassi (org.), Rusconi, MilZo 1996. 
Holderlin: Scritti sulla poesia e frammenti, G. 
Pasquinelli (org.), Boringhieri, Turim 1958; Em- 
pedocle, F. Borio (org.), Boringhieri, Turim 1961; 
Iperione, G. V. Amoretti (org.), Feltrinelli, MilPo 
1982. 

Schiller: Saggi estetici, C. Baseggio (org.), Utet, 
Turim 1968. 

Goethe: Opere, L. Mazzucchetti (org), 5 vols., 
Sansoni, Florenqa 1944ss; La teoria della natura, 
M. Montanari (org.), Boringhieri, Turim 1958; 
Faust e Urfaust, com texto alemPo em paralelo, 
Feltrinelli, Millo 1965; La metamorfosi delle 
piante, S .  Zecchi (org.), Guanda, Parma 1983; La 
teoria dei colori, R. Troncon (org.), I 1  Saggiatore, 
Millo 1987. 

Literatura 

Para os irmPos Schlegel, para Novalis e Holderlin, 
vejam-se as obras indicadas no cap. 1. E ainda: C. 
Ciancio, Friedrich Schlegel. Crisi della filosofia e 
rivelazione, Mursia, Mil20 1984; M. Heidegger, La 
poesia di Holderlin, Adelphi, MilPo 1988. 

Para Schleiermacher: G. Vattimo, Schleiermacher 
filosofo dell'interpretazione, Mursia, MilPo 1968; 
S .  Sorrentino, Ermeneutica e filosofia trascenden- 
tale. La filosofia di Schleiermacher como proget- 
to di comprensione dell'alteo, Clueb, Bolonha 
1986. 

Para Schiller e Goethe, veja-se particularmente L. 
Mittner, Storia della letteratura tedesca, acima ci- 
tada. Alem disso: N. Accolti Gil Vilate, I1 pensiero 
estetico di Federico Schiller, con la traduzione del 
saggio La poesia ingenua e sentimentale, Zanichelli, 
Bolonha 1950; B. Croce, Goethe, 2 vols., Laterza, 
Bari 1959; U. Perone, Schiller, Mursia, MilPo 
1981; L. Pareyson, Etica ed estetica in Schiller, 
Mursia, Mildo 1983; P. Citati, Goethe, Adelphi, 
Mil20 1990. 

Cap. 3. Outros pensadores que contribuiram 
para a supera~iio 
e a dissolu~io do Iluminismo 

Textos 

Hamann: Scritti e frammenti di estetica, S .  Lupi 
(org.), Istituto Italiano di Studi Germanici, Florenqa 
1938; Scritti cristiani, A. Pupi (org.), 2 vols., Za- 
nichelli, Bolonha 1975-1976; Scritti sul linguaggio 
(1 760-1 773), A. Pupi (org.), Bibliopolis, Napoles 
1977; Lettere, vol. I :  1751-1759, A. Pupi (org.), 
Vita e Pensiero, Miliio 1989. 

Jacobi: Idealismo e realismo, N. Bobbio (org.), De 
Silva, Turim 1948; Jacobi, un'antologia dagli scritti, 
V. Verra (org.), Loescher, Turim 1966; La dottrina 
di Spinoza. Lettere a1 Signor Moses Mendelssohn, 
Laterza, Bari 1969. 

Herder: Saggio sull'origine del linguaggio, G. Necco 
(org.), Ses, Roma 1954; Idee per una filosofia della 
storia dell'umanita, V. Verra (org.), Zanichelli, 
Bolonha 1971; Ancora una filosofia della storia per 
l'educazione dell'umanita, F. Venturi (org.), Einaudi, 
Turim 1971. 

Humboldt: Scritti di estetica, G. Marcovaldi (org.), 
Sansoni, Florenqa 1934; Antologia degli scritti poli- 
tici, F. Serra (org.), I1 Mulino, Bolonha 1961. 
Schulze: Enesidemo o dei Fondamenti della Filosofia 
elementare presentata dal signor professor Reinhold 
di Jena in difesa dello Scetticismo contro le pretese 
della Critica della ragione, A. Pupi (org.), Laterza, 
Bari 1971. 

Literatura 

Para Hamann: A. Pupi, Alle soglie dell'eta romanti- 
ca, Vita e Pensiero, Mil20 1962; Id., Johann Georg 
Hamann. I. Experimentum mundi 1730-1 759, Vita 
e Pensiero, Millo 1988. Id., Johann Georg Hamann. 
11. In domo patris 1760-1 763, Vita e Pensiero, 
MilPo 1991. 

