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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 

Os trabalhos reunidos nos presentes Anais compõem um dos momentos dos eventos 

acadêmicos VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia, VI Ciclo Hannah Arendt – 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia que aconteceram simultaneamente, 

entre os dias 16 e 18 de novembro de 2015, na Universidade Estadual de 

Londrina/PR/Brasil. Considera-se importante narrar os objetivos de tais eventos no sentido 

de contextualizar o leitor acerca dos temas e discussões presentes nos trabalhos reunidos 

nesses Anais.  

O Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL é um evento coordenado 

pelo Colegiado do Curso de Graduação em Filosofia da UEL que, até 2013, acontecia 

anualmente e, a partir da edição de 2015, ocorrerá bianualmente. O objetivo do evento é 

oportunizar o intercâmbio de experiências entre os estudantes matriculados no curso, os 

egressos e os profissionais da área de filosofia e afins, bem como a disseminação das 

pesquisas por eles desenvolvidas. 

O Ciclo Hannah Arendt tem por objetivo discutir questões atuais pertinentes à ética 

e à filosofia política contemporâneas com base na filosofia de Hannah Arendt, além de 

proporcionar a disseminação das pesquisas realizadas acerca do pensamento da referida 

filósofa e compõe as atividades do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL 

desde o ano de 2010. Foi realizado no ano de 2015 de maneira cooperativa entre o 

Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, o Observatório Hannah 

Arendt/Venezuela e a Universidade Metropolitana de Caraca e contou, deste modo, com 

duas etapas, uma no Brasil e outra na Venezuela. A efetivação do VI Ciclo Hannah Arendt 

em conjunto com o Observatório Hannah Arendt é o marco do Convênio Interinstitucional, 

de cooperação acadêmica e científica, estabelecido entre a Universidade Estadual de 

Londrina e aquele Observatório no ano de 2013. A Etapa Venezuela do VI Ciclo Hannah 

Arendt foi realizada no dia 26 de outubro de 2015 na cidade de Caracas e teve, como tema 

para suas discussões, Poder e Revolução. O Prof. Adriano Correia, da Universidade 

Federal de Goiânia, representou o Brasil. 
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A Jornada sobre o Ensino de Filosofia objetiva enaltecer a importância da reflexão 

e da pesquisa sobre o ensino de Filosofia e foi realizada pela primeira vez numa iniciativa 

do Prof. Dr. Américo Grisoto, Coordenador de Estágio do Curso de Graduação em 

Filosofia da UEL, sempre atento e dedicado à pesquisa sobre Ensino de Filosofia. 

Os três eventos, realizados simultaneamente, contaram com ampla programação. 

Conferências e uma Mesa Redonda foram apresentadas durante as três noites dos eventos. 

Nas tardes, houve Sessões de Comunicações, nas quais foram apresentados quarenta 

trabalhos de pesquisadores, estudantes e professores. 

A programação dos eventos foi enriquecida, no dia 17 de novembro de 2015, pela 

apresentação da peça teatral Para aqueles que ainda vão nascer, da Cia L2 de Teatro, 

dirigida pelo Prof. Dr. Aguinaldo de Souza, também aluno do Curso de Graduação em 

Filosofia, tendo como local o Laboratório 2 de Artes Cênicas da UEL, e pelo debate com o 

público após a apresentação. 

O Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL – CDPH – organizou a 

Exposição Refugiados: reflexões imagéticas sobre a condição humana, sob a coordenação 

do Prof. Márcio Santana. As imagens expostas buscaram refletir e ilustrar a temática geral 

dos eventos. 

Houve a colaboração de muitos profissionais e estudantes da UEL para a plena 

realização dos eventos e, deste modo, faz-se imprescindível registrar agradecimentos ao 

Curso de Especialização em Filosofia Política e Jurídica e ao Curso de Especialização em 

Filosofia Moderna e Contemporânea que contribuíram financeiramente para a vinda dos 

professores convidados; aos servidores técnicos envolvidos, tanto do Departamento de 

Filosofia, das Especializações e do Centro de Letras e Ciências Humanas quanto aos 

servidores da PROEX, da Gráfica e da Prefeitura do Campus, que sempre atenderam às 

inúmeras solicitações da organização do evento; às Chefias envolvidas que incentivaram a 

realização dos eventos; aos estudantes colaboradores que assessoraram as atividades e 

contribuíram para que tudo ocorresse muito bem; e, por último, mas não menos importante, 

aos professores, estudantes e público em geral que se dispuseram e se interessaram em 

participar. 
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Acredito que a tarefa que nos cabe, enquanto educadores e pesquisadores de uma 

Universidade Pública e igualmente enquanto cidadãos, diz respeito ao exercício incessante 

da reflexão e à atuação no mundo. Ao refletirmos e atuarmos no mundo, somos levados a 

lembrar que o saber é construído a partir do esforço conjunto de todos aqueles que, por 

razões que não sabemos ou não podemos determinar, colocaram indagações e 

questionaram.  

O saber começa com aqueles que se permitem ser tomados pela dúvida e 

conseguem espantar-se diante do mundo e de si mesmos. Cada um que participou dos 

eventos trouxe consigo dúvidas e, por conseguinte, angústias para as quais busca uma 

melhor compreensão e, se possível, uma “solução” com a qual o mundo pudesse ser 

melhor. Muitos gostariam de alguma informação que pudesse elucidar o tempo presente e 

estabelecer algum parâmetro para a ação que, ainda que não definitivo, pudesse servir de 

referência para esse mundo tão cheio de convicções e tão vazio de sentido. 

É por isso que pesquisamos e insistimos na organização e realização de eventos 

acadêmicos: ousamos perguntar, ansiamos por respostas e, enquanto seres do mundo, 

compartilhamos um mundo comum; mundo que é composto por outros seres humanos que 

igualmente anseiam por perguntar e encontrar respostas. Somos do mundo; um mundo que 

é feito de outros seres humanos igualmente desejosos de saber e de dignidade. A filosofia é 

chamada a refletir acerca de temas que se impõem como urgentes por dizerem respeito ao 

mundo e àqueles que nele habitam. Nesse sentido, o tema geral escolhido para ser 

discutido apresenta a seguinte questão: A Filosofia tem algo a dizer acerca dos 

refugiados? 

A análise das mazelas que seres humanos podem impetrar a outros seres humanos, 

no caso, a condição de refugiado, e as reflexões que podem advir da análise dessa condição 

abarcam uma diversidade de outros temas, tais como: humanidade, cultura, poder, 

revolução, governo, soberania, dignidade humana e direitos humanos, entre outros. Assim, 

a reflexão filosófica, com sua especificidade crítica, poderá proporcionar o 

aprofundamento das discussões e potencializar a análise dos princípios e fundamentos que 

resultam em fatos, indo além das abordagens que comumente se apresentam às questões 

atuais e que dizem respeito ao mundo prático. Nesse sentido, a reflexão sobre o ensino de 

filosofia acompanha o evento como um momento essencial, pois urge aos docentes de  
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filosofia, tanto da educação básica como da educação superior, analisar os modos de 

abordar as temáticas atuais e que dizem respeito ao mundo. As pesquisas filosóficas no 

Brasil e no exterior se aprofundam acerca de temáticas que dizem respeito a problemas 

contemporâneos e a realização dos eventos acadêmicos aqui referidos representa uma das 

instâncias de disseminação dessas pesquisas. Por tratar-se de três eventos distintos, 

realizados simultaneamente, a preocupação por uma temática que pudesse harmonizar as 

discussões se apresentou como premente e o resultado ora apresentado nesses Anais 

comprova a importância da diversidade de pontos de vistas. 

A despeito de tantos objetivos e desejos, a única certeza que foi possível oferecer 

foi a do exercício da interrogação e da crítica. Estes Anais comprovam que o mais 

importante foi conquistado: a reflexão crítica e a interrogação constante. 

É com esse espírito que desejo a todos um excelente exercício de reflexão a partir 

da leitura e análise dos textos aqui compilados na forma de Anais do VI Encontro de 

Egressos e Estudantes de Filosofia, VI Ciclo Hannah Arendt – Brasil/Venezuela e I 

Jornada sobre Ensino de Filosofia, compostos pelos trabalhos completos e resumos 

enviados pelos Professores que proferiram conferências e pelos expositores das Sessões de 

Comunicações. Do total de quarenta e três trabalhos apresentados nestes Anais, os três 

primeiros textos são dos professores que participaram da Mesa Redonda O ensino de 

filosofia a partir de problemas, aos quais se seguem vinte e seis textos completos 

apresentados nas Sessões de Comunicações e, finalizando, são apresentados quatorze 

resumos igualmente apresentados nas Sessões de Comunicações.  

Muito obrigada! 

Profª Drª Maria Cristina Müller 

Organizadora 

 

Londrina/PR/Brasil, maio de 2016. 
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AA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  NNOO  LLIIMMIIAARR  DDOO  DDEESSEESSPPEERROO  

Leoni Maria Padilha Henning 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: leoni.henning@yahoo.com 

 

Perdemos a nossa casa o que significa a familiaridade da vida 

quotidiana. Perdemos a nossa ocupação o que significa a confiança de 

que tínhamos algum uso neste mundo. Perdemos a nossa língua o que 

significa a naturalidade das reacções, a simplicidade dos gestos, a 

expressão impassível dos sentimentos. Deixámos os nossos familiares nos 

guetos polacos e os nossos melhores amigos foram mortos em campos de 

concentração e tal significa a ruptura das nossas vidas privadas 

(ARENDT, p. 08) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A migração, em suas formas de emigração e imigração, é fenômeno 

humano um tanto quanto comum na história humana2. As pessoas migram de lugar a lugar 

_______________ 
1 Fonte: Reuters. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_refugiados_sirios_comparacao_internaci

onal_lgb>. 
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segundo interesses, necessidades, expectativas e motivações as mais diversas. Mas, no 

decorrer do processo civilizatório, observamos que “Os padrões da migração se tornaram 

cada vez mais complexos nos tempos modernos, envolvendo não apenas os “refugiados”, 

mas também, milhões de migrantes econômicos” 

(http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-ajudamos/refugiados/).  

Devemos, contudo, distinguir os povos “migrantes” daqueles que são 

designados como “refugiados”3, pois mesmo que submetidos, com frequência, a modos de 

deslocamento similares, são agrupamentos humanos com traços fundamentalmente 

distintos, o que permite um tratamento, igualmente distinto, perante o direito internacional 

moderno. Assim,  

 

Migrantes, especialmente migrantes econômicos, decidem deslocar-se 

para melhorar as perspectivas para si mesmos e para suas famílias. Já os 

refugiados necessitam deslocar-se para salvar suas vidas ou preservar sua 

liberdade. Eles não possuem proteção de seu próprio Estado e de fato 

muitas vezes é seu próprio governo que ameaça persegui-los. Se outros 

países não os aceitarem em seus territórios, e não os auxiliarem uma vez 

acolhidos, poderão estar condenando estas pessoas à morte ou a uma vida 

insuportável nas sombras, sem sustento e sem direitos 

(http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-ajudamos/refugiados/ - Grifos 

nossos). 

 

________________ 
2 “Migração é todo movimento populacional, independente de estar saindo da cidade, país, estado ou região, 

ou entrando [...] as migrações ocorrem a todo tempo, seja uma viagem a passeio ou a trabalho. Há tantas 

formas de migrar. Maria Aparecida de Moraes Silva retrata em seu livro "Errantes do fim do século" a 

migração de diversas pessoas para o trabalho, abusivamente explorado e sem nenhuma garantia, nas 

grandes colheitas de cana-de-açúcar, café e laranja. ‘Errantes’, descreve, também os processos de 

expropriação de terra dos pequenos proprietários e que tiveram como obrigação migrar para outra região. 

O principal movimento migratório brasileiro, o Êxodo Rural, ocorreu no processo de intensa 

industrialização e de uma forte seca. A busca por um sonho fez com que milhares de famílias 

(principalmente nordestinas) deixassem seu lugar natal para tentar melhorar de vida no intenso crescimento 

dos centros urbanos. Outro fato que motivou o êxodo foi a construção da Capital Federal em 1957, porém, 

dessa vez, não foi um êxodo exclusivamente do norte e nordeste, vieram pessoas do Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais, São Paulo além de cariocas, catarinenses e tantos 

outros.”(http://geografandoemfoco.blogspot.com.br/2011/09/nao-confunda-migracao-imigracao-ou.html). 
3Segundo MENEZES, “[...] segundo a Convenção de 1951, é refugiado aquela pessoa que sofre perseguição 

devido à raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a grupo social, o que implica que é 

a violação do artigo 2 da Declaração Universal, uma discriminação materializada em forma de perseguição, 

que leva à invocação do direito de obtenção do refúgio. Na atualidade, os termos asilo e refúgio ora são 

utilizados intercambiavelmente, como sinônimos (na maioria dos países), ora denotando institutos 

diferentes (principalmente na América Latina) cuja distinção principal é representada por ser o refúgio um 

instituto internacionalmente estabelecido - com regras e conceitos internacionalmente formulados -, ao 

passo que asilo representa um ato de discricionariedade do Estado - não sujeito a normas internacionais. 

Ambos os institutos visam à proteção internacional da pessoa e são englobados pelo chamado ‘direito de 

asilo’ lato sensu [...]”. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/quem-ajudamos/refugiados/
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A situação de busca de refúgio, relativa aos “refugiados”, parece assim 

caracterizar-se em algo muito particular e que exige cuidados no enfrentamento desse 

problema. Recorrendo à UNHCR-ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados)4, um braço da Agência da ONU para Refugiados (criada em 1950), 

encontramos os seguintes esclarecimentos: 

 

De acordo com a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (de 1951), são refugiados5 as pessoas que se encontram fora 

do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos 

sociais, e que [por causa dos ditos temores] não possa (ou não queira) 

voltar para casa. 

Posteriormente, definições mais amplas passaram a considerar como 

refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos 

armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos 

(http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/perguntas-e-

respostas/ - grifos e acréscimos nossos). 

 

É interessante observarmos que, apesar de termos hoje, por parte da 

ONU, um documento legal relativo ao estabelecimento de um estatuto dos refugiados, 

desde 1951 com a Convenção de Genebra, tendo sua elaboração sido imposta 

principalmente pela situação daqueles que aguardavam retornar aos seus países de origem 

depois da II Guerra Mundial,  

 

A prática de conceder asilo em terras estrangeiras a pessoas que estão 

fugindo de perseguição é uma das características mais antigas da 

civilização. Referências a essa prática foram encontradas em textos 

escritos há 3.500 anos, durante o florescimento dos antigos grandes 

impérios do Oriente Médio, como o Hitita, Babilônico, Assírio e Egípcio 

antigo (Ibidem).  