Para Jacobi: V. Verra, E H. Jacobi. Dall'illuminisrno 
all'idealismo, Edizioni di Filosofia, Turim 1963; 



M.  M.  Olivetti, L'esito teologico della filosofia del 
linguaggio di Jacobi, Cedam, Pgdua 1970. 

Para Herder: G .  Fichera, Linguaggio e umanita 
nel pensiero di Herder, Cedam, Pidua 1966; V. 
Verra, Mito, rivelazione e filosofia in J. G.  Herder 
e nel suo tempo, Marzorati, Mil20 1966; Id., J.  
G. Herder e la filosofia della storia, introduqlo a 
J .  G .  Herder, Idee per una filosofia della storia, 
citado acima; M .  Mori, La filosofia della storia 
da Herder a Lessing, com antologia, Loescher, 
Turim 1976. 

Para Humboldt: F. Tessitore, I fondamenti della 
filosofia politica di Humboldt, Morano, Napoles 
1965. 

Para Reinhold: A. Pupi, La formazione della filosofia 
di K. L. Reinhold, Vita e Pensiero, Mil lo 1966; 
Id., Le obiezioni all'denesidemus, Vita e Pensiero, 
Mil lo 1970. 

Para Maimon: F. Moiso, La filosofia di S. Maimon, 
Mursia, Mil lo 1972. 

Cap. 4. Fichte 
- 

Textos 

J. G .  Fichte: Guida alla vita beata, A.  Cantoni 
(org.), Principato, Milgo-Messina 1950; Filosofia 
della storia e Teoria della scienza giovannea, A. 
Cantoni (org.), Principato, Milgo-Messina 1956; 
Lezioni sulla missione del dotto (1 794), E. Casetti 
(org.), La Nuova Italia, Florenqa 1960; Discorsi 
alla Nazione tedesca, B. Allason (org.) ,  Utet ,  
Turim 1965; Sulla Rivoluzione francese. Sulla li- 
berta dipensiero, V .  E. Alfieri (org.), Laterza, Bari 
1966; La missione dell'uomo, R.  Cantoni (org.), 
Laterza, Bari 1970; L'essenza del dotto e le sue 
manifestazioni nel campo della liberta, E. Garin 
(org.), La Nuova Italia, Florenqa 1971; La dottrina 
della scienza (compreendendo Sul concetto della 
dottrina della scienza o della cosi detta filosofia 
e Fondamenti dell'intera dottrina della scienza, 
de 1794), F. Costa (org.), Laterza, Bari 1971; La 
missione del dotto, V. R. Alfieri (org.), La Nuova 
Italia, Florenqa 1977; La dottrina della religione, 
G .  Moretto (org.), Guida, NBpoles 1989; Fonda- 
mento del diritto naturale secondo i principi della 
dottrina della scienza (1 796-1 7971, L. Fannesu 
(org.),  Laterza, Roma-Bari 1994; 11 sistema di 
etica, de 1798, R. Cantoni (org.), Laterza, Roma- 
Bari 1994. 

Literatura 

A. Massolo, Fichte e la filosofia, Sansoni, Florenqa 
1948; E. Severino, Per un rinnouamento nella inter- 
pretazione della filosofia fichtiana, La Scuola, BrCs- 
cia 1960; P. Salvucci, Dialettica e zmmaginazione in 
Fichte, Argalia, Urbino 1963; L. Pareyson, Fichte, 
Mursia, Millo 1976; M. Ivaldo, Fichte. L'assoluto e 

l'immagine, Studium, Roma 1983; F. Buzzi, Liberta 
e sapere nella Grundlage fichtiana, Morcelliana, 
B r k i a  1984; R. Lauth, La filosofia trascendentale 
di J. G. Fichte, Guida, Nipoles 1986; G. Di Tom- 
maso, Dottrina della scienza e genesi della filosofia 
della storia nen primo Fichte, Japadre, L'Aquila 
1986; M.  Ivaldo, I principi del sapere. La visione 
trascendentale di J. G. Fichte, Bibliopolis, Napoles 
1987; C. Cesa, J. G. Fichte e l'idealismo trascenden- 
tale, I1 Mulino, Bolonha 1992; Id., Introduzione a 
Fichte, Laterza, Roma-Bari 1994. Para a hist6ria da 
critica: P. Salvucci, Fichte, em Questioni, cit., vol. 
111, pp. 165-208. 

Cap. 5. Schelling 
- - -- 

Textos 

Schelling: Lezioni monachesi sulla storia della 
filosofia moderna ed esposizione dell'empirismo 
filosofico, G .  Durante (org.),  Sansoni, Florenqa 
1950; Lettere filosofiche sul dogmatismo e sul cri- 
t i c i sm~ ,  G.  Semerari (org.), Sansoni, Florenqa 1958; 
Sistema dell'idealismo trascendentale, F. Semerari 
(org.), Laterza, Bari 1965; Esposizione del mio 
sistema filosofico, G.  Semerari (org.), Laterza, Bari 
1969; L'empirismo filosofico e altri scritti, G.  Preti 
(org.), La Nuova Italia, Florenqa 1970; Filosofia 
della rivelazione, A. Bausola, 2 vols., Zanichelli, 
Bolonha 1972; Filosofia dell'arte, A. Klein, Prismi, 
N6poles 1988; Scritti sulla filosofia, la religione, la 
liberta, L. Pareyson (org.), Mursia, Millo 1990; 
Filosofia della mitologia, L. Procesi (org.), Mursia, 
Millo 1990; Dell'Io come principio della filosofia, 
A. Moscati, Cronopio, Nipoles 1991; Bruno, E. 
Guglielminetti (org.), Esi, Nipoles 1994; Ricerche 
filosofiche sull'essenza della liberta umana, com 
texto alemlo em  paralelo, G.  Strummiello (org.), 
Rusconi, Mil lo 1996. 