 

Denomina-se também esses sujeitos desenraizados, sem nacionalidade ou 

mesmo com suas identidades comprometidas, “apátridas”. A questão dos apátridas, que 

compõem uma população em torno de 12 milhões de pessoas no mundo, ou dos refugiados 

_______________ 
4 UNHCR – United Nations High Comissioner for Refugees; ACNUR, a sua tradução ao português e 

espanhol. 
5 De forma bem sucinta: refugiado é aquele que apresenta um bem fundado temor de perseguição por: 1. 

nacionalidade; 2. religião; 3. raça; 4. pertencimento a um determinado grupo social (gays, mulheres, etc.); 

5. posição politica – contemplando tanto “o asilo” quanto “o refúgio”. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/
http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/
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é, como vimos, uma questão muito antiga. Quando ainda não havia a composição da 

identidade nacional dos países europeus modernos, os povos circulavam de territórios em 

territórios, problema que se tornou muito visível especialmente a partir da metade do 

século XX, passando a exigir crescentemente uma maior atenção dos governos e população 

em geral. Por isso, a ONU preocupando-se com a garantia e proteção quanto à cidadania 

dos “sem lugar”, propõe-se a defender a esses indivíduos o status ocidental do que 

entendemos por “pessoa humana”. 

 

                                                                             6 

 

 

 

 

 

 

Como nos mostra um dos Alto Comissários da ONU, Antonio Guterres, 

citado na Unidade de Informações Pública da Agência da ONU para Refugiados (2015, 

grifos nossos): “Estas pessoas precisam desesperadamente de ajuda, porque vivem em um 

limbo legal atemorizante.” E, afirma mais:  

 

Isto faz delas um dos grupos populacionais mais marginalizados do 

mundo. Sem tratar a apatridia e fazer esforços para preveni-la, teremos 

um problema que se perpetua, pois pais não podem passar uma 

nacionalidade para seus filhos. Além da situação de miséria causada às 

pessoas apátridas, o fato de marginalizar grupos inteiros por gerações 

causa grande estresse nas sociedades em que vivem e, por vezes, conflitos 

(AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS, 2015). 

 

Se convidássemos Paulo Freire para entrar nessa discussão, apostamos 

que ele, diante dessa problemática, iria fazer uso imediato das categorias intrincadas na 

“opressão” que desenha um mundo desumanizante. Segundo o autor, a luta para a 

libertação desse estado opressivo, desumanizador e necrofilogizante em que vivemos, não 

_______________ 
6 Fonte: http://pplware.sapo.pt/informacao/saiba-como-pode-ajudar-ao-refugiados/ 
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requer que as pessoas exijam somente a liberdade diante da necessidade de comer e 

sobreviver. Mas, citando Fromm, Freire reforça a sua defesa na  

 

[...] liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se. Tal 

liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo 

nem uma peça bem alimentada da máquina. Não basta que os homens não 

sejam escravos; se as condições sociais fomentam a existência de 

autômatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte 

(FROMM apud FREIRE, 1978, p. 59-60).  

 

O ENREDAMENTO REAL DA EXISTÊNCIA DOS POVOS “SEM PÁTRIA” 

 

Não obstante verifiquemos um grau de tensão em todos os casos 

mostrados até aqui, observamos um inquestionável e notório sofrimento que envolve as 

pessoas nas diferentes situações, parecendo, contudo, constituir-se cada caso por traços 

peculiares, mas, todavia, por forças imperativas diversas. Os agrupamentos migratórios se 

distinguem, em primeiro lugar, quanto ao número de pessoas que envolvem7 e a sua 

diversidade8, muito em decorrência das motivações que estão em suas raízes. São muitas as 

(1) motivações que impelem esses movimentos humanos. Também, diversas são as (2) 

condições de partida do ponto original onde os indivíduos se encontravam, (3) as 

condições em que passam a viver no processo de deslocamento e, finalmente, (4) a 

acolhida que obtêm no contexto da chegada ao destino. Além disso, temos de considerar 

que existem condições beneficiadas pela migração e que se servem de estratégias 

motivadoras para a deflagração de fluxos migratórios, como é o caso da necessidade de 

_______________ 
7 Sabemos de alguns movimentos que envolvem milhões de pessoas como é o caso da migração síria nesses 

últimos tempos, dentre outros povos. Em muitas situações, caso não abandonem as suas terras podem estar 

a mercê do perigo de genocídio, por exemplo, como mostra a seguinte afirmação: “A tentativa de 

extermínio de povos inteiros chegou até aos nossos dias, sendo justificada quase sempre pelas mesmas 

razões de sempre: conquista de territórios e apropriação das suas riquezas, conflitos religiosos, tribais ou 

raciais, escravização de povos, etc. Estes genocídios não tem um território definido, nem sequer são 

apanágio de um qualquer continente, povo, cultura, religião ou nível de desenvolvimento económico [...] 

Milhares de africanos morrem todos os dias à fome, mas o seu drama pouco atenção já provoca nas antigas 

potências coloniais que as exploraram durante séculos. Um drama que se repete em vastas regiões da Ásia e 

da América Latina. “(http://imigrantes.no.sapo.pt/page4.html). 
8. Há casos em que, especialmente, os homens (ou, os adultos) se distanciam por um período de tempo de seu 

país e de sua família, para tentarem uma nova sorte num país estrangeiro promotor de maiores vantagens de 

vida e de melhores condições de trabalho, por exemplo. Casais, nessas condições, deixam os seus filhos ao 

encargo de outras pessoas para deles poderem se afastar por um tempo. Mas, há aquelas situações mais 

imperiosas em que famílias inteiras radicalmente fogem de seu país em busca da segurança fundamental 

para a preservação da própria vida.   
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mão de obra revelado por muitos países desenvolvidos, cujo envelhecimento de sua 

população implica num descontinuo recurso ao trabalho produtivo, o que é esperado ser 

resolvido pela chegada de estrangeiros.   

Quanto aos casos, item (1) “as motivações que impelem esses 

movimentos humanos” e (2) “as condições vividas no ponto de partida”, podemos 

observar, por exemplo, o desejo por uma melhor sorte9, por melhores oportunidades ou 

pela ambição que passa a residir no coração dos homens e das mulheres; a atração 

provocada por uma alardeada propaganda feita por outros países10 ou por pessoas mal-

intencionadas11 - fato muito objetado na atualidade - cujas ilusões podem invadir a 

ingenuidade dos mais incautos; o medo, a fome, as ameaças sofridas no contexto social 

original12; a perseguição religiosa; a pressão política e ideológica13, e até mesmo o clima, 

dentre outros. Houve na história a inesquecível e vergonhosa obediência obrigatória de 

grandes massas à comercialização humana14 da força de trabalho escravo que, embora 

involuntária e resistente, permaneceu por muitos séculos em nossa história, em que o 

sofrimento seguia cada segundo do percurso no agitado leito dos mares, cujo testemunho é 

narrado em tristes versos15 e prosas. 

Com efeito, há muitos casos em que a situação de vida é tão hostil ao 

enraizamento dos sujeitos à sua terra que vale à pena o risco da aventura ao desconhecido e 

à insegurança. Assim, pessoas das mais variadas idades e condições cortam caminhos, 

_______________ 
9 O caso da emigração ocorrida na cidade de Valadares no BR; os nordestinos que migram em número 

significativo às cidades do sul do BR, dentre outros. 
10 Movimentos imigratórios realizados pela política desenvolvimentista do BR do século XIX.  
11 Situação do tráfico humano, apontada severamente e muito combatida em nossos dias. 
12 Povos africanos (ex: nigerianos), afegãos, eritreus, paquistaneses, líbios e sírios, recentemente. Neste 

último caso, citamos: “Entre os principais países de origem dos refugiados, um grande número saí da Síria, 

que após os protestos da Primavera Árabe contra o ditador Bashar Al-Assad, que está no comando desde 

2000 (ano de falecimento de seu pai que governou o país por 30 anos), vive uma guerra civil entre o 

exército e grupos sectários como o Estado Islâmico. A guerra resultou em 240 mil mortes desde o início do 

conflito e, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 7 milhões de pessoas abandonaram 

suas residências dentro do país e 60% da população vive na faixa da pobreza, o que levou 4 milhões de 

sírios emigrarem do país.”(KISHI, 2015, online). 
13 O caso do Nazismo do século XX. 
14 Em tempos de imigração massiva dos países mais pobres para os mais desenvolvidos, como os que 

integram a União Europeia, multiplicam-se os estudos e as publicações sobre as rotas da escravatura entre o 

século XV e finais do século XIX. Neste imenso negócio em que participaram as grandes potências 

coloniais europeias como: Portugal, Inglaterra, França, Espanha, Holanda, etc., muitos milhões de africanos 

foram vendidos como escravos para trabalharem não apenas na Europa, mas, sobretudo, nas colônias 

europeias do outro lado do Atlântico (Cf. http://imigrantes.no.sapo.pt/page4.html). 
15 Navio Negreiro de Castro Alves (1847 — 1871). 
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mares e ares, movidas pela esperança na busca por maiores oportunidades, dignidade, 

emprego e segurança, dentre outros.  

                                                                               16 

 

 

 

 

 

 

Quanto às (3) “condições em que passam a viver durante o 

deslocamento” quase sempre são dramáticas, pois, em primeiro lugar, deixam para trás um 

mundo construído no decorrer de anos, no qual residem bens materiais e imateriais, 

pessoas queridas, toda a sua história, situação que exige uma disposição descomunal para o 

abandono e a reconstrução. Hannah Arendt assim nos ensina: 

 

Sim, erámos “imigrantes” ou “recém-chegados” que tínhamos deixado o 

nosso país porque, num belo dia, não nos convinha mais ficar, ou 

puramente por razões económicas. Queríamos reconstruir as nossas vidas, 

isso era tudo. De modo a reconstruir a vida tem que se ser forte e 

optimista. Portanto, erámos bastante optimistas” (ARENDT, 2013, p. 07). 

 

Além disso, observamos no processo de deslocamento alguns 

particularismos, como naqueles casos em que há grandes riscos de vida, violência, 

enfrentamento dramático de intempéries, fome e disseminação de doenças ao longo da 

jornada. 

                                                                                       17 

 

 

 

 

_______________ 
16 Fonte: 

<https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+refugiados&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQzrKi46nJAhWIJpAKHR9SD9wQsAQIGw>. 
17 Fonte: <http://blogdoluizpaulo.com.br/as-duas-urgencias-da-crise-dos-refugiados/>. 
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                                                                                       18 

 

 

 

 

 

 

 

A expectativa de insegurança na chegada ao desconhecido perde a sua 

força diante de tamanha imperiosidade.  

 

                                                                                     19 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso, primeiro, viver! Em algumas situações, de tão dramática, 

perde-se o viço dos lações afetivos, pois o indivíduo, ele mesmo, precisa salvar-se! Quando 

isso acontece, vidas se perdem aos montes!  

 

 

 

 

 

_______________ 
18 Fonte: 

<https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+refugiados&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQzrKi46nJAhWIJpAKHR9SD9wQsAQIGw>. 
19 Foto: Sergi Cámara. Fonte: <https://blogdivulgaciencia.wordpress.com/2015/09/18/edicoes-anteriores-

direitos-humanos-apos-a-determinacao-do-status-de-refugiado/>. 
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                                           20                                                                                           21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivendo em condições dramáticas do ponto de vista físico, psicológico, 

social e político, o indivíduo perde os seus referenciais de uma vida, muitas vezes, 

desenvolvida regularmente em torno de suas atividades cotidianas. Contudo, os refugiados 

perdem o endereço habitual, desfazendo as relações humanas construídas num meio 

reconhecido como “seu”, desmantelam a sua própria identidade, seu nome. “A nossa 

identidade mudava tão frequentemente que ninguém conseguia descobrir quem erámos de 

facto.” (ARENDT, 2013, p. 15). 

Por fim, quanto (4) “as condições de acolhida no ponto de chegada”, que, 

se desfavoráveis ou temerosas, podem ser amortizadas pela alegria gerada nessa arriscada 

aventura, agora, já encerrada. Valeu muito ter chegado! Contudo, dada às condições 

individuais e particulares desse momento, esse sentimento pode perder lugar à fraqueza 

física, ao amortecimento afetivo pelas agruras vividas, à sensação de caos em que a 

existência se vê situada e que não oferece pistas claras, nem seguras.  

 

 

 

 

 

 

_______________ 
20 Fonte: <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/a-foto-deste-menino-simboliza-toda-a-tragedia-dos-

refugiados>. 
21 “Sírio segura seu bebê após barco em que viajava naufragar a poucos metros de ilha grega”. Fonte: 

<http://www.opopular.com.br/editorias/mundo/a-crise-atual-tem-apelo-demag%C3%B3gico-1.940060>. 
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                                                                                     22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     24 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
22 Fonte: <http://www.impulsopositivo.com/content/apresentada-amanha-plataforma-de-apoio-aos-

refugiados>. 
23 Grupo de refugiados é recebido com faixas de boas-vindas em estação ferroviária da Alemanha. Foto: Ina 

Fassbende/Reuters. Fonte: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/refugiados-chegam-alemanha-e-

sao-recebidos-com-faixas-de-boas-vindas.html>. 
24 Santos FC. Fonte: <http://www.vermelho.org.br/noticia/270920-1>. 

http://www.impulsopositivo.com/content/apresentada-amanha-plataforma-de-apoio-aos-refugiados
http://www.impulsopositivo.com/content/apresentada-amanha-plataforma-de-apoio-aos-refugiados
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                                                                                     25 

 

 

 

 

 

 

 

Arendt, mais uma vez, nos ajuda a compreender o fenômeno 

especialmente em relação ao povo judeu e, então, revela: “A confusão desesperada dos 

viajantes à maneira de Ulisses que, ao contrário dos seus grandes protótipos, que não 

sabem quem são, é facilmente explicada pela sua perfeita mania em recusar manter a sua 

identidade. (ARENDT, 2013, p. 18). 

Em relação ao que pode ser encontrado na chegada26, podemos citar: 1. A 

rejeição e a ameaça dos órgãos oficiais; 2. O medo dos receptores pelo o que pode ser 

trazido junto a esses indivíduos desolados (no presente, isso foi maximizado pela 

preocupação com o terrorismo ocorrido em Paris no último 13 de novembro); 3. A 

aspereza e os maus tratos com que podem ser recebidos; 4. O preconceito; 5. A cobiça 

oportunista diante da “necessidade radical” estampada em cada um desses indivíduos 

_______________ 
25 Jeff J Mitchell/Getty Images. Fonte: <http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/diminui-concentracao-de-

refugiados-na-croacia>. 
26 Num texto encontrado na internet,Direitos humanos após a determinação do status de refugiado (Katia 

Kishi) há a alusão sobre as condições efetivas dos países receptores dos refugiados, nem sempre favoráveis 

às exigências postas pelos documentos que os protege. Assim, afirma: “Isso porque nos países de acolhida, 

os refugiados sofrem com violação dos direitos humanos e até “perseguição” da população local que 

ameaçam a vida e liberdade daqueles por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou 

pertencimento à um grupo político. Mesmo sendo países que oficialmente estão comprometidos em 

restabelecer a dignidade dos refugiados [...] No caso do Irã, os principais problemas são de acesso à 

educação e saúde, além da imposição de taxas municipais e restrição de áreas que os refugiados podem 

trabalhar e morar. Já a situação no Quênia foi analisada como mais grave, pois não são respeitadas as 

condições mínimas de vida previstas, tendo uma política de restrição de liberdade, ou seja, os refugiados 

vivem acampados em locais com clima quente, seco e com limitados recursos naturais, não podendo 

cultivar na terra ou buscar emprego fora dessas regiões. Assim, o artigo destacou no período analisado uma 

taxa de 12% de má-nutrição aguda nos campos, que apenas 17% dos refugiados viviam em habitações 

adequadas e que 75% não tinha documentação. Os problemas detectados na Alemanha foram a 

preocupação em manter a qualidade do refúgio com algumas instalações sub-padronizadas e a xenofobia, 

racismo e intolerância no país, que impedem a integração dos refugiados.” É preciso, portanto, “equilibrar a 

proteção do refugiado com os interesses dos países de acolhida”. 
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assolados pelo desamparo. Mas, 6. Pode haver certamente a generosidade, o 

humanitarismo, a solidariedade ... a esperança!  

 

                                                                                  27 

 

 

 

 

 

 

 

A alteridade e hospitalidade são expressões de valorização do outro, num 

esforço de transformar o “trauma” da diferença cultural pois há aqueles que não 

conseguem incorporar o diferente ao conceito/ideia já construído a priori dificultando o 

encontro ético, em vista de uma hospitalidade incondicional. É preciso admitirmos a 

interlocução que parta do outro e que vem em nossa direção. 

Nas imagens que apresentamos, podemos observar os diferentes 

sentimentos particularizados nessas dramáticas situações em os homens podem se 

encontrar se vendo em grande desespero! Como pode a Filosofia contribuir diante dessa 

aguda problemática? Em primeiro lugar, podemos enfatizar que só pelo fato de a filosofia 

lançar o seu olhar sapiente aos problemas que, de fato, rondam a vida dos homens e das 

mulheres, deixando de prontidão e sobreaviso um plano auxiliar em que residem os seus 

subsídios teóricos, já parece ser um enorme avanço ao exercício filosófico na atualidade.  

 

A FILOSOFIA NO LIMIAR DO DESESPERO 

 

O desespero que assola a existência de homens e mulheres na busca por 

“refúgio ou asilo político” impõe, não somente à filosofia, um dos problemas mais 

_______________ 
27 OpenToSyria – Campo de refugiados no Líbano ©AI. Fonte: <https://anistia.org.br/noticias/historias-nao-

contadas-dos-refugiados-desabrigados-da-siria/>. 
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desafiadores na atualidade28, não obstante, como mostramos acima, a inegável 

movimentação coletiva humana, nas mais diversas modalidades dos seus ires e vires, tendo 

sido muito observada ao longo da história.  

Vivemos numa época em que acreditamos numa civilização pautada no 

conhecimento, tecnologia avançada e no aperfeiçoamento da convivência, no 

aprimoramento das políticas democráticas. Mas, sabemos que tudo isso é apenas um 

começo! Com a globalização, as preocupações de diferentes origens e matizes invadem os 

nossos lares e o nosso descanso diuturnamente, afetando por vezes, a nossa visão de 

esperança num mundo com mais justiça e igualdade. Por um lado, contudo, sabemos muito 

sobre o mundo, as gentes e as diversas sociedades, seus problemas e os seus avanços, e, 

então, temos pouca chance de sermos pegos de surpresa, considerando outros tempos do 

passado. Podemos aprender com o diagnóstico que os sinais dos tempos nos batem à porta, 

todos os dias. Temos de aprender, sobretudo, a sermos humildemente atentos aos olhares e 

manifestações, as mais diversas. Uma lição disso nos foi mostrada numa profecia de uma 

catástrofe que infelizmente se realizou nos últimos dias, resultante do rompimento de 

barragem de resíduos de minérios no munícipio de Mariana – MG, e que foi manifesta não 

em relatórios técnicos, nem em discursos de políticos ou de intelectuais. Mas, pela visão de 

um poeta que nos faz acreditar que a vida pode sim imitar a arte: 

 

I 
O Rio? É doce. 

A Vale? Amarga. 

Ai, antes fosse 

Mais leve a carga. 

II 

_______________ 
28 Conforme observa o Relatório: “Todos os anos, milhares de migrantes e refugiados tentam chegar à 

Europa. Alguns são movidos pela necessidade de escapar da miséria; outros estão fugindo da violência e 

perseguição. Suas jornadas são cheias de perigos. Estima-se que pelo menos 23 mil pessoas tenham perdido 

suas vidas tentando chegar à Europa desde 2000. E aqueles que conseguiram atingir as fronteiras da União 

Europeia (UE) descobrem que a segurança permanece fora do seu alcance [...] Cada Estado-Membro está 

tomando medidas drásticas para impedir chegadas irregulares. Migrantes e refugiados são expulsos 

ilegalmente da Bulgária, Grécia e Espanha, sem acesso aos procedimentos de asilo e muitas vezes de 

maneiras que os colocam em grave risco. Eles são maltratados por guardas de fronteira e guarda costeira. 

Além disso, alguns países da UE estão usando a ameaça de detenção de longo prazo como um impedimento 

para aqueles que pensam em vir para a Europa (https://anistia.org.br/direitos-

humanos/publicacoes/violacoes-de-direitos-humanos-contra-imigrantes-e-refugiados-nas-fronteiras-da-

europa/). 
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Entre estatais  

E multinacionais,  

Quantos ais! 

III 

A dívida interna. 

A dívida externa 

A dívida eterna. 

IV 

Quantas toneladas exportamos  

De ferro?  

Quantas lágrimas disfarçamos 

Sem berro? (DRUMOND)29 

 

Se a filosofia é a disciplina que se dedica aos “problemas da existência 

humana”, trata-se de uma atividade muito favorável à problematização, resolução e 

compreensão da vida humana. Mas, tocados pela arte, como sugerimos nos versos 

referenciados, devemos lembrar de uma filosofia cujos traços estremeçam as visões 

totalizantes que podem descambar aos nacionalismos, às posições radicais e às políticas 

dogmáticas, que não permitem uma aproximação com o outro diferente, com o estranho 

que não se encaixa muito bem no esperado e que, por isso, excluímos e dele nos afastamos, 

sem o cultivo da curiosidade e do espanto defendidos nas origens desse saber.  

Com suas partes constitutivas, a filosofia pode, em primeiro lugar, trazer 

os ensinamentos da antropologia, seguidos da filosofia política e filosofia social, tão bem 

enriquecidas pela ética e completada com a educação, ao se ver comprometida com o 

projeto político-pedagógico de uma nação. Como nos lembra Arendt: “Aparentemente 

ninguém quer saber que a história contemporânea criou um novo tipo de seres humanos – o 

tipo dos que são postos em campos de concentração pelos seus inimigos e nos campos de 

internamento pelos seus amigos.” (ARENDT, 2013, p. 09). 

Enquanto disciplina e diante dos problemas que, como vimos, nos 

impõem sugestões de resolução, a filosofia deve se dedicar em elucidar, analisar e 

construir conceitos que servirão de ferramentas auxiliares na lida com o mundo e, assim, 

elaborar planos de ação intelectual em torno dos problemas que os homens e as mulheres 

vêm enfrentando em nosso século, sendo um destes, o “desespero” frente aos dados que 

nos desafiam cotidianamente. 

_______________ 
29 O poema Lira Itabirana foi publicado por Carlos Drumond de Andrade (1902-1987) em 1984 no jornal 

Cometa Itabirano, e está amplamente divulgado pela Internet. 
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A coisificação30 humana, o fenômeno da reificação associado à alienação 

e à perda da autonomia que marcam as preocupações contemporâneas, representam a 

“forma do existir” de muita gente “necrofilogizada”, desumanizada por muitos fatores de 

exploração humana. Sabemos pelos noticiários que um dos negócios lucrativos a nível 

mundial é o do tráfico de seres humanos, que favorece as redes de prostituição, os sistemas 

ainda escravocratas e a guerra. A imigração ilegal, muitas vezes alimenta esses sistemas 

desumanizadores, fazendo com que pessoas fragilizadas pela situação de ilegalidade, 

aceitem propostas indecentes apenas para enfrentarem a amarga situação de sobrevivência.  

Apesar das enormes catástrofes vividas por massas de imigrantes 

despreparados para a integração a um novo ambiente natural, cultural, social e político que 

encontram e vice-versa (lembrando as dificuldades de absorção do “diferente” nas 

sociedades receptoras desses estrangeiros) - trata-se, pois, de uma situação quase sempre 

alterada por uma dose surpreendente de desconfiança, insegurança, medo, humilhação, 

xenofobia e intolerância.  

Com efeito, o encontro de culturas sugere à filosofia muitos dos mais 

complexos problemas a serem tratados pelo professor. Há inúmeros exemplos que 

justificam o quão importante foi a imigração para muitas sociedades, tendo-a enriquecido, 

constituindo-se em poderoso meio de desenvolvimento econômico, intelectual, artístico e 

de miscigenação cultural em geral. Basta lembrarmos que Einstein foi para os EUA porque 

era judeu e se sentiu ameaçado pelo Nazismo, e como ele, muitos refugiados acorreram a 

aquele país incrementando as condições científicas e intelectuais pós-II Guerra Mundial. 

Como exemplo disso, citamos uma afirmação encontrada em uma Unidade de Informação 

Pública, que diz: 

 

Genebra e Brasília, 25 de agosto de 2011 – Qual o ponto em comum entre 

o Nobel da Física Albert Einstein, o violoncelista/maestro Mstislav 

Rostropovich e o Nobel de Literatura Aleksandr Solzhenitsyn? Todos 

_______________ 
30 Para Freire (1978, p. 60, grifos nossos): “É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como 

‘coisas’. É precisamente porque reduzidos a quase ‘coisas’, na relação de opressão em que estão, que se 

encontram destruídos. Para reconstruir-se é importante que ultrapassem o estado de ‘coisas’. Não podem 

comparecer à luta como quase ‘coisas’, para depois ser homens. É radical esta exigência. A ultrapassagem 

deste estado, em que se destroem, para o de homens, em que se reconstroem, não é ‘a posteriori’. A luta por 

esta reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruídos.” Este convite que Freire faz aos 

depauperados da condição humana para o seu reerguimento e revitalização como exigência radical, clama 

para ações educativas, libertadora e humanizadoras.  
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foram apátridas em algum momento de suas vidas (Agência da ONU para 

Refugiados, 2015, grifos nossos). 

 

O Brasil, também, pode ser citado como uma nação muito beneficiada 

pelos estrangeiros que para aqui vieram, muitos deles, em situações de desespero. Contudo, 

podemos dizer que nesse trânsito intenso de pessoas pelo mundo, movidas por situações de 

risco em que vivem, há aquelas que se instalam num país trazendo-lhe profundos 

problemas. Nesse sentido, não basta argumentarmos que todos têm os mesmos direitos, 

sem considerarmos que num agrupamento de “refugiados” há os bons e os maus indivíduos 

e, que também, há boas e más intenções naqueles que estendem-lhes suas mãos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se a filosofia tem algo a dizer acerca dos refugiados, sugerimos que sim. 

Contudo, observamos que se trata de uma constelação de problemas que circulam em torno 

do tema e que podem ser abordados pela filosofia, junto ao direito e outras disciplinas, 

considerando, por exemplo, questões que envolvem as políticas nacionalistas, as quais, 

frequentemente, apresentam em seus argumentos uma visão de impermeabilidade nacional, 

numa defesa intransigente dos seus valores e tradições, e que a filosofia muito bem pode 

analisar. Questões como o respeito ao outro, a reflexão sobre a hospitalidade, a 

generosidade, o humanitarismo e a humanização podem ser melhor compreendidos no 

âmbito da filosofia.  

Urge compreendermos os fatores presentes no problema da imigração, 

considerando ainda o panorama geral em que reside o fenômeno, para não sermos afetados 

pelas consequências do despreparo e do estranhamento frente ao diferente. É certo que 

medidas pontuais e legais devem ser somadas para a preservação, proteção e segurança das 

pessoas, evitando os malefícios que atacam os homens e as mulheres enfraquecidos por 

situações desumanas a que se veem submetidos ou que essas legiões populacionais não 

maltratem as condições de boa convivência já construídas.  

Com força de lei, não podemos desmerecer a conquista social que 

sustenta que: 

 

Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
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de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição (ONU - 1948 apud MENEZES, grifo da autora). 

 

Nesse sentido, segundo Thais Menezes (2015, grifos da autora), “A 

afirmação de que todos os indivíduos devem gozar das garantias que estipula, sem que 

nenhuma distinção seja feita, tem uma relação direta com a legitimação da existência do 

instituto do refúgio.” Ademais, impõe-se, nesta aldeia global em que vivemos, a adoção de 

medidas diplomáticas preventivas para se evitar malefícios que se juntam aos movimentos 

migratórios, pois, citando Loescher, Menezes pontua que as “[...] violações de direitos 

humanos e fluxos de refugiados andam de mãos dadas, [...] [e que] a migração forçada 

[está] intimamente relacionada com o fenômeno dos Estados frágeis e falidos” (apud 

MENEZES, 2015, acréscimos nossos). Assim, é necessário um maior e contínuo empenho 

na ajuda aos países em desvantagem econômica, social e educacional, associado a sanções 

duríssimas àqueles que desrespeitam os direitos humanos.  

Devem-se juntar a tudo isso, as valiosas medidas de acompanhamento 

permanente a esse processo, do trabalho de “formiguinha” que faz o professor, no caso, o 

professor de filosofia, que deverá construir uma pauta dos inúmeros temas ligados ao 

problema central aqui debatido. Acreditamos que esse trabalho pode se constituir num eixo 

promissor de riquíssimos afluentes profícuos ao debate e ao exercício da experiência 

filosófica e formativa.  