Literatura 

A. Massolo, 11 primo Schelling, Sansoni, Florenqa 
1953; G. Semerari, Interpretazione di Schelling, 
vol. I ,  Libreria Scientifica Editrice, Napoles 1958; 
L. Pareyson, L'estetica di Shcelling, Giappichelli, 
Turim 1964; A. Bausola, Metafisica e rivelazione 
nella filosofia positiva di Schelling, Vita e Pen- 
siero, Mil lo 1969; C. Cesa, La filosofia politica di 
Schelling, Laterza, Bari 1969; G. Semerari, Intro- 
duzione a Schelling, Laterza, Bari 1971; X .  Tilliette, 
Attualita di Schelling, Mursia, Mil lo 1972; W. 
Kasper, L'Assoluto nella storia nell'ultima filosofia 
di Schelling, Jaca Book, Millo 1986; F. Moiso, Vita, 
natura, liberta. Schelling (1 795-1 809), Mursia, 
Milgo 1990; G. Riconda, Schelling storico della 
filosofia (1794-1820), Mursia, Milgo 1990; L. 
Procesi, La genesi della coscienza nella "Filosofia 
della mitologia" di Schelling, Mursia, Millo 1990. 
Para a hist6ria da critica e a sorte de Schelling: 
A.  Bausola, F. VC! J. Schelling, La Nuova Italia, 
Florenqa 1975. 



Cap. 6.  Hegel 
- -- 

Textos 
a) Escritos de juventude o u  menores: Scritti politici 
(1 798-1806), A .  Plebe (org.), Laterza, Bari 1961; 
Scritti d i  filosofia del diritto (1 802-1 803),  A. Negri 
(org.), Laterza, Bari 1971; Primi scritti critici (isto 
C: Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e 
quello d i  Schelling; Fede e sapere), R.  Bodei (org.), 
Mursia, Mi l lo  1971; Scritti politici (1 798-1831), 
C. Cesa (org.), Einaudi, Turim 1972; Lettere, P. 
Manganaro (org.), Laterza, Bari 1972; Rapporto 
dello scetticismo con la filosofia, N .  Merker (org.), 
Laterza, Bari 1977; Note di diario (Tagebuch I, 
1785-1 787,  e 11, 1796), L. Montoneri (org.), Ma- 
rino, CatPnia 1979; Vita di Gesu, A .  Negri (org.), 
Laterza, Bari 1980; Epistolario, vol. I :  1785-1808, 
P. Manganaro (org.),  Guida, N ipo les  1983; Le 
orbite dei pianeti, A.  Negri (org.), Laterza, Roma- 
Bari 1984; Scritti teologici giouanili, E. Mirri (org.) 
Guida, Napoles 1989; L o  spirito del cristianesimo e 
il suo destino, M .  Pancaldi e M .  Trombino (orgs.), 
Paravia, Turim 1990. 

6 )  Obras fundamentais, publicadas pelo proprio 
Hegel: Enciclopedia delle scienze filosofiche in  
compendio, B. Croce (org.), Laterza, Bari 1980; 
Scienza della logica, 2 vols., Laterza, Roma-Bari 
1984; Lineamenti di filosofia del diritto, G .  Marini 
(org.), Laterza, Roma-Bari 1994; Fenomenologia 
dello Spirito, c o m  texto  a lemlo  e m  paralelo, V. 
Cicero, Rusconi, Mi l lo  1995; Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in  compendio (1 830),  c o m  texto 
alemlo e m  paralelo, V .  Cicero (org.), Rusconi, Mi- 
120 1996; Lineamenti di filosofia del Diritto, c o m  
texto alemlo e m  paralelo, V. Cicero (org.), Rusconi, 
Mi l lo  1996. 

C)  Cursos, reunidos e publicados por discipulos: 
Lezioni sulla filosofia della storia, 4 vols., La Nuo-  
va Italia, Florenqa 1967; Lezioni sulla storia della 
filosofia, 4 vols., La Nuova Italia, Florenqa 1967; 
Lezioni sulle prove dell'esistenza di Dio, G.  Borruso 
(org.), Laterza, Bari 1970; Filosofia dello spirito je- 
nese, G .  Cantillo (org.), Laterza, Bari 1971; Lezioni 
sulla filosofia della religione, 2 vols., E. Oberti e G .  
Borruso (orgs.), Zanichelli, Bolonha 1974; Estetica, 
Einaudi, Turim 1976; Propedeutica filosofica, G.  
Radetti (org.), La Nuova Italia, Florenqa 1977; Lo- 
gica e metafisica di Jena (1 804-1 805),  F. Chiereghin 
(org.), Verifiche, Trento 1982. 