O educador pode trazer à baila em suas aulas questões filosóficas de 

importância para compreendermos a condição existencial dramática dos homens, 

mulheres, crianças e jovens refugiados, para quem o presente se reduz à sobrevivência, 

segurança e proteção31. Uma discussão dessa natureza pode propiciar a ramificação da 

filosofia nos seus diversos campos focalizando o homem, os valores, o conhecimento, a 

política, etc. Entendemos ainda que essa proposta, diante de tantas sugestões 

metodológicas construídas nos últimos anos, pode servir de “sensibilização”32 para etapas 

_______________ 
31 Ver as ideias de Freire ao longo desse trabalho. 
32 Inspirado nas concepções de Deleuze e Guatari para pensar o “ensino de filosofia”, Silvio Gallo (2015) 

propõe a “sensibilização” como uma etapa metodológica, a saber: “Parte-se de uma sensibilização para um 

determinado tema, passa-se a uma problematização do tema, a uma investigação na história da filosofia em 

busca de como diferentes filósofos pensaram a questão e que conceitos criaram para, por fim, chegar a uma 

conceituação, que tanto pode refazer o caminho da produção conceitual já realizado por um determinado 

filósofo como um processo próprio de criação conceitual.” 
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posteriores de uma aula de filosofia, possibilitando posteriormente a “problematização”, a 

“investigação”, (junto ao debate, propiciando o alargamento da compreensão filosófica e o 

encaminhamento das sugestões dos alunos) na busca pela “conceituação” concisa e clara 

de uma problemática, como também, um determinado fechamento (mesmo que provisório) 

da aula, diante dos objetivos estabelecidos em suas atividades.  
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OOSS  RREEFFUUGGIIAADDOOSS  EE  AA  DDEESSEEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

Darcísio Natal Muraro 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: murarodnm@gmail.com 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir o problema dos refugiados no contexto da 

filosofia e do ensino de filosofia. A questão colocada para o debate é a seguinte: a filosofia 

tem algo a dizer acerca dos refugiados? Outra indagação subjacente pode ser expressa 

desta forma: como preparar um trabalho filosófico-pedagógico de ensino de filosofia com 

o aluno de graduação tendo em vista a discussão do problema dos refugiados no Ensino 

Médio? O procedimento filosófico adotado, com apoio na metodologia de caráter 

bibliográfico, ocupa-se de discutir os seguintes conceitos desenvolvidos Adorno como 

forma de penetrar, compreender e buscar alternativas diante do problema colocado: 

Auschwitz, totalitarismo, caráter manipulador como processo anticivilizatório e 

deseducativo ao que se contrapõe o conceito de educação para a emancipação por meio da 

reflexão e esclarecimento e base para o processo democrático. Do ponto de vista do ensino 

de filosofia a partir de problemas, o texto pretende fazer um percurso-aula na forma de 

uma caminhada aberta. Por isso, utiliza de início uma poesia que alavanca a possibilidade 

de tratar o conceito refugiado a partir de uma experiência empática de expressão do grito 

no contexto desta barbárie. Na sequência, propõe caminhar com a exploração dos conceitos 

mencionados no texto de Adorno. A análise destes conceitos abre novos questionamentos 

que convidam os alunos a continuar sua reflexão para uma nova experiência de partilha do 

problema de fundo. Por fim, na forma de um ensaio a ser discutido na experiência partilha 

da aprendizagem, desenvolve-se a concepção de experiência educativa, baseada no 

princípio de continuidade e interação e lastrada no pensar reflexivo e dialógico. Ela 

permite um modo democrático de vida favorável ao crescimento pessoal e social em 

contraposição à experiência deseducativa que faz das pessoas refugiados em sua própria 

experiência. Esta perspectiva se aproxima da pedagogia da emancipação de Adorno, uma 

pedagogia democrática alimentada pelo contínuo esclarecimento, da reflexão crítica acerca 

dos acontecimentos históricos é o único caminho para a autonomia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Filosofia. Ensino. Experiência. (Des)educação 

 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma discussão sobre o 

problema dos refugiados com enfoque a partir da filosofia apresentando caminhos para 

abordar este temática como conteúdo para o ensino de filosofia no ensino médio. Este 

trabalho está caracterizado dentro de uma proposta que consiste no ensino de filosofia a 

partir de problemas. Disto decorre que o desafio é escrever para o estudante de filosofia 

que se prepara para a atividade docente no Ensino Médio da Educação Básica. Nesta 

perspectiva, duas tarefas caminham juntas nesta reflexão traçando os objetivos da mesma: 

por um lado busca-se uma visada filosófica sobre os refugiados e, por outro lado, uma 
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visada metodológica acerca do ensino de filosofia a partir de problemas. Esta segunda 

tarefa também pretende ser vista a partir da filosofia. O desafio é quase como o de 

caminhar cada passo de um caminho em que o caminhar e o desenhar as próprias pegadas 

acontecem simultaneamente. Isto significa que teremos um caminhar instável, com 

avanços e retrocessos, exatamente para não perder o fio da meada. 

Antes de iniciar o desenvolvimento destas tarefas devemos esclarecer que 

a questão “A Filosofia tem algo a dizer acerca dos refugiados?” foi colocada como 

temática geral de três eventos organizados pelo colegiado de Filosofia da UEL: VI 

seminário de egressos e estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt – Brasil / 

Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia. Nossa discussão se encaixa como 

atividade deste último evento. Ressaltamos a ousadia deste colegiado ao eleger uma 

temática das mais graves e complexas de nosso tempo a ser discutida pelos professores, 

alunos, egressos e interessados. Esta iniciativa é uma forma de assumir a função social da 

filosofia, aquela que consiste em pensar os mais sérios dos conflitos que afligem a vida 

humana em determinado tempo. 

Nossa primeira tarefa, como anunciada, propõe-se a discutir o problema 

dos refugiados como problema filosófico a ser pensado com alunos da licenciatura em 

filosofia em preparação para a aula de filosofia no Ensino Médio. Aqui podemos retomar à 

provocativa pergunta orientadora das reflexões neste evento tríplice: a filosofia tem algo a 

dizer acerca dos refugiados? Tal questão coloca no horizonte do trabalho a busca de um 

arcabouço conceitual próprio da tradição filosófica e de leitura acessível aos alunos que 

permita pensar o problema. Como ponto de partida, podemos colocar como provocação 

uma inversão na pergunta: os refugiados têm algo a dizer acerca da filosofia? Ou ainda: os 

refugiados têm algo a dizer aos filósofos? Ou ainda, é possível filosofar como refugiado? E 

ainda, o que é o refugiado? 

Para pensar sob esta ótica, a dos refugiados, recorremos ao poeta Sidónio 

Muralha (2002, p. 97) no seu poema Os olhos das crianças, título este que, nesta ocasião, 

poderia ser ampliado para Os olhos das crianças refugiadas, ou simplesmente, Os olhos 

dos refugiados. Este passo que estamos dando consiste em caminhar pelas pegadas do 

poeta como um apoio para pegar o caminho do filosofar no ensino de filosofia. Para 

dinamizar o trabalho na aula, os versos poderiam ser escritos separados em tiras de papel e 

distribuídos aos alunos (grupos) para a leitura participativa. Esta leitura poderia se repetir 
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para facilitar a compreensão do poema. Imaginemos os versos sendo lidos e dramatizados 

pelos alunos: 

 

Atrás dos muros altos com garrafas partidas / bem atrás das grades do 

silêncio imposto / as crianças de olhos de espanto e de medo transidas / as 

crianças vendidas alugadas perseguidas / olham os poetas com lágrimas 

no rosto.  

Olham os poetas as crianças das vielas / mas não pedem cançonetas mas 

não pedem baladas / o que elas pedem é que gritemos por elas / as 

crianças sem livros sem ternura sem janelas / as crianças dos versos que 

são como pedradas.  

 

Após a leitura, convidamos os alunos a pensar a relação entre cada verso 

e o tema dos refugiados. Este trabalho ajuda a levantar diversos aspectos da vida de um 

refugiado. Assim, ele é um disparador da discussão acerca do tema, captando o aluno pelo 

aspecto emocional do conceito ou problema em discussão. Neste sentido, cada grupo pode 

ser convidado a fazer uma relação entre o verso e a vida do refugiado. Na caminhada, 

podemos concentrar a conversa a partir do verso “o que elas pedem é que gritemos por 

elas” introduzindo perguntas como: pode o filósofo atender ao pedido dos refugiados? 

Como “gritar por eles?” que gritos ouvimos deles e que nos fazem pensar? 

Estamos nos primeiros passos de um caminhar, completamente sem 

margens. Indagamos: como um adolescente interpreta e traduz este “gritar por eles, os 

refugiados”? Podemos nos colocar a pensar os gritos, por exemplo, das crianças 

refugiadas. Neste contexto, poderiam ser apresentadas imagens de crianças refugiadas para 

pensar os possíveis gritos. O convite é para olhar e falar de forma empática com a 

experiência dos refugiados. Qual é seu grito de refugiado? Eis algumas vozes: “Estou com 

fome.”, “Estou com medo.”, “Estou cansado.”, “Vamos morrer.”, “Mãe, vamos para 

casa?”, “Pai, não me deixe”, “Dói muito”, “Por que estamos nessa, Pai?” “Por que eles 

tratam a gente dessa forma?”, “Onde vamos?”, “O barco vai afundar”, “Mãe, socorro.” 

“Quero viver” ... O grito é o limite do viver, o último respiro pedindo socorro. Mas mesmo 

mortos, os corpos dos refugiados são um grito de desumanidade. 

Neste trecho do caminho, podemos registrar as pegadas que são os gritos 

dos refugiados. Aqui a arte pode ser boa companheira. Cada grupo pode desenha sua 

pegada com um grito de refugiado. Em seguida, cabe pensar sobre estes gritos. Esta 

reflexão pode levar a muitos caminhos considerando que se trata de um problema 
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complexo. Assim, podemos olhar o problema sob o ponto de vista da política, da ética, da 

antropologia, da história, da economia e da educação.  

É diante deste quadro de múltiplas perspectivas que necessitamos fazer 

escolhas. Considerando que o contexto a partir do qual refletimos é o da escola, mas 

também da universidade na medida em que ela é o locus da preparação do aluno como 

professor para voltar para a escola, parece bastante significativo pensar a temática dos 

refugiados e a educação. Por outro lado, esta mesma relação poderá gerar um processo 

reflexivo de questionamento e autocrítica acerca da própria educação na medida em que 

ela pode estar sendo perpassada pelos mesmos processos que geram a condição de 

refugiado.  

Para enveredar por esta trilha, precisamos retirar de nossa bagagem a 

primeira versão da pergunta que nos lança ao problema: a filosofia tem algo a dizer acerca 

dos refugiados? Esta questão representa um novo passo no caminho que estamos fazendo. 

Caminhar agora nos coloca numa trilha aberta na própria filosofia por quem se debruçou 

sobre esta questão. Aqui também se faz necessário escolher a trilha que se pretende 

percorrer, ou seja, voltar-se para quem discutiu o problema para ver como ele pode nos 

oferecer elementos para pensar o que ocorre hoje. Neste caminhada, o professor tem que 

fazer opções tendo em vista uma análise mais aprofundada de uma visada filosófica sobre 

o problema. 

A experiência de assumir os gritos dos refugiados nos aproxima da 

experiência de barbárie. A regressão à barbárie e sua implicação para educação foi uma das 

inquietações mais profundas de Adorno. Esta é a clareira que perseguiremos a partir de 

agora. Aqui temos que convidar o aluno para adentrar na leitura do texto deste filósofo 

intitulado “Educação após Auschwitz” no livro, Educação e emancipação (2006). Já de 

início encontramos a máxima adorniana para a educação, assim posta: “A exigência que 

Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”. Um pouco adiante o autor 

explicita o que chama de Auschwitz: “Milhões de pessoas inocentes – e só o simples fato 

de citar números já é humanamente indigno, quanto mais discutir quantidades – foram 

assassinadas de uma maneira planejada” (ADORNO, 2006, p. 120). Qual o impacto desta 

denúncia de Adorno? Esta questão acerca do significado de Auschwitz merece ser 

analisado com os estudantes. Aqui podemos refletir sobre o nascimento de um conceito: 

Auschwitz. Auschwitz é o planejamento da morte, implica a intenção deliberada de 
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eliminar o outro. É sustentada por uma ciência da raça que discrimina a raça superior a ser 

preservada e a inferior a ser eliminada, considerada ameaça à outra. Esta ciência da raça, 

ampara numa política totalitarista, arregimenta todas as demais ciências, a produção da 

tecnologia e a criação da indústria necessárias para a morte. Auschwitz é a sedução ao 

crime. Como pode este conceito adquirir consenso numa sociedade? Será que não estamos 

a serviço de Auschwitz? Será que Auschwitz continua se repetindo? Como pode a 

regressão à barbárie atingir milhares de pessoas em pleno mundo dito civilizado como o 

caso dos refugiados? Auschwitz é a regressão à barbárie, o que representa a real 

possibilidade da deseducação humana pela sedução ao projeto da morte deliberada. 

Nesta caminhada poderia ser conveniente trazer aos alunos como ideia 

suporte para pensar este problema o entendimento de Hitler acerca da educação do novo 

Reich com sua declarada intenção militar: “Toda educação ministrada por um Estado 

nacional deve visar principalmente não a encher a cabeça de sapiência, mas formar um 

corpo fisicamente sadio até a medula”. (HITLER, apud CAMBI, 1999, p. 579). Nas 

escolas do regime a formação cultural é enfraquecida e a educação física prioritária é 

acompanhada com a ideologia da raça, da competição e preparação para a guerra. Cambi, 

em seu tratado de pedagogia, traça o seguinte perfil acerca desta educação totalitária: “No 

sistema formativo nazista, o que aparece em primeiro plano é o ‘condicionamento a todo 

custo’ (como foi definido) por parte do Partido-Estado, de aberta manipulação e de 

conformação forçada que o identificam como o caso extremo (e mais brutal, mas também 

mais orgânico) de modelo educativo totalitário” (CAMBI, 1999, p. 580). É oportuno 

ressaltar a visão de Adorno acerca do procedimento totalitário: “E a propaganda, a 

manipulação racional do irracional, constitui um privilégio dos totalitários” (ADORNO, 

2006, p. 47). Esta breve menção à educação nazista evidencia uma das bases de 

sustentação de Auschwitz. Esta questão da ideologia, da propaganda, da manipulação é um 

aspecto crucial para entender o caso dos refugiados. A aula abre aqui uma perspectiva de 

caminho que pode interessar o aluno a buscar mais elementos e contribuir com sua análise.  

Auschwitz tem muitos nomes, como salienta Adorno ao comentar o 

genocídio dos armênios e a própria bomba atômica. Neste caso, a aula pode convidar os 

alunos a olhar Auschwitz em nossa própria história e em na realidade cotidiana: 

escravidão, extermínio indígena contínuo, Canudos, Guerra do Paraguai, presídios 

superlotados, a chacinas de jovens, sobretudo negros, nas periferias das grandes cidades, a 
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condição da mulher (inferioridade salarial, violência de toda ordem), a prioridade às 

empreiteiras em negação ao direito dos professores, as comunidades inteiras atingidos pela 

lama tóxica das mineradoras em Minas, as ameaças de fechamento de creche, escolas, 

hospitais e aumento de presídios e uma lista sangrenta de horrores. Estamos diante do que 

é desesperador na civilização. Os refugiados somam o coro nesse desespero. Assim, não 

podemos apenas olhar o problema como algo distante de nós que não nos afeta ou não 

interessa ou mesmo que em certa medida sejamos responsáveis. Diz Adorno: “Isto não 

pode ser minimizado por nenhuma pessoa viva como sendo um fenômeno superficial, 

como sendo uma aberração no curso da história, que não importa, em face da tendência 

dominante do progresso, do esclarecimento, do humanismo supostamente crescente.” 

(ADORNO, 2006, p. 120). E na sequência de sua reflexão é necessário destacar o 

movimento de resistência contra Auschwitz. Para isso, o autor considera necessário buscar 

as raízes de sustentação de Auschwitz que está nos perseguidores e não nas vítimas. Diz 

Adorno: 

 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de 

cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, 

procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na 

medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses 

mecanismos (ADORNO, 2006, p. 121). 

 

A crítica de Adorno amparado em Freud identifica como a barbárie se 

origina e fortalece como elemento anticivilizatório do próprio processo civilizatório guiada 

por sistemas sociais e políticos autoritários. Este sistema age como “tendência social 

imperativa” da desagregação, de sedução ao crime, de não emancipação, abaixo da 

superfície civilizada e ordenada destroçando os sujeitos, sua capacidade de resistência e 

sua identidade e perda de suas qualidades e identidade. Nesta direção, Adorno oferece uma 

chave de leitura importante para o caso dos refugiados na medida em que expõe o lado 

sangrento do processo civilizatório. Auschwitz pode ser um barco à deriva, uma barraca, 

cercas na fronteira, exército combatendo com poderosas armas a massa faminta, longas 

distâncias a percorrer. Nesta linha de reflexão podemos fomentar o questionamento acerca 

de como os sistemas autoritários são geradores dos movimentos de refugiados. Abre-se um 

campo interessante para o aluno desenvolver argumentação acerca dos refugiados e o 

autoritarismo. 
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Diante desta força causadora da barbárie, Adorno propõe uma exigência 

geral à educação como contradição e resistência. Em suas palavras: 

 

Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: 

primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e além 

disso, ao esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e 

social que ao permite tal repetição; portanto, um clima em que os motivos 

que conduziram ao horror tornem-se de algum modo conscientes 

(ADORNO, 2006, p. 123). 