Literatura 

De Ruggiero, Hegel, vol. VIII da Storia della filoso- 
fia, Laterza, Bari 1958; C. Lacorte, I1 primo Hegel, 
Sansoni, Florenqa 1959; N .  Merker, Le origini della 
logica hegeliana (Hegel a Jena), Feltrinelli, Mi l lo  
1961; K. Rosenkranz, Vita di Hegel, Vallecchi, 
Florenqa 1966; B. Croce, Saggio sullo Hegel e altri 
scritti di storia della filosofia, Laterza, Bari 1967; 
E. De Negri, Interpretazione di Hegel, Sansoni, 
Florenqa 1969; M .  Rossi, Da Hegel a Marx, vol. I :  
La formazione del pensiero politico di Hegel, e vol. 

11: I1 sistema hegeliano dello stato, Feltrinelli, Mi l lo  
1970; F. N .  Findlay, Hegel oggi, Isedi, Mi l lo  1972; 
J .  Hyppolite, Genesi e struttura della Fenomenologia 
dello Spirito di Hegel, La Nuova Italia, Florenqa 
1972; H.  Kiing, Incarnazione di Dio. Introduzione 
a1 pensiero teologico d i  Hegel, Queriniana, BrCs- 
cia 1972; H.  G .  Gadamer, La dialettica di Hegel, 
Marietti, Turim 1973; W . A A . ,  L'opera e l'eredita 
di Hegel, Laterza, Roma-Bari 1974; G. Lukics,  I1 
giouane Hegel e i problemi della societa capitalistica, 
2 vols., Einaudi, Turim 1975; K. Lowith, Hegel e il 
cristianesimo, Laterza, Roma-Bari 1976; M .  Paoli- 
nelli, G .  W F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, 
vol. I :  Introduzione e traduzione (de capitulos esco- 
Ihidos), vol. 11: Commento, Vita e Pensiero, Mi l lo  
1977; N .  Bobbio, Studi hegeliani, Einaudi, Turim 
1981; F. Menegoni, Moralita e morale in  Hegel, 
Liviana, PQdua 1982; 0. Poggeler, Hegel. L'idea di 
una Fenomenologia dello spirito, Guida, Napoles 
1986; A. Negri, Hegel nel Nouecento, Laterza, Bari 
1987; A. Peperzak, Autoconoscenza dell'assoluto. 
Lineamenti della filosofia dello spirito hegeliana, 
Bibliopolis, Napoles 1988; V .  Verra, Introduzione 
a Hegel, Laterza, Roma-Bari 1988; E. Weil,  Hegel 
e lo Stato e altri scritti hegeliani, Guerini, Napo- 
les 1988; M .  Heidegger, La fenomenologia dello 
spirito di Hegel, Guida, Napoles 1991; V .  Verra, 
Letture hegeliane, I1 Mulino, Bolonha 1992; M .  
D o n i ,  Sull'Assoluto. Per una reinterpretazione 
dell'idealismo hegeliano, Einaudi, Turim 1992. Para 
a historia da critica: V. Verra, Hegel, e m  Questioni, 
cit., pp. 249-347. 

Cap. 7. Direita 
e esquerda hegeliana 

Textos 

Stirner: L'unico e la sua proprieta, Ubaldini, Roma 
1970. 
Feuerbach: L'essenza del Cristianesimo, A. Banfi 
(org.), Feltrinelli, Mi l lo  1960; Principi della filoso- 
fia dell'auuenire, N .  Bobbio (org.), Einaudi, Turim 
1971; L'essenza della religione, C. Cesa e C .  Ascheri 
(orgs.), Laterza, Roma-Bari 1974. 

Saint-Simon: Opere, M .  T. Bovetti Picchetto (org.), 
Utet,  Turim 1975. 

Fourier: Contro la ciuilta, M .  Moneti (org.), Gua- 
raldi, Bolonha 1971. 

Proudhon: Che cos'e la proprieta?, U .  Cerroni 
(org.), Laterza, Bari 1967; La giustizia nella riuo- 
luzione e nella Chiesa, M .  Albertini (org.), Utet,  
Turim 1968. 

Literatura 

Para a Escola hegeliana: E. Rambaldi, Le origini 
della Sinistra hegeliana, La Nuova Italia, Florenqa 
1966; C .  Cesa, Scritti sulla Sinistra hegeliana, Arga- 
lia, Urbino 1972; M .  Rossi, Da Hegel a Marx, vol. 
111: La Scuola hegeliana. I1 giouane Marx, Feltrinelli, 
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Mil50 1974; K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche, 
Einaudi, Turim 1979. 