 

E qual é a questão acerca da educação infantil? Neste ponto caberia uma 

discussão mais detalhada da educação para a emancipação, problema mundial, cujo início 

deveria acontecer desde o início da educação das crianças. Adorno adota o pressuposto 

kantiano de uso da razão, de servir-se do próprio entendimento, como base para a 

emancipação ou para a vida democrática. Nesta perspectiva, a educação das crianças 

deveria romper com o “estilo totalmente autoritário de educar” (ADORNO, 2006, p. 174), 

por uma experiência de pensamento como processo de interação com a autoridade por 

meio do qual se descobre a identidade e se constrói a autonomia. Nesta educação deveria 

ser superada a desigualdade de classes por meio da aprendizagem num contexto de 

experiências diversificadas com o outro. Para o autor, somente a emancipação como 

processo permanente ou educação permanente poderia conduzir o processo civilizatória 

para a democracia como forma de resistência ao princípio de Auschwitz. Um passo 

importante nesta caminhada é colocar a indagação acerca da própria formação dos alunos: 

sua experiência na escola foi de uma educação emancipadora ou autoritária? Esta 

indagação poderia resultar num trabalho de elaboração de texto de fechamento do trabalho 

da aula. 

Voltemos ao texto de Adorno. Em seguida, seu estudo analisa com mais 

detalhe esta raiz que pode gerar a barbárie, ou seja, as estruturas de autoridade que 

impedem a liberdade, forjando uma “identificação cega com os coletivos”. Alerta o autor 

para a própria contradição da condição social em que vivemos que continua sendo 

heterônoma, isto é, as pessoas estão sujeitas às forças sociais e impedidas de existir por 

suas próprias determinações. Diz o autor: “Considero que o mais importante para enfrentar 

o perigo de que tudo se repita é contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, 

fortalecendo a resistência frente aos mesmos por meio do esclarecimento do problema da 
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coletivização. (ADORNO, 2006, p. 127). Para adorno, estes coletivos infringem 

sofrimento, dor física, como é caso das primeiras e muitas outras experiências que fazemos 

na própria escola. Além disso, o ideal de severidade e servilismo da educação tradicional 

impõe uma forma de enquadramento no coletivo. Neste caso, segundo Adorno, o 

enquadramento no coletivo leva a dissolução do ser autodeterminado, convertendo-se em 

coisa e tratando os outros da mesma forma. Temos então o ele chama de “caráter 

manipulador” aquele que tem “consciência coisificada”, incapaz de fazer experiências e 

com traços de incomunicabilidade. Diz o autor: “O caráter manipulador [...] se distingue 

pela fúria organizativa, pela incapacidade de levar a cabo experiências humanas completas, 

por um certo tipo de ausência de emoções, por um realismo exagerado.” (ADORNO, 2006, 

p. 129). Nesta perspectiva, como outra possível caminhada reflexiva aos alunos 

poderíamos sugerir um trabalho de estudo de uma força coletiva de enquadramento dos 

alunos e das possíveis reações que causam nas pessoas. 

O autor ressalta a relação da consciência coisificada com a técnica que 

faz o caráter manipulador se transformar numa “pessoa tecnológica” pela fetichização da 

técnica como um fim em si mesma, desconectando-a da noção de técnica como meio – 

extensão do corpo humano para o fim que é a vida digna. Neste caso, o caráter 

manipulador, a consciência coisificada torna-se incapaz de amar, indiferente com o que 

acontece com os demais, perpassada pela frieza. A consciência coisificada é o pressuposto 

da barbárie e um o caminho para a deseducação da desumanidade. Cabe aqui abrir outra 

trilha interessante de reflexão acerca de como a tecnologia contribui para gerar 

movimentos de refugiados. Uma análise muito pertinente pode se ocupar com mercado de 

armas que alimenta o conflito entre grupos e força populações inteiras a fugirem.  

Diante deste quadro o autor explicita a necessidade de uma educação 

emancipadora no contrapondo da deseducação: “O único pode efetivo contra o princípio de 

Auschwitz, seria a autonomia, para usar a expressão kantiana; o poder para a reflexão, a 

autodeterminação, a não-participação” (ADORNO, 2006, p. 125). Para o autor, a educação 

emancipadora se concretizar na postura crítica, na contestação e na resistência às estruturas 

autoritárias. (cf. 2006, p. 183). Neste sentido, um dos trabalhos básicos numa educação 

emancipadora é a “elaboração do passado como esclarecimento” (ADORNO, 2006, p. 48) 

única maneira de erradicar suas causas. Em nosso contexto, poderíamos propor uma linha 

de reflexão acerca dos movimentos de protesto diante da crise econômica que reivindicam 
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o retorno do regime dos militares. Esta é uma força que vem ganhando terreno na mídia e 

que denuncia um sistema educativo que não conseguiu fazer a elaboração do passado de 

ditadura em nosso país. Abre-se um campo interessante para o aluno tomar uma posição 

crítica diante deste movimento denunciando como caminho à barbárie.  

Cabe ainda ressaltar a relação que Adorno estabelece entre a 

emancipação e a democracia: “Uma democracia não deve apenas funcionar, mas sobretudo 

trabalhar o seu conceito, e para isso exige pessoas emancipadas. Só é possível imaginar a 

verdadeira democracia como uma sociedade de emancipados.” (ADORNO, 2006, p. 183). 

Trabalhar o conceito pode ser interpretado como uma maneira continuamente atualizar o 

projeto emancipador subjacente à democracia como antídoto à tendência de indiferença em 

relação à própria democracia e o possível retorno do poder totalitário. 

Este trecho do caminho, caminhando com Adorno, permite compreender 

que o problema dos refugiados tem estreita relação com a barbárie, com Auschwitz. Este é 

um empreendimento de homens para matar homens. Este empreendimento se alimenta com 

o poder dos coletivos que aqui também pode ter muitos nomes: escola, sala de aula, 

exército, polícia, governos ditadores, mineradoras, bancos, partidos, religiões e tantos 

outros nomes endeusados pelo marketing enriquecidos à custa do sangue alheio.  

A adesão ao coletivo pode gerar o caráter manipulador e suas 

consequências como a indiferença, insensibilidade diante da dor do outro, frieza, falta de 

amor, incapacidade de fazer experiências humanas. Esta é a experiência deseducativa, 

aquela que negação da capacidade da reflexão crítica, da autodeterminação, da 

autoeducação, da vida democrática, enfim da emancipação. 

O caminhar até este ponto percorreu a trilha de Adorno composta por 

uma rede de conceitos que permitem compreender os refugiados como um braço da 

barbárie. O que esta filosofia tem a dizer acerca dos refugiados é que Auschwitz continua a 

se repetir como deseducação. Esta filosofia aponta uma saída que é a educação como 

emancipação, como resistência como experiência humana permeada pelo pensamento 

reflexivo crítico. O caminhar apontou várias trilhas que os alunos poderão abrir conforme 

seu interesse. A partir desta parada, a aula se transforma numa caminhada que cada aluno 

ou grupos de alunos por interesse buscarão trilhar e trazer para o debate numa nova aula. 

Nesta perspectiva, apontamos que a aula pode ser uma experiência de pensar e repensar 

conceitos como base para pensar problemas. A partir deste ponto, o professor fica a 
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disposição do aluno para a criação de seu texto que pode se concretizar em linguagens 

diversas, não exclusivamente escrita. Cabe ao professor apresentar uma continuidade de 

reflexão acerca do problema. O texto esboçado a segui poderá ser compartilhado na aula 

seguinte que se constitui como experiência de esclarecimento.  

Num outra forma de entender o problema, Dewey alertou para as 

experiências deseducativas. Para explicar esse processo, Dewey elaborou o princípio de 

continuidade da experiência, do qual deriva toda sua filosofia e educação, compreendido 

da seguinte forma: “[...] o princípio de continuidade de experiência significa que toda e 

qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica de algum modo as 

experiências subsequentes” (DEWEY, 1971, p. 26). Para o autor este princípio é aplicado 

para discriminar uma experiência educativa de outra deseducativa. A experiência de valor 

educativo é aquela que toma a educação no sentido de crescimento: “o processo educativo 

é idêntico a crescimento” (DEWEY, 1971, p. 27). Quando a capacidade de crescimento é 

promovida e conduz a crescimento contínuo temos a experiência educativa. Daí resulta 

também o ideal educacional da autonomia ou do autogoverno: “o fim da educação é a 

formação da capacidade de domínio de si mesmo” (DEWEY, 1971, p. 64). 

 Quando a capacidade de crescimento é retardada, paralisada ou limitada 

a baixo nível de desenvolvimento temos uma experiência deseducativa. Neste sentido, 

Dewey identifica um rol de experiências deseducativa: experiências que produzem 

“dureza, insensibilidade e incapacidade de responder aos apelos da vida”, experiências que 

produzem destrezas em atividade automática habituando a pessoa à rotina; experiências 

“imediatamente agradáveis”, mas que gera atitudes descuidadas e preguiçosas, 

experiências desconexas e desligadas umas das outras. (Cf. DEWEY, 1971).  

Cabe ressaltar que a experiência educativa é aquela permeada também 

pelo princípio de interação, ou seja, a experiência não ocorre de forma isolada em uma 

pessoa, mas sempre numa relação participativa e comunicativa. A experiência educativa é 

aquela perpassada pelo princípio democrático, o princípio da interação e que é sustentada 

pelo pensar reflexivo sobre os problemas comuns. O modo de vida democrático acolhe a 

diferença, enquanto os sistemas autoritários subjugam ou excluem os diferentes. O modo 

de vida democrático se pauta pela liberdade de pensamento, escolha e ação responsável 

com o outro, criando possibilidade de uma experiência compartilha, comunicada e que cria 
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as condições para o crescimento da experiência, inclusive da própria democracia em 

permanente processo de reconstrução. 

A experiência deseducativa reduz esta capacidade de pensar e de fazer 

experiências uma vez que autoridade pedagógica exige capacidade de memorização em 

função de interesses externos ou futuros, longínquos e distantes das experiências dos 

estudantes. É parada do crescimento porque não desenvolve as capacidades de 

enfrentamento dos problemas reais dos educandos, que são os problemas de fundo de sua 

sociedade.  

A condição de refugiado no mundo hoje reproduz a experiência 

deseducativa, limita a possibilidade de crescimento das pessoas, de sua identidade cultural 

e das relações sociais em uma comunidade. Os próprios sistemas ditos democráticos 

podem reverter seu curso para experiências deseducativas na medida em que se fecham e 

usam da força para a exclusão. Na perspectiva de Dewey, a filosofia tem como 

característica pensar a totalidade que denota uma atitude de aprender: “[...] a característica 

da filosofia é a capacidade de aprender, de extrair significações até das desagradáveis 

vicissitudes da vida e transformar aquilo que foi aprendido em aptidão para continuar a 

aprender.” (Dewey, 1979b, p. 359). É tempo de olhar com totalidade um mundo de 

refugiados para não submergir no mesmo barco.  

Na perspectiva de adorno, uma pedagogia democrática como pedagogia 

do esclarecimento, da reflexão crítica acerca dos acontecimentos históricos é o único 

caminho para a autonomia e emancipação. É a resistência a Auschwitz, à redução à 

barbárie, ao totalitarismo, ao caráter manipulador, ao fetiche da técnica. Educação como 

emancipação permanente requer a realização de experiências em que a autoridade se 

conjuga com liberdade e esclarecimento. A diversidade que os refugiados carregam é uma 

possibilidade de realizar experiências de vida, que ameniza o sofrimento atual de muitos e 

uma possibilidade de evitar a universalização de Auschwitz. 
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AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  EEMM  FFIILLOOSSOOFFIIAA::  IINNTTUUIIÇÇÃÃOO,,  IINNVVEENNÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS  EE  

AA  QQUUEESSTTÃÃOO  DDOOSS  RREEFFUUGGIIAADDOOSS  

Américo Grisotto 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

RESUMO: O ato de filosofar, antes que resulte na criação de conceitos, consiste, 

primeiramente, no preparo inventivo de problemas. E isto porque os conceitos não nascem 

abstratos. Desde Platão, na emergência do conceito de ideia, por exemplo, este advém de 

um problema concreto, como o da construção da cidade justa e não seria diferente hoje, se 

nos dispusermos a pensar filosoficamente. Estes apontamentos versam sobre tais aspectos 

para, em seguida, colocar em cena a contribuição que Deleuze retira do pensamento de 

Bergson dizendo da intuição e da invenção de problemas. Por fim, nos utilizamos destes 

apontamentos para pensar a questão dos refugiados, dentre outras problemáticas neste 

âmbito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ato de filosofar. Perguntas/problemas. Intuição. Refugiados. 

 
Se o público em geral não entende o que os filósofos fazem e crê que 

cada um simplesmente diz o que quer, isso se deve, em grande medida, 

ao fato de que não entende o problema ou, mais ainda, não toma 

consciência da existência de um problema. Esse é o dado da equação que 

tende a faltar e o motivo essencial dá impressão de arbitrariedade. O que 

o filósofo diz é tomado como “mero dizer”, como “irresponsável 

afirmar”, passando-se por alto seu originário caráter de “solução”. No 

entanto, a filosofia possui problemas, sendo a unidade dinâmica interna 

desses problemas o que está na base da multiplicidade e da mudança de 

temas e opiniões. Quando não há problemas tampouco há filosofia 

(Porta, 2002, p. 26). 

 

I 

 

A primeira ideia que nos vem à cabeça quando tentamos situar a filosofia 

é a de buscar uma razão histórica para sua existência. E como não tenho aqui a intenção de 

defini-la e nem de localizar precisamente a sua origem, prefiro admitir a filosofia com “ato 

de filosofar” e, com base nisso, compreender as pessoas com seres situados numa época 

que se sentem perplexas com a realidade vivida e que começam a se interrogar sobre tal 

realidade buscando uma razão fundamental para tudo o que existe. E o meio mais 

interessante de se aproximar da filosofia é fazer perguntas. Só que não são 

perguntas/questões. Mais especificamente são perguntas/problemas. São perguntas em 

caráter de criação/intervenção, ou seja, o pensamento dentro de uma ação humana que 

permite uma tomada de atitude das pessoas diante dos acontecimentos da vida.  
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Com efeito, da mesma forma que temos a dificuldade de encontrar o 

momento exato da origem da filosofia, é difícil precisar o instante exato quando as 

perguntas/problemas começam a ser feitas pelas pessoas em suas épocas. Para isso, 

precisaríamos saber em que momento as pessoas começaram a questionar-se sobre o 

mundo em que vivem. No entanto, muito mais que determinar quando e porque as pessoas 

começaram a pensar mais detidamente, o importante é que em filosofia o ato de filosofar 

consiste no equacionamento de perguntas/problemas.   

 

II 

 

Prosseguindo nestes apontamentos, seria imprescindível sustentar uma 

tese pouco comum no cânone filosófico. Qual seja? A de que estabelecer relações com o 

pensamento em filosofia não depende, em primeira instância, dos esforços da razão e nem 

mesmo dos esforços da nossa vontade, o que significa, por outro lado, que tais relações 

dependem, muito mais, dos acontecimentos que nos acometem na atualidade, 

(FOUCAULT, 2000), forçando-nos a pensá-los. No nosso caso, a pensá-los 

filosoficamente. 