Para Strauss e Bauer: I .  Fetscher, I1 Marxismo. Storia 
documentaria, vol. I :  Filosofia, Ideologia, Feltrinelli, 
Mi l lo  1969. 

Para Stirner: G. Penzo, Max  Stirner. La riuolta 
esistenziale, Patron, Bolonha 1981. 

Para Feuerbach: L. Casini, Storia ed umanesimo in 
Feuerbach, I1  Mulino, Bolonha 1974; A. Schmidt, 
I1 materialismo antropologico di L .  Feuerbach, 
De Donato, Bari 1975; C .  Cesa, Introduzione a 
Feuerbach, Laterza, Roma-Bari 1978; F. Tomma- 
sini, Feuerbach e la dialettica dell'essere. Con  la 
pubblicazione di due scritti inediti, La Nuova Italia, 
Florenqa 1982. 

Para Saint-Simon: V .  Martino, Saint-Simon tra 
scienza e utopia, Dedalo, Bari 1979. 

Para Fourier: M .  Moneti, La mecanica delle passio- 
ni. Studio su Fourier e il socialismo critico-utopisti- 
co, La Nuova Italia, Floren~a 1979. 

Para Proudhon: M .  Albertini, Proudhon, Vallecchi, 
Florensa 1974. 

Cap. 8. Marx, Engels 
e o materialismo 
historico-dialktico 

Textos 

Marx:  Opere complete d i  K. Marx (e d i  F. En- 
gels), Editori Riuniti, Roma; La sacra famiglia, 
A.  Zanardo (org.),  Editori Riuniti, Roma 1969; 
I1 capitale, Critica dell 'economia politica, D. 
Cantimori,  R .  Panzieri e M .  L. Boggieri (orgs.),  
3 vols., Editori Riuniti, Roma 1970; L'ideologia 
tedesca, C .  Luporini (org.),  Editori Riuniti, Roma 
1972. 

Engels e Diihring: F. Engels, Antidiihring, V. Gerra- 
tana (org.), Editori Riuniti, Roma 1968, 19712. 

Literatura 

Para Marx: B. Russell, Saggi impopolari, La Nuova 
Italia, Florenqa 1963; J .  Y. Calvez, I1 pensiero di 
Karl Marx, Borla, Roma 1964; G. Della Volpe, 
Rousseau e Marx, Editori Riuniti, Roma 1964; L. 
Fabbri, I comunisti e la religione, Ave, Roma 1965; 
V .  I .  Lenin, Karl Marx, Editori Riuniti, Roma 1965; 
I .  Fetscher, I1 marxismo. Storia documentaria, Feltri- 
nelli, Mi l lo  1970; L. Althusser-E. Balibar, Leggere 
il Capitale, Feltrinelli, M i l l o  1971; F. Mehring, 
Vita di Marx, Editori Riuniti, Roma 1972; K. R.  
Popper, La societa aperta e i suoi nemici, vol. 11: 
Hegel e Marx falsi profeti, Armando, Roma 1974; 
L. Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 1974; 
E. Bloch, Karl Marx, I1 Mulino, Bolonha 1977; M .  
Dal Pra, La dialettica in  Marx, Laterza, Roma-Bari 

1977; G. Bedeschi, Introduzione a Marx, Laterza, 
Roma-Bari 1981. 

Para Engels: G. Mayer, F. Engels. La vita e l'opera, 
Einaudi, Turim 1969; R. Mondol fo ,  I1 materiali- 
smo storico di F. Engels, La Nuova Italia, Florenqa 
1972. 

Cap. 9. Herbart e Trendelenburg 
-- -- - -- - 

Textos 
Herbart: lntroduzione alla filosofia, G. Vidossich 
(org.), Laterza, Bari 1908; Manuale di psicologia, 
I .  Volpicelli (org.), Armando, Roma 1982. 

Literatura 
Para Herbart: A.  Saloni, Herbart, 2 vols., La Nuova 
Italia, Florenqa 1937; B. Bellerate, La pedagogia di 
J. E Herbart, Universita Salesiana, Roma 1970; S. 
Poggi, 1 sistemi dell'esperienza, I1 Mulino, Bolonha 
1977; R. Pettoello, Introduzione a Herbart, Laterza, 
Roma-Bari 1988. 
Para Trendelenburg: W . A A . ,  La dialettica nel pen- 
siero contemporaneo, V. Verra (org.), I1 Mulino, Bo- 
lonha 1976; M .  Mangiagalli, Logica e metafisica nel 
pensiero di F. A. Trendelenburg, Cusi, MilCo 1983. 

Cap. 10. Schopenhauer 
-- - 

Textos 
Schopenhauer: Parerga e Paralipomena, E. Amendo- 
la Kuhn, F. Colli, M .  Montinari (orgs.), Boringhieri, 
Turim 1963; 11 mondo come uolonta e rappresen- 
tazione, G. Riconda (org.), Mursia, Mi l lo  1969; 11 
fondamento della morale, Laterza, Bari 1981. 

Literatura 
Para Schopenhauer: G. Faggin, Schopenhauer, il mis- 
tico senza Dio, La Nuova Italia, Florenqa 1951; G. 
Riconda, Schopenhauer interprete dell'occidente, 
Mursia, Mi l lo  1969; I .  Vecchiotti, lntroduzione a 
Schopenhauer, Laterza, Roma-Bari, 1986. 

Cap. 11. Kierkegaard 
-- - -- 

Textos 
Kierkegaard: Opere, C .  Fabro (org.), Sansoni, Flo- 
renqa 1972; Diario, C .  Fabro (org.), Morcelliana, 
Brescia 1980. 

Literatura 
Para Kierkegaard: R. Cantoni, La coscienza inquie- 
ta, Mondadori, MilHo 1949; C .  Fabro (org.), Studi 
kierkegaardiani, Morcelliana, Brescia 1957; E. Paci, 
Relazioni e significati, vol. 11: Kierkegaard e Thomas 
Mann, Parenti, Mi l lo  1965; M .  Gigante, Religiosita 
d i  Kierkegaard, Morano, Nipoles,  1972; S. Spera, 
Ilgiouane Kierkegaard, Cedam, Padua 1977; A. Riz- 



zacasa, Kierkegaard. Storia ed esistenza, Studium, 
Roma 1984; V. Melchiorre, Saggi su Kierkegaard, 
Marietti, Genova 1987. 

Cap. 12. A filosofia na Franqa 
na era da Restauraqiio 

-- -- - - 

Literatura 
Para os idedogos: P. Treves, Profeti del passato. 
Maestri e discepoli della controrivoluzione francese, 
Barbera, Florenqa 1952; S .  Moravia, I1 pensiero 
degli ideologues. Scienza e filosofia in Francia (1 780- 
l8 lS ) ,  La Nuova Italia, Florenqa 1974. 

Para Maine de Biran: M. Ghio, La filosofia della co- 
scienza di Maine de Biran. La tradizione biraniana in 
Francia, Istituto di Filosofia della Facolth di Lettere, 
Turim 1967; C. Terzi, Maine de Biran nel pensiero 
modern0 e contemporaneo, Cedam, Pidua 1974; S. 
Cavaciuti, I1 problema morale nel pensiero di Maine 
de Biran, 2 vols., Marzorati, Millo 1981. 

Para de Maistre: B. Brunello, Joseph de Maistre 
politico e filosofo, Patron, Bolonha, 1967; M. Ra- 
Vera, De Maistre pensatore dell'origine, Mursia, 
Millo 1986. 

Para Lamennais: G. ~erucci,  Felice Lamennais. Dal 
Cattolicesimo autoritario a1 Radicalismo democrati- 
co, Istituto per gli Studi Storici, Roma 1965. 

Para Cousin: A. Bassi Ratheb, La Storiografia fi- 
losofica di TI: Cousin, Casale Monferrato, 1935; S .  
Mastellone, V Cousin e il Risorgimento italiano, 
Barbera, Florenqa 1955. 

Cap. 13. A filosofia italiana 
na epoca da Restauraqiio 

- - -- -- - - 

Textos 
Romagnosi: Opere, 8 vols., Mil50 1841-1852. 
Cattaneo: Scritti filosofici, 3 vols., N. Bobbio (org.), 
Le Monnier, Florenqa 1960; Scritti politici, 3 vols., 
M. Boneschi (org.), Le Monnier, Florenqa 1965. 
Ferrari: Opere di G. D. Romagnosi, C. Cattaneo, 
G. Ferrari, E. Sestan (org.), Ricciardi, Nipoles, 
1957. 

Literatura 
Para Romagnosi: A. Dentone, I1 problema morale 
in Romagnosi e Cattaneo, Marzorati, Miliio 1968; 
A. Tarantino, Natura delle cose e societa civile. 
Rosmini e Romagnosi, Studium, Roma 1983. 
Para Cattaneo: N. Bobbio, Una filosofia militante. 
Studi su C. Cattaneo, Einaudi, Turim 1971; W.AA., 
L'opera e l'eredita di C. Cattaneo, I1  Mulino, Bo- 
lonha, 1975; U. Puccio, Introduzione a Cattaneo, 
Einaudi, Turim 1977. 
Para Ferrari: S .  Rota Ghibaudi, Giuseppe Ferrari. 
L'evoluzione del suo pensiero (1 838-1 860), Olschki, 
Florenqa 1969. 