Segundo este tipo de ocorrência acontecimental, própria da contingência, 

é que podemos distinguir em filosofia o que coincide enormemente com o que já pensamos 

e o que traz o novo. Aliás, nestes termos, é bem provável que – a partir de um diagnóstico 

do que nos toma na atualidade – algum empenho tenha sentido, seja ele da nossa razão, ou 

da nossa vontade.  

Deste modo, ao pensarmos filosoficamente circunstanciados nos 

acontecimentos que nos desafiam no momento presente, teremos condições de solicitar da 

tradição filosófica a ótica de suas problemáticas, abandonando a posição de simples 

espectadores do pensamento, para nos aventurarmos na construção e ensaio da nossa 

própria maneira de pensar e fazer filosofia. 

No entanto, para além destas colocações, como podemos, de fato, 

começar em filosofia? Segundo o que reza a base dos nossos regramentos lógicos, 

podemos começar estabelecendo uma orientação que nos seja segura e que nos sirva de 

modelo. O mundo em que vivemos é construído a partir desta ótica, que assegura que há – 

de uma vez por todas – um sentido apreensível da realidade, basta que saibamos resgatá-lo 
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através do pensamento. Mas, esta é uma verdadeira imagem de nosso mundo? Aquela de 

um mundo ordenado de uma vez por todas pelo pensamento seria esta a nossa realidade? É 

difícil de acreditar. O que nos resta são partes obscuras e problemáticas no nosso mundo. E 

estas partes obscuras e problemáticas são aquelas que nos dão a força de pensar. Assim, 

nós não podemos partir senão do meio atual, entre a ignorância e certo conhecimento. É a 

maneira de pensar ainda vaga, obscura e desafiadora é que constitui este meio e que nos é 

dada empiricamente. Assim, o ato filosófico consiste num movimento contínuo de 

aprender, em que a ignorância não é de forma nenhuma um estado negativo. Ao contrário, 

é o estado problemático de ignorância que nos força a pensar. Por este caminho, aprender é 

um movimento entre o indeterminado e a determinação, em que a indeterminação 

paradoxalmente possui mais profundidade que a determinação (SHIRANI, 2006, p. 13-17).  

Não desejamos antigas respostas para novos problemas. O indeterminado 

ou a parte obscura, problemática, é o que há de positivo tanto nas paixões quanto naquilo 

que desejamos nos empenhar, e nos traz as velocidades infinitas do caos, enquanto forças 

involuntárias e contingentes. O papel do pensamento é tornar consistentes estas 

velocidades infinitas, transformando-as em sensação criativa.  

Assim, nós não podemos separar o ato de pensar do que nos é obscuro, 

problemático e desafiador.  O ato de pensar, enquanto elemento vindo do contingente 

obscuro e problemático é uma vontade de transformação, sustentado sem cessar por forças 

imperceptíveis, que subsistem mesmo durante este ato. Por este motivo, o movimento de 

aprendizagem em filosofia é o processo intensivo de imbricação entre o ato de pensar e as 

forças contingentes e inconscientes que nos forçam a pensar. O fato de que qualquer coisa 

seja verdadeira e possa nos servir de modelo e padrão, é secundário. O que é mais 

profundo, é que nós somos forçados a crer que alguma coisa é verdadeira e, mais ainda, 

que não existiria em filosofia verdadeiro e falso, mas o que passa a ser verdadeiro e falso a 

partir do que se inaugura neste tipo de pensamento (FOUCAULT, 2004, p. 19). Trata-se do 

devir e do perspectivismo (NIETZSCHE, 2001, p. 278)1, de par com a avaliação ou a 

criação de valores singulares em meio a uma verdade universal, em que o mundo 

“verdade” sofre uma inflexão, submetendo-se à mudança.   

_______________ 
1 Cf. fragmento 374.  
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O processo de aprendizagem do pensamento em filosofia, implicando o 

elemento contingente, torna-se, assim, plástico e variável. Ele se confunde com o próprio 

movimento do pensamento filosófico, que avança com a formação de singularidades 

enquanto pontos de vista intensivos. Constrói-se progressivamente com cada ato de pensar, 

que contém sua própria forma. O ato de filosofar torna-se, deste modo, a repetição deste 

círculo descentrado, porque problemático. Não se trata de vencer de uma vez por todas os 

problemas que nos afligem, mas de criar modos de pensar individuados por cada 

acontecimento que nos toma na atualidade, por cada caso contingente. Trata-se de um ato 

afirmativo, que é inseparável em cada criação, que no final das contas é um ato de 

transformação. Na esteira do pensamento nietzschiano, a criação é afirmação do acaso em 

oposição ao pensamento como negação (DELEUZE, 1994). Neste aspecto a razão 

transforma-se em potência, é inseparável do sentimento de alegria como afeto livre e ativo, 

aumentando nossa potência de vida e nosso poder de afetar e de ser afetado desembocando 

em alegria (DELEUZE, 2002). Deste modo, a criação é obtida por um mergulho no caos 

retirando-lhe modos de existência no pensamento, o que não é fácil como pode aparecer à 

primeira vista. 

Neste entremeio fica, ainda, a questão: se não podemos ter de antemão 

uma certeza, como proceder em relação ao pensamento? Arriscando uma resposta, é 

possível dizer que a diferença no pensamento não é afirmada senão por uma série de atos 

de pensar como condição e ligações do diverso, num tempo de construção. Esta diferença 

está estreitamente ligada a uma problemática, porque esta não é outra coisa senão a 

diferença em sua singularidade, criada por um jogo de crítica e criação. No sentido que 

Deleuze (2006) coloca este problema, criticar é somente constatar que um conceito em 

filosofia se esvanece, perde seus componentes, ou adquire o que o transforma, quando ele é 

colocado num novo meio. Aqueles que criticam sem criar, que se contentam em defender o 

esvanecimento sem lhe dar as forças de torná-lo novo, são como que o vazio da filosofia.  

Assim, a criação é um processo onde criamos uma nova problemática no jogo entre o 

problema e sua condição. Aliás, colocar um problema já é produzir uma problemática e o 

importante é tomar este jogo num movimento progressivo, de forma que tal problemática 

seja determinada à medida que nós colocamos suas condições (SHIRANI, 2006, p. 18-24).  

A dificuldade de se enxergar esta perspectiva se justifica porque a 

história da filosofia está estreitamente ligada à tradição ocidental da representação ou da 
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filosofia do conhecimento, segundo a qual as relações são interiores a seus termos 

(DELEUZE, 2001), o que implica não apenas moralismo, mas controle. Em sentido 

contrário, a vida não se justifica pelo conhecimento. Ela nos força a pensar e neste aspecto 

adentramos a ética, a política, ou a filosofia como prática. 

Em oposição à representação, o acontecimento problemático, pelo grau 

de intensidade e envolvimento que suscita, implica a afirmação do acaso. Assim, em 

filosofia, a questão deixa de ser a substância, a matéria, a identidade como entidades 

estáticas e passa a ser o processo ou o movimento que se produz entre certo número de 

componentes e o problema que nós nos propomos a equacionar. Somente por este 

processo, a essência vaga das abstrações, uma vez determinada construtivamente, passa a 

ter existência na história.  

Este conceito de acontecimento (SASSO; VILANI, 2003, p. 138-153), 

segundo aquilo que nos toma problematicamente na atualidade, encontra-se ligado ao 

conceito de imanência, ou crença neste mundo e na sua transformação, de coisas que este 

mesmo mundo nos oferece para pensar e sobre as quais nos voltamos, nos aproximando 

dele e retornando a ele, o que significa dizer que este mundo não se encontra feito uma vez 

por todas. 

Deste modo, a filosofia consiste em por um problema. Ao contrário de 

ser aquela que funda o pensamento, a filosofia é antes problematização. Se, enquanto 

fundamento, a filosofia é a posição segundo a qual a determinação é primeira e última, 

enquanto problematização ela invoca a potência do indeterminado, do que é ainda obscuro 

e problemático. Com o ato de determinação, o indeterminado, o problemático, o que nos 

desafia, fonte deste ato, é também engendrado como autoprodução afirmativa (SHIRANI, 

2006) e é esta a contribuição que a filosofia tem a nos oferecer. 

 

III 

 

Quando se diz da intuição, está-se se referindo, em certo sentido, a algo 

que foge inteiramente à precisão. Quando vista pela lógica do aleatório, ou mesmo do que 

é imediato demais, parece tratar-se de algo confuso como se fosse uma espécie de indício.  

No entanto, o que diz Deleuze (1999, p. 7-8), referindo-se à intuição 

como método do bergsonismo, não condiz com esta abordagem. Para ele a intuição está 
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relacionada com a exatidão, com um regramento rigoroso: “não é um sentimento nem uma 

inspiração, uma simpatia confusa, mas um método elaborado, e mesmo um dos mais 

elaborados métodos da filosofia. Ele tem suas regras estritas, que constituem o que 

Bergson chama de ‘precisão’ em filosofia” e, ainda que, “do ponto de vista do 

conhecimento, as próprias relações entre Duração, Memória e Impulso vital 

permaneceriam indeterminadas sem o fio metódico da intuição”.  

Mas o que interessa particularmente aqui, é que o método da intuição 

proposto por Bergson, na versão de Deleuze, tem relação, em um primeiro momento, com 

um processo próprio da filosofia: a construção de problemas. 

Bergson, ao distinguir essencialmente três espécies de atos, os quais 

determinam regras do método relativas à intuição, dirá que a primeira espécie concerne à 

posição e à criação de problemas, de modo que o trabalho com uma determinada 

problemática permita, em um momento ainda inicial, reencontrar a simplicidade da 

intuição como ato vivido, como maneira de estar respondendo, em parte, à questão 

metodológica em filosofia (DELEUZE, 1999, p. 8).  

Este aspecto que Deleuze traz, a partir da filosofia de Bergson, 

levantando a questão da intuição como criação e construção dos problemas, é 

particularmente interessante para esta registros, posto que o objetivo seja trabalhar com a 

possibilidade do aprendiz tornar efetiva a tarefa intuitiva da confecção da sua 

problemática, trazendo suas inferências, de modo a estreitar suas relações com a 

aprendizagem em filosofia.  

Por isto é que este ponto, coincidindo com a aprendizagem filosófica, 

consiste no que há por ser trabalhado. Deleuze (2005, p. 39), em entrevista a Claire Parnet, 

no abecedário, afirma que seria muito chocante se existissem filósofos que dissessem 

assim: vou ingressar na filosofia, e vou fazer a minha filosofia. Tenho a minha filosofia. 

Para ele são falas despropositadas e isto porque a filosofia é como a cor na pintura. Antes 

de entrar nela, é preciso precaução para conquistar a “cor” filosófica, que é o conceito. 

Antes de saber e de conseguir criar conceitos é preciso muito trabalho! Quando se vê a que 

chegaram os filósofos, tem-se que pensar neste imenso respeito, nesta imensa lentidão para 

abordar isto. A história da filosofia é esta lenta modéstia e é preciso fazer retratos por 

muito tempo, segundo Deleuze. 
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Assim como o conceito, a problemática não se elabora facilmente e nem 

sempre se oferece à primeira vista nos textos dos filósofos, de modo que terá que ser 

perscrutada para servir, também, de trabalho de aprendizagem no roteiro de atividades 

daquele que deseja envolver-se com a filosofia. Como diz Deleuze (2005, p. 40-41), o 

filósofo não tem condições de fazer tudo de uma vez. Já expôs os conceitos que está 

criando e seria por este motivo que os problemas são pouco ditos, um pouco escondidos. É 

preciso procurá-los, porque na maioria dos casos não é preocupação primeira do filósofo 

expô-los na sua filosofia.  

Com efeito, quando se trata da posição e criação dos problemas, no viés 

proposto por Deleuze, há um equívoco muitas vezes praticado que consiste na 

preocupação, a todo instante, de discernir o pensamento entre o que é verdadeiro e falso, 

bem como distinguir a verdade do que não é.  

Esta posição tem implicações para o desenvolvimento de diferentes 

formas de pensar e consiste num preconceito social “[...] pois a sociedade, e a linguagem 

que dela transmite as palavras de ordem, ‘dão’-nos problemas totalmente feitos, como que 

saídos de ‘cartões administrativos da cidade’, e nos obrigam a ‘resolvê-los’, deixando-nos 

uma delgada margem de liberdade” (DELEUZE, 1999, p. 9).  

Este processo percorre um caminho mais exato e não chega à sociedade 

repentinamente, ocupa um lugar preciso que atravessa a formação que se recebe já como 

criança e, posteriormente, no meio escolar, que é o lugar onde os modelos seguidos pelos 

frequentadores ganham vida e são, na maioria dos casos, respeitados e aceitos por parte 

daqueles que não vislumbram outra oportunidade senão esta. E, logicamente, o que está 

posto de antemão não pode ser experimentado como acontecimento (DELEUZE, 1999, p. 

9).   

Por isto, Deleuze (1999, p. 9), diz que haveria uma espécie de 

preconceito neste campo, de que os problemas visam apenas soluções, ou a identificação 

do que é falso e verdadeiro, a ponto de ganhar proporções sociais através de um processo 

mais complexo, tornando-se “[...] infantil e escolar, pois o professor é quem ‘dá’ os 

problemas, cabendo ao aluno a tarefa de descobrir-lhes a solução. Deste modo, somos 

mantidos numa espécie de escravidão”.   

A versão contrária, que possibilitaria a construção de uma perspectiva 

mais interessante e envolvente do aprendiz com a filosofia, deve pleitear, na visão de 
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Deleuze (1999, p. 9), a verdadeira liberdade que está no poder de decisão, de constituição 

dos seus próprios problemas, de encontrá-los e de colocá-los, mais do que resolvê-los, 

consistindo em uma primeira etapa neste trabalho. E quando se trata de encontrá-los e 

colocá-los, se pretende inferir, de certa forma, que nestes dois mil e quinhentos e poucos 

anos de história do pensamento é pouco provável que o que se tem para se propor, como 

problemática filosófica, fuja inteiramente do que até então encontra-se no legado do 

pensamento filosófico, cabendo ao aprendiz reavivar este legado do pensamento.  

Por isto, ainda segundo Deleuze (1999, p. 9), esse poder “semidivino” 

implica tanto no esvaecimento de falsos problemas, quanto no acontecimento criador dos 

verdadeiros. Citando Bergson, da obra Pensamento e movimento, esclarece que: 

 

A verdade é que se trata, em filosofia e mesmo alhures, de ‘encontrar’ o 

problema e, por conseguinte, de ‘colocá-lo’, mais ainda do que resolvê-

lo. Com efeito, um problema especulativo é resolvido desde que bem 

colocado. Ao dizer isso, entendo que sua solução existe nesse caso 

imediatamente, embora ela possa permanecer oculta e, por assim dizer, 

encoberta: só falta descobri-la (BERGSON apud DELEUZE, 1999, p. 9).  

 

Trabalhar com os problemas, estar à espreita de encontrá-los e trazer-lhes 

à tona a ponto de colocá-los, consiste em um primeiro exercício proposto ao aprendiz em 

filosofia.  

No entanto, há um segundo exercício que se oferece à lida de quem quer 

relacionar-se com a filosofia, pois “[...] colocar o problema não é simplesmente descobrir, 

é inventar. A descoberta incide sobre o que já existe, atualmente ou virtualmente; portanto, 

cedo ou tarde ela seguramente vem”. Este exercício é o da invenção, enquanto que “[...] dá 

o ser ao que não era, podendo nunca ter vindo. [...] consiste mais frequentemente em 

suscitar o problema, em criar os termos nos quais ele se colocará”. De outro modo, colocá-

lo parece consistir no mesmo ato de resolvê-lo e é nesse sentido que a “colocação e solução 

do problema estão quase se equivalendo”, isto é, “os verdadeiros grandes problemas são 

colocados apenas quando resolvidos (BERGSON apud DELEUZE, 1999, p. 9).  

Na sequência deste texto de Bergson, que diz da iniciativa filosófica de 

encontrar, colocar e inventar problemas, Deleuze (1999, p. 9-10)), compara a última frase 

de Bergson, citada anteriormente, à frase de Marx, segundo a qual a “humanidade coloca 

tão-só os problemas que é capaz de resolver”, uma vez que na vida, “a história dos 
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homens, tanto do ponto de vista da teoria quanto da prática, é a da constituição de 

problemas”. Pois “é aí que eles fazem sua própria história, e a tomada de consciência dessa 

atividade é como a conquista da liberdade”, embora em Bergson seja outra a abordagem 

que corrobora ainda mais com o ponto de vista que se sustentou nos tópicos iniciais deste 

trabalho, ou seja, “a noção de problema tem suas raízes para além da história, na própria 

vida e no impulso vital”. 

Se para Marx a história humana enfrentou problemas, os compôs e ainda 

hoje opera sua solução, para Bergson a noção de problema é fundamental para uma 

posição diante da própria vida. Todavia, para Deleuze (1999, p. 10), estas questões estão 

imbricadas e não é possível lidar com o pensamento se não se tem essa questão concreta do 

problema que o pensador se propõe. 

Isto acaba por sugerir que a aprendizagem filosófica, no processo que 

oferece ao aprendiz, não deve se furtar ao encaminhamento de que em filosofia não apenas 

se impõe a iniciativa de encontrar problemas, mas, igualmente, a tarefa de inventá-los.  

Em entrevista no abecedário, Deleuze (2005, p. 4) dirá que esta história 

dos problemas começa com os gregos, ou seja, consiste em um problema tipicamente 

grego por envolver a cidade democrática, embora Platão não aceite isso. Apenas nela, por 

exemplo, uma magistratura é objeto de pretensões e, por isto, os pretendentes são desejosos 

de determinada função. Assim, se em uma formação imperial não há problemas porque os 

funcionários são nomeados pelo grande imperador, de modo contrário, na cidade 

democrática, é a rivalidade que se faz presente. A cidade ateniense é uma rivalidade dos 

pretendentes. Há todo um meio que se pode chamar de "problema grego", por ser uma 

civilização onde o enfrentamento dos rivais sempre aparece. Por este motivo é que eles 

inventam a ginástica, os Jogos Olímpicos e são processualistas. A luta de Platão contra os 

sofistas também é resultado deste problema grego, em que há pretendentes e rivais. 

Segundo Platão, os sofistas são pretendentes a algo a que não têm direito. E o que vai 

definir o direito ou o não-direito de um pretendente? Eis um problema que será respondido 

conceitualmente por Platão. 

Portanto, se este processo dos problemas ganhou a história da filosofia é 

porque cada filósofo lhe ofereceu o acréscimo de suas criações. Segundo Deleuze (2005, p. 

41), na problemática de Leibniz, a mônada diz algo muito concreto da existência deste 

filósofo. Designa um sujeito, alguém que exprime a totalidade do mundo. E ao exprimir a 
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totalidade do mundo, ela só exprime, claramente, uma pequena região do mundo: seu 

território. Assim, o seu território, ou o que Leibniz chama de seu "departamento" é uma 

unidade subjetiva que exprime o mundo inteiro, mas só exprime claramente uma região, 

um departamento do mundo. Trata-se de um conceito que ele cria e esse conceito não 

existia antes dele. E é isto o que se percebe quando se lê a filosofia de Leibniz. Nota-se que 

ele não criou o conceito de mônada por prazer, mas por outras razões, e é aí que se coloca 

o seu problema. 

Considerando o pensamento de Bergson, a categoria “problema” tem 

uma importância biológica maior que aquela, negativa, da “necessidade”, em que o que se 

deseja vai muito além do necessário, pois “[...] é a vida que se determina essencialmente 

no ato de contornar obstáculos, de colocar e resolver um problema” (DELEUZE, 1999, p. 

10), ou seja, a construção da vida consiste na construção de sua própria problemática, em 

que coincide colocação do problema e o que há de vital na existência.  

Este trabalho de proximidade com a problemática dos filósofos deve ser 

caro ao aprendiz em filosofia, desembocando na elaboração do que virá a ser a sua 

problemática, indispensável no vínculo com a filosofia que com ele começa.  

Assim, as colocações problematizantes além de perscrutar o que os 

filósofos já fizeram, consiste em trazer à superfície elementos intuitivos e singulares do 

que o aprendiz encontra no pensamento, permitindo a sua expressão, o que o distancia de 

uma lógica regida pela representação.     

É justamente pelo viés das problemáticas que a herança do pensamento 

lhe oportuniza elementos inspiradores, favorecendo-lhe uma relação ativa e inventiva com 

os modos de pensamento, em contraste a situação de se ver regido por eles. 

Desta forma, a filosofia pode trazer ao aprendiz em filosofia não uma 

verdade, mas uma proximidade intensa com o pensamento que inventa, de modo que este 

seja o projeto a partir do qual a filosofia que já existe possa recomeçar de forma intuitiva, 

porque problematicamente reconstruída.  

 

IV 

 

A tradição filosófica, como todos sabem, é toda ela permeada de alianças 

entre pensadores da arte, da ciência, da filosofia e é possível dizer que estas figuras são 
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bastante ricas em conexões com outros pensadores a partir de novos problemas. Aliás, o 

ato de filosofar tem a ver com esta possibilidade da criação de alianças, que seriam, mais 

precisamente, a criação de alianças com intercessores. Deleuze (1992, p. 151-168) dá o 

nome de intercessores àqueles a quem está inclinado a aliar-se, deles se utilizando para 

dizer o que tem para pensar. E é importante dizer que a ideia de contrair alianças com 

intercessores, longe de passar pela passividade da cópia, funciona como operação da 

repetição teorizada e isto porque, em tal repetição, há a ideia de contração e toda vez que 

se contrai se contrai diferentemente. Cada vez que se captura um gesto, uma ideia de 

alguém se captura distintamente. 

Assim, tendo em conta o que nos inspira nesta mesa, ou seja, o enfoque 

do ensino de filosofia a partir de problemas, ponto de vista este inserido na 

pergunta/problema deste nosso Evento A Filosofia tem algo a dizer acerca dos refugiados? 

penso que é possível nos servimos desta problemática, ao mesmo tempo em que a 

tomamos como inspiração de como seria possível trabalhar o ensino da filosofia a partir de 

problemas, segundo o que mencionei anteriormente. 

Bom a pergunta/problema, então, que nos toma no pensamento e que se 

impõe a nós, no ato de filosofar, nos remete à circunstância dos refugiados, cabendo-nos 

recorrer, metodologicamente, à tradição filosófica de maneira a selecionar pensadores que, 

de alguma forma, pensaram tal problemática. Mas a partir de que condição invocamos 

estes pensadores? Na condição de intercessores, dos quais retiramos elementos que nos 

ofereçam o que pensar a respeito.  Desta forma, pesquisa feita, o que trago aqui? Pelo 

menos quadro destes intercessores:  

Michel Foucault (2008), que embora tenha analisado na obra Segurança, 

Território e População a gênese de um saber político voltado para o controle da população 

por mecanismos de regulação, matizados no biopoder, nos oferece em uma entrevista a 

circunstância de que somos testemunhas na atualidade, em que o problema dos refugiados 

vietnamitas, cambojanos no século XX é, em tom de previsão, um presságio da grande 

migração do século XXI.  

Hannah Arendt, em dois textos, sendo o primeiro O declínio do Estado-

Nação e o fim dos Direitos do Homem, que se encontra no interior da obra As origens do 

Totalitarismo e um segundo Nós os refugiados.  
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Giorgio Agamben, em seu trabalho Mais além dos direitos dos homens 

apresentado no Centro de órfãos do campo de refugiados Kilumba nº 1, no Zaire em 1994. 

E, por fim, o francês Michel Serres, em sua obra O contrato natural, a 

partir da qual é possível pensar outra dimensão relativa ao problema dos refugiados, 

enquanto refugiados do meio ambiente. A propósito, há quem sustente, através de 

pesquisas, que existe hoje bem mais refugiados deste tipo do que refugiados de guerra, por 

exemplo. 

Sendo tanto quanto possível sucinto nos elementos que lhes trago, 

seleciono de Foucault (2013, p. 285), nesta entrevista que mencionei, a ideia de que foram 

as ocupações feitas por grandes potências em territórios, como o Vietnã no século XX, que 

deram margem ao surgimento de antagonismos excessivos no seio da população e foi em 

função destes antagonismos históricos que parte da população se achou abandonada. 

Entretanto, justamente porque não se deu ao Estado o direito incondicional de vida e de 

morte, que houve, na ocasião, oposição aos bombardeios do Vietnã pelos Estados Unidos e 

isto acabou vindo em auxílio dos refugiados.  

Assim, a maneira como a figura do Estado se impõe tem enorme 

implicação no caso destas populações e nada poderia justificar que Estados abandonem 

seres humanos à porta da morte, como ocorreu no Camboja, cuja situação, segundo 

Foucault (2013, p. 286), distingue-se daquela dos refugiados vietnamitas, pois no Camboja 

o governo massacrou seu povo a uma escala jamais esperada, em que o resto da população 

que sobreviveu, na época, ficou sob a dominação de um exército que se utilizava de um 

poder destrutivo e violento. Foi o que ocorreu com os judeus que em 1938 e 1939 fugiram 

da Alemanha e da Europa Central e como ninguém os acolheu, muitos morreram. De outro 

modo, pode-se enviar à morte centenas, milhares de pessoas?  

Então, a solução seria que os Estados, que criam refugiados, mudassem 

de política? Foucault, (2013, p. 287), dirá que, através da ONU, os países participantes 

exerceram circunstancialmente pressão sobre Estados como Vietnã e este, por sua vez, 

criou centros de trânsito para reagrupar candidatos à partida, pois antes, estes candidatos, 

eram obrigados a procurar a possibilidade aleatória de sobreviverem em um êxodo pelo 

mar. No entanto, nestes centros de trânsito, como que confinados em campos de 

concentração, estas pessoas eram obrigadas a permanecerem semanas, meses, anos até que 

encontrassem um país que os acolhesse... 
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 Por fim, que novo aspecto histórico o caso dos refugiados no Vietnã nos 

traria? Considerando que o século XX foi marcado, com bastante frequência, por 

genocídios e perseguições, Foucault (2013, p. 287) irá nos esclarecer que Estados foram 

criados respeitando tais e quais as fronteiras da época da colonização, misturando etnias, 

línguas e as religiões, o que gerou oposições em meio às populações, que correm o risco de 

explodir, acarretando o seu deslocamento maciço, bem como o desmoronamento do 

aparelho de Estado. Por fim, as potências econômicas que se utilizaram de mão de obra no 

Terceiro Mundo e que receberam estes imigrantes, em razão da evolução tecnológica, não 

se veem mais na necessidade dos seus serviços e tem optado por devolvê-los.  

E o novo elemento histórico posto por Foucault passaria, enfim, por uma 

predição, onde aquilo que ocorreu no Vietnã não seria uma sequela do passado, mas um 

presságio do futuro, em que a categoria de que nos utilizamos, o Estado, por conta do seu 

desmoronamento, nos ofereceria, cada vez menos, as condições para se pensar a questão.   

Servindo-me do primeiro dos textos de Hannah Arendt O declínio do 

Estado-Nação e o fim dos Direitos do Homem é possível observar que apenas os 

pertencentes aos Estados são pessoas com direitos garantidos. A título de elucidação:  

 

[...] o advento da desnacionalização de determinados povos, como 

resultado do Tratado de Paz do pós Primeira Guerra Mundial e o 

surgimento das minorias nacionais fizeram com que crescesse o número 

de refugiados e apátridas no cenário internacional. O Tratado das 

Minorias, ao se enxerga-las como instituições permanentes, expõe o nexo 

que até então estava implícito: somente os nacionais são cidadãos 

possuidores de direito, podendo gozar da proteção das instituições legais. 

Os Estados tornam-se incapazes de proteger os direitos humanos daqueles 

que já tinham perdido seus direitos nacionais. Nota-se assim, a existência 

de milhões de pessoas necessitando de direitos adicionais acrescidos, 

paradoxalmente, os seus direitos essenciais e elementares, garantidos por 

uma entidade externa, a Liga das Nações. Nos dizeres de Hannah Arendt 

os deslocados nacionalmente se transformam em ‘anomalia não 

reconhecida’ ou a ‘exceção reconhecida’. Não sendo possível se desfazer 

deles e nem transformá-los em cidadãos, tal situação problemática não 

resultou de outra situação senão a de que não poderiam ser iguais perante 

a lei, pois não existia lei que se aplicasse a eles (PERIN, 2013, p. 20).  

 

E um ponto ainda chama a atenção Hannah Arendt (2013), agora em seu 

texto Nós os refugiados – que passa por vários assuntos, desde certo esquivar-se daqueles 

que se encontram frente a esta incômoda situação, pois evitavam serem assim chamados 

fazendo a opção pelo termo recém-chegados ou imigrantes, convictos de seria preciso 
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força e otimismo para reconstruírem a vida, mas ao mesmo tempo demonstra, neste seu 

registro, estranhamento com relação a este otimismo generalizado, pois, através dele, 

seriam nulas as disposições de que se pudesse resistir a este estado de coisas que se 

instalava, o que a fez adentrar a situação envolvendo o suicídio entre judeus para, ao final, 

ponderar as questões referentes ao patriotismo. 