Cap. 14. Galluppi, Rosmini 
e Gioberti 
- - 

Textos 

Galluppi: Saggzo filosofico sulla crztrca della cono- 
scenza, 6 vols., Nipoles 1846. 
Rosmini: Opere (edzte e znedzte), Edmone naz~onale, 
E. Caste111 (org.), Roma 1934s.  
Gioberti: Opere, E. Caste111 (org.), Bocca, Mil50 
1938s.  

Literatura 

Para Galluppi: G. Di Napoli, La filosofia di Pasquale 
Galluppi, Cedam, Pidua 1947; W.AA.,  Studigallup- 
piani, Centro studi galluppiani, Tropea, 1979. 
Para Rosmini: C. Giacon, Coggettivita in A. Ros- 
mini, Silva, Miliio-Genova, 1960; G. Cristaldi, A. 
Rosmini e il pensare cristiano, Vita e Pensiero, Mil20 
1977; G. Campanini, Rosmini politico, Giuffrk, 
Millo 1980; U. Muratore, Antonio Rosmini (an- 
tologia), Citth Nuova, Roma 1989. 
Para Gioberti: L. Stefanini, Gioberti, Bocca 1947; 
U. Redano, Vincenzo Gioberti, Sei, Turim 1958; B. 
Derossi, La teoria giobertiana del linguaggio come 
dono divino e il suo significato storico e speculative, 
Marzorati, Millo 1968. 

Cap. 1 5 . 0  positivismo sociologico 
e utilitarista 

- - --- - -- 

Textos 
Comte: Corso di filosofia positiva, 2 vols., F. Ferra- 
rotti (org.), Utet, Turim 1967; Opuscoli di filosofia 
sociale e discorsi sul positivismo, A. Negri (org.) 
Sansoni, Florenqa 1969. 
Bernard: lntroduzione a110 studio della medicina 
sperimentale, F. Ghiretti (org.), Feltrinelli, Mil50 
1973. 
Malthus: Primo saggio sulla popolazione, Laterza, 
Bari 1976. 
Smith: Ricerche sopra la natura e le cause della 
ricchezza delle nazioni, Utet, Turim 1965. 
Ricardo:.Principi dell'economia politica e delle im- 
poste, con altri saggi sull'agricoltura e la moneta, 
Utet, Turim 1965. 
Stuart Mill: Sistema di logica, G. Facchi (org.), Ub- 
aldini, Roma 1968; Della liberta, Sansoni, Florenqa 
1974; Autobiografia, F. Resatino (org.), Laterza, 
Bari 1978; Utilitarismo, E. Musacchio (org.), Cap- 
pelli, Bolonha, 1981. 

Literatura 

Para o positivismo em geral: L. Kolakowski, La filo- 
sofia del positivismo, Laterza, Roma-Bari 1974; W. 
M. Simon, I1 positivismo europeo nel XIX secolo, I1 
Mulino, Bolonha 1980; A. Santucci (org.), Scienza e 
filosofia nella cultura positivistica, Feltrinelli, Millo 
1982; E. R. Papa (org.), I1 positivismo e la cultura 
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italiana, Angeli, Millo 1985; S.  Poggi, Introduzione 
a1 positiuismo, Laterza, Roma-Bari 1987. 
Para Comte: 0. Negt, Hegel e Comte, I1 Mulino, 
Bolonha 1975; A. Negri, Introduzione a Comte, 
Laterza, Roma-Bari 1983. 
Para Bernard: M. D. Grmek, Psicologia ed epis- 
temologia della ricerca scientifica. C. Bernard e 
le sue ricerche tossicologiche, Episteme Editrice, 
Millo 1976; W.AA. ,  C. Bernard: scienza, filosofia 
e letteratura, M. Di Giandomenico (org.), Bertani, 
Verona 1982. 
Para Malthus: J .  M. Poursin, G. Dupuy, Malthus, 
Laterza, Bari 1974; A. La Vergata, Nonostante Mal- 
thus. Fecondita, popolazioni e armonia della natura 
(1 700-1 900), Bollati-Boringhieri, Turim 1990. 
Para Smith e Ricardo: C. Napoleoni, Smith. Ricar- 
do. Marx. Considerazioni sulla storia del pensiero 
economico, Boringhieri, Turim 1977. 
Para Bentham e James Mill: M. A. Cattaneo, I1 Po- 
sitivism~ giuridico inglese, Giuffri, Millo 1962. 
Para Stuart Mill: F. Arata, La logica di J. S. Mill 
e la problematica etico-sociale, Marzorati, Millo 
1964; F. Restaino, J. S. Mill e la cultura filosofica 
britannica, La Nuova Italia, Florenqa 1968; G. 
Frongia, John Stuart Mill e il metodo scientifico, 
Esi, Nipoles 1984. 

Cap. 16. 0 positivismo 
evolucionista e materialista 

-- 

Textos 

Spencer: Primi principi, G. Salvadori (org.), Bocca, 
Millo 1901; Principi di sociologia, F. Ferrarotti 
(org.), Utet, Turim 1968. 
Ardigo: Opere filosofiche, 11 vols., L. Colli ed., 
M8ntua-A. Draghi ed., Pidua 1882-1918. 

Literatura 

Para Spencer: M. Toscano, Malgrado la storia. Per 
una lettura critica di H. Spencer, Feltrinelli, Millo 
1980; P. G. Linguiti, Spencer e la teoria euoluzioni- 
stica della conoscenza, Pacini Fazzi, Lucca 1991. 
Para Ardigo: A. Saloni, I1 Positiuismo e R. Ardigo, 
Armando, Roma 1969; W. Buttemeyer, Roberto 
Ardigo e la psicologia moderna, La Nuova Italia, 
Florenqa 1969. 

Cap. 1 7 . 0  desenvolvimento 
das ciikcias no seculo XIX 

-- - - -- - 

Textos 
Lamarck: Filosofia zoologica. Parte I ,  introduqlo 
e comentirio de G. Barzanti, La Nuova Italia, 
Florenqa 1976. 
Darwin: Autobiografia (1 809-1 882), Einaudi, Turim 
1962; L'origine dell'uomo, F. Paparo (org.), Editori 
Riuniti, Roma 1966; L'origine delle specie per se- 

lezione naturale, F. Montalenti (org.), Boringhieri, 
Turim 1967. 

Durkheim: Le regole del metodo sociologico. 
Sociologia e filosofia, introduqlo de C. A. Viano, 
Edizioni di Comuniti, Millo 1963; 11 suicidio. 
L'educazione morale, introduqlo de L. Cavalli, 
Utet, Turim 1969. 

Literatura 
Para a biologia do seculo XIX: G. Montalenti, 
L'euoluzione, Einaudi, Turim 1965. 
Para a logica do seculo XIX: J .  M. Bochenski, La 
logica formale, 2 vols., Einaudi, Turim 1972. 
Para a matematica do seculo XIX: D. J .  Struik, 
Matematica. Un profilo storico, I1 Mulino, Bolonha 
1981. 
Para a geometria do seculo XIX: E. Agazzi, D. 
Palladino, Le geometrie non-euclidee, Mondadori, 
Millo 1978. 
Para a fisica do seculo XIX: T. S .  Kuhn, Alle origini 
della fisica contemporanea, I1 Mulino, Bolonha 
1981. 
Para a lingiiistica do sCculo XIX: M. Leroy, Profilo 
storico della linguistica moderna, Laterza, Bari 
1965. 
Para a psicologia do seculo XIX: G. Zunini, Psico- 
logia, Morcelliana, BrCscia 1948. 
Para a sociologia do sCculo XIX: F. Ferrarotti, La 
sociologia: storia, concetti, metodi, Edizioni Eri, 
Turim 1967. 
Para Darwin: L. Eisley, I1 secolo di Darwin, Fel- 
trinelli, Millo 1975; B. Farrington, Che cosa ha 
ueramente detto Darwin, Ubaldini, Roma 1977; G. 
Pancaldi, Darwin: storia ed economia della natura, 
La Nuova Italia, Florenqa 1977; G. Montalenti, 
Darwin, Editori Riuniti, Roma 1982. 
Para Durkheim: R. Aron, Le tappe del pensiero so- 
ciologico (Montesquieu, Comte, Marx, Durkheim, 
Pareto, Weber), Mondadori, Millo 1974; C. Mon- 
taleone, Biologia sociale e mutamento. I1 pensiero 
di Durkheim, Angeli, Millo 1980. 

Cap. 18. 0 empiriocriticismo 
e o convencionalismo 

- -- - - 

Textos 
Avenarius: Critica dell'esperienza pura, introduqlo 
de A. Verdino, Laterza, Bari 1972. 
Mach: La meccanica nel suo sviluppo storico- 
critico, A. D'Elia, Boringhieri, Turim 1977; Co- 
noscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia 
della ricerca, introduqlo de A. Gargani, Einaudi, 
Turim 1982. 
Poincare: I1 ualore della scienza, F. Albergamo (org.), 
La Nuova Italia, Florenqa 1952. 
Duhem: La teoria fisica: il suo oggetto e la sua 
struttura, introduqlo de L. De Broglie, I1 Mulino, 
Bolonha 1978. 



Literatura Para PoincarC: A. Cecchini, I1 concetto di conven- 
para Avenkus: A. Verdino, ~ n ~ o d u z ~ o n e  a R. A ~ ~ ~ ~ -  zione matematica in H. Poincare', Giappichelli, 
rius, Critica dell'esperienza pura, Laterza, Bari 1972. Turim 1961. 

Para Mach: A. D'Elia, E. Mach, La Nuova Italia, Para Duhem: L. De Broglie, Introduzione a P. 
Florenqa 1971. Duhem, La teoria fisica, I1 Mulino, Bolonha 1978. 