A respeito deste último aspecto, Arendt (2013, p. 19), haveria entre os 

judeus aqueles que sempre almejaram ser socialmente bem sucedidos, parvenus sociais, 

empunhando a bandeira do patriotismo e beneficiando-se desta mesma deixa patriótica, 

como é o caso do Sr. Cohn que, na sua opinião, bateu todos os recordes neste sentido e por 

outro lado, uns poucos que, seguindo Bernard Lazare, viam-se na condição de párias 

conscientes. Duas figuras emergem deste seu texto em que todas as falhas judaicas – falta 

de tato, estupidez política, complexos de inferioridade e avareza – são características dos 

socialmente bem-sucedidos, enquanto que todas as qualidades judaicas vangloriadas – o 

‘coração judaico’, humanidade, humor, inteligência desinteressada – são qualidades dos 

párias (seguidores do anarquista francês Bernard Lazare, Kafka, até Chaplin). Ou seja, os 

que não estavam dispostos a resistir, pelo contrário, e os que estariam decididos a arriscar 

as suas vidas por uma causa.  Dois modos distintos de existência, dois modos de vida, duas 

maneira de pensar. Aquela que não nos faz avançar e não nos oferece questões, muito 

menos perguntas/problemas e outra da qual podemos retirar elementos que nos ajudam a 

pensar, inclusive filosoficamente. Transpondo, em termos, a colocação de Arendt quando 

que diz que os refugiados são aqueles que “[...] fogem de país para país representando a 

vanguarda de seus povos”, diria, me utilizando das suas próprias colocações, que tal 

vanguarda encontra-se muito mais representada pelos párias conscientes que nos trazem o 

que pensar no pensamento pelo devir de atos políticos fundamentais – 

interventivos/criativos – do que aqueles bem sucedidos socialmente neste processo – 

parvenus sociais. Haveria, aqui, uma diferença, independente de se tratar dos judeus, ou 

não, entre um modo burguês de existência, de vida e de pensar, que se limita a comprar a 

virtude e um outro modo, aquele do pária cônscio, capaz de cultivá-la para melhor resistir.  

Em todas estas referências, os refugiados figuram como que ocupando 

um posto avançado na história. Sinalizam o insustentável. São a prova cabal da falência do 

Estado. Estando à margem são os que precisam ser ouvidos. São os que violentam nossa 

forma de pensar assentada nos Direitos do homem e do cidadão. São os que nos trazem 
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perguntas/problemas ensejando que se invente outra realidade e que nos superemos com 

ela.  

Em sequência, como que reunindo elementos de tudo quanto 

desenvolvemos até o momento e servindo do texto, acima mencionado, de Hannah Arendt 

(2013), Agamben nos traz, em síntese, a ideia de que o refugiado: 

 

[...] é observado enquanto conceito limite que põe em crise o nexo entre 

as categorias homem e cidadão, e entre nascimento e nacionalidade, 

fundamentais para a legitimação do modelo de Estado-Nação moderno. 

Segundo este autor, os Direitos do Homem e do Cidadão inscreve sobre 

os sujeitos uma norma, pela qual este Homem só pode ser detentor de 

direitos na medida em que é Cidadão, um membro da comunidade 

política, no caso, nacional. A declaração, portanto, transforma a vida nua 

natural dos sujeitos em uma vida política qualificada. Contudo, o advento 

das populações refugiadas no período pós Primeira Guerra Mundial faz 

ressurgir o pressuposto da vida nua, na medida em que, não estando mais 

vinculado ao Estado de seu nascimento, este sujeito não é mais detentor 

da cidadania deste. Da mesma forma que, não sendo nacional do Estado 

em que se encontra, leva neste uma vida sem muitos dos direitos que 

antes lhe eram inalienáveis. Há atualmente para Agamben um 

deslocamento entre a esfera humanitária e a esfera política, que tem 

resultado na manutenção de vidas nuas em espaços colocados fora do 

ordenamento jurídico ‘normal’ da sociedade, constituindo espaço de 

exceção. Contudo, estes não são simples espaços externos e isolados, uma 

vez que são constantemente sobre determinados pelo código hegemônico 

(PERIN, 2013, p. 21). 

 

Porém, ao final do seu texto – já tendo denunciado, através do conceito 

de refugiado, a inoperância da categoria de Estado-nação e as que lhe são subsequente 

como Direito, homem, cidadão – e no sentido de que não se reabra “[...] na Europa os 

campos de extermínio (o que está começando a ocorrer) é necessário que os Estados-

nações encontrem coragem para colocar em questão o próprio princípio de inscrição da 

natividade e a trindade Estado-nação-território em que isso se funda” (AGAMBEN, 2010, 

p. 5),   uma ária atravessa seu texto, (AGAMBEN, 2010, p. 6), sugerindo uma possível 

direção, em que o refugiado, como personagem conceitual, nos ajudaria a pensar as 

relações políticas internacionais sob nova ótica, de modo que conseguíssemos pensar em 

termos de comunidades políticas insistentes numa mesma região em êxodo, coabitando 

aterritorialmente e indeterminadamente, fazendo com que seus territórios se perfurassem e 

ficassem topologicamente deformados, tendo como conceito-chave o de refúgio, que é, 
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sem o saber, com que sonha o cidadã numa terra em que é possível sobreviver 

politicamente.  

Por fim, há quem busque refúgio uma vez assolado por outro 

contratempo que não o da falência do Estado-nação embora, certamente, tal situação possa 

advenha da derrocada desta instância que, arcaicamente, ainda paira sobre nossas cabeças e 

seriam estes os refugiados do meio ambiente. Neste aspecto, é que nos vem a contribuição 

de Michel Serres em sua obra O Contrato natural. Se sob a égide do Estado-nação 

compactuamos todos com o contrato social e não conhecemos outro pacto senão este, o 

que precisamos pensar com certa urgência é um contrato natural. Mas, por ora, sem 

avançarmos nesta questão, que nos ocupou até o momento, do Estado-nação, nos cabe 

dizer que no Contrato natural cessaria a relação de parasitas que exercemos contra o meio 

ambiente, da a insustentabilidade do nosso modo de vida, para pensarmos uma relação de 

simbiose com o meio natural. Por um lado, “[...] o parasita agarra tudo e não dá nada; o 

hospedeiro dá tudo e não agarra nada. O direito de dominação e de propriedade reduz-se ao 

parasitismo”. Por outro lado e “[...] pelo contrário, o direito de simbiose define-se pela 

reciprocidade: aquilo que a natureza dá ao homem é o que este lhe deve dar a ela, tornada 

sujeito de direito. Por exemplo, que devolvemos aos objetos da nossa ciência, de que 

tomamos consciência? Outrora o cultivador transformava em beleza, pela sua conservação, 

o que devia à terra e dela arrancava alguns frutos com o seu trabalho” (SERRES, 1994, p. 

66). Assim, as indagações que nos traz Serres (1994), para que não façamos da natureza 

uma eterna produtora de refugiados seriam: Que podemos nós oferecer ao mundo? Que 

podemos escrever no programa das restituições?  

A esta altura já não é mais possível pensar “refugiado” como verbete 

estampado no dicionário. Temos elementos suficientes para pensa-lo como conceito, como 

modo de pensar, em contraposição ao modo de pensar cidadão atrelado ao Estado-Nação, 

nos lançando para além dos arcaísmos em que só o imperativo moral, o controle, 

justificariam a nossa adesão. Se a LDB/96, em seu artigo 34, nos diz que o aluno ao 

termino da educação básica deve ter conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao 

exercício da cidadania, a cidadania, a partir do que expusemos aqui poderia ser substituída 

por refúgio. Nossos alunos, ao final do Ensino Médio, deveriam ter conhecimentos de 

filosofia e sociologia necessários ao exercício do refúgio, do êxodo em regiões 

heterotópicas, simbióticas, segundo novos espaços de troca, em que é possível viver, em 
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outro gradiente, a política. No entanto será preciso que se faça uma inversão, no sentido de 

que serão os alunos – quando dos primeiros percalços na invenção de seus próprios 

problemas – que devem tomar para si esta tarefa, que foi a minha tarefa, até onde foi 

possível cumpri-la nestes apontamentos.  
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AA  AAVVEENNTTUURRAA  HHUUMMAANNIISSTTAA  DDAA  HHOOMMIINNIIZZAAÇÇÃÃOO::  UUMMAA  IILLUUSSÃÃOO  QQUUEE  MMAANNTTÉÉMM  

AASS  IINNQQUUIIEETTAANNTTEESS  QQUUEESSTTÕÕEESS  SSOOBBRREE  OO  HHOOMMEEMM  

Josilene Schimiti 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: josischimiti@hotmail.com 

 

RESUMO: Objetivou-se refletir sobre O parque humano de Sloterdijk (2000) como 

recorte do modelo humanista na crença fundamental da alfabetização como construção e 

padrão de verdade civilizatório humano. O tema é formulado a partir do percurso crítico ao 

projeto técnico educacional do Humanismo Clássico como modelo ideológico de cuidado e 

formação do homem. Sloterdijk adota Nietzsche para prosseguir suas indagações a 

domesticação humana pelo processo educativo como aplicação deliberada de uma prática 

seletiva de criar e moldar os seres humanos como seres pacíficos que não possam 

apresentar ameaças uns aos outros. A avaliação dos filósofos permite pensar que a 

modernidade traz em si a ideologia da prosperidade dado o progresso do processo 

civilizatório educacional do humanismo que aparece como tentativa de modular o homem 

até as suas origens com a ilusão de certezas sobre uma concepção de felicidade e virtude na 

aventura da hominização. A técnica educativa criou a falsa imagem de homem humanizado 

dotado de conhecimento e capacitado para ter sucesso na vida, mas o que conseguiu 

realizar são homens solitários, presos em si mesmos e ressentidos, assim, impedidos de 

pensar, criar e decidir espontaneamente. A revisão bibliográfica para a compreensão da 

contemporaneidade levantou os principais aspectos que caracterizam o tema. Sloterdijk 

levantou muito mais questões sobre a fabricação do humano civilizado, pois a 

instrumentalização educacional Humanista não atingiu seu objetivo do ideal de felicidade. 

Ao contrário, levou ao empobrecimento da vida, deixou o homem numa condição trágica 

de desamparo, cada vez mais autocentrado, esvaziado e desinvestido de sua capacidade de 

trocas-inter-humanas. Logo, a problemática destacada a partir do estudo do projeto 

Humanista da hominização mantém as questões: o que ainda domestica o homem, se o 

humanismo naufragou como escola da domesticação humana? Então, o que poderá 

sustentar o humano? Se o cuidado e a formação do ser humano não se estabelece pelo 

campo das simples teorias da domesticação e educação? A resposta não está pronta. 

Sloterdijk e Nietzsche auxiliam na compreensão de que o processo de construção do 

sujeito é exclusivamente do próprio humano, onde o poder da ação espontânea leva à 

possibilidade da escolha, da autonomia e da autenticidade que convém a cada pessoa 

conforme suas decisões fundamentais à vida, portanto para assegurar a liberdade humana. 

A perspectiva de Sloterdijk da superação do humano sugere o propósito da educação 

humanista com a combinação da domesticação e da seleção para dar o sentido na 

montagem do parque humano como uma nova configuração da humanidade: a cultura 

como técnica, não são somente ecos do projeto educacional humanista, já são sons 

vibrantes da antropotécnica como instrumentalização contemporânea. Os filósofos trazem 

denúncias análogas à crítica ao Humanismo Clássico, e considerando as distâncias sociais 

e políticas dos tempos, nos permite continuar pensando os problemas contemporâneos 

sobre a cultura e a complexidade do humano dentro do campo da exploração do 

conhecimento. 

 

mailto:josischimiti@hotmail.com
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PALAVRAS-CHAVE: Humanismo. Hominização. Educação e Domesticação. Parque-

Humano. Antropotécnica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sloterdijk (2000) e Nietzsche (1998) teceram apreciações sobre temas 

polêmicos como os fenômenos culturais, arte, religião, moral, ciência, justiça, filosofia e a 

constituição do processo de humanização do homem que vão além da modernidade. Neste 

contexto é possíveis buscar propostas para confrontar os limites do nosso tempo e os 

sintomas de uma cultura que segue ruminando.  

Os filósofos trazem denúncias análogas à crítica ao Humanismo Clássico, 

e considerando as distâncias sociais e políticas dos tempos, o que permite continuar 

pensando os problemas contemporâneos sobre a cultura e a complexidade do humano 

dentro do campo da exploração do conhecimento, portanto, os textos apresentados aqui são 

os caminhos escolhidos para esta reflexão. A articulação dos textos apresentados não tem a 

intenção de confrontar teóricos ou de tornar suas linguagens idênticas, mas apenas 

exercitar o diálogo filosófico sobre temas ainda tão caros à humanidade. 

Neste trabalho a problemática destacada para discorrer está articulada no 

próprio texto de Peter Sloterdijk:  

 

O que ainda domestica o homem, se o humanismo naufragou como escola da 

domesticação humana? O que domestica o homem, se seus esforços de 

autodomesticação até agora só conduziram, no fundo, à sua tomada de poder 

sobre todos os seres? O que domestica o homem, se em todas as experiências 

prévias com a educação do gênero humano permaneceu obscuro que – ou o quê 

– educa os educadores, e para quê? Ou será a questão sobre o cuidado e 

formação do ser humano não se deixa mais formular de modo pertinente no 

campo das meras teorias da domesticação e educação? (2000, p. 32). 

 

A proposta destacada acima na citação e com a suspeita de poder haver 

afinidades temáticas sobre o fenômeno humanista com seu caráter pragmático e 

programático apontados por Sloterdijk auxiliadas pelas contribuições de Nietzsche, 

possibilitam o breve recorte da visão destes autores sobre o pensamento ocidental, 

incluindo a modernidade como um momento histórico de um niilismo que radicaliza, na 

medida em que a civilização é estabelecida por modelo de domesticação do homem a partir 

do projeto humanista. 
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Sloterdijk (2000) constrói seu debate como uma resposta à Carta sobre o 

Humanismo, de Heidegger, radicaliza sua argumentação com textos de Nietzsche e Platão, 

visitados brevemente na sequência, para chegar a sua crítica a administração do parque 

humano. 

 

BREVE TRAVESSIA PELOS AUTORES 

 

As contribuições dos autores apresentam um recorte do modelo 

humanista na crença fundamental da alfabetização como construção do humano e como um 

padrão de verdade civilizatório. Trazido por Nietzsche (1998, p. 33) em que “o sentido de 

toda cultura é amestrar o animal de rapina “homem”, reduzi-lo a um animal manso e 

civilizado, doméstico [...]” esse processo civilizatório é tratado numa genealogia da moral 

e de modelo niilista; e para Sloterdijk é um “entrelaçamento de criação, domesticação e 

educação, a produção de seres humanos [...] sob a máscara da escola, visava ao projeto de 

domesticação.” (2000, p. 41) 

Sloterdijk critica a visão do humanismo como criação do humano 

domesticado na qual o homem não partilha da formação do mundo na sua dinâmica e 

estabelece a diferença entre animal humano e o homem ontológico de Heidegger. Também 

dialoga com Platão (O político) para tematizar o parque zoológico que tem sua manutenção 

nos seres humanos. Esta reflexão é fundamental para o autor construir sua crítica à 

administração de parques humanos.  

Já o método genealógico de Nietzsche questiona o valor da verdade para 

compreender a moral daquilo que se diz ser a criatura humana, desvendando seu lado mais 

cruel seja ele assegurado pelos valores da religião, da metafísica ou da própria ciência 

moderna. 

No contexto, observa-se que em Heidegger o ser humano é algo dado e 

resta-lhe aplicar métodos de domesticação para controlar sua natureza. Sendo assim, 

Sloterdijk (2000, p. 28-29) critica o filósofo por entender e querer o “homem mais servil”, 

um homem cultivado por textos clássicos, educado e paciente. 

 A crítica investigada nos textos Genealogia da moral (Nietzsche, 1998) 

e em Regras para o parque humano (Sloterdijk, 2000) traz projetos parecidos, mas não 
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idênticos à ponte de interpretação e compreensão das questões do humano e suas crises em 

seus aspectos culturais, políticos e sociais.  

Lembra Nietzsche que a valorização e a padronização da domesticação 

humana atiçam uma memória ressentida, criada sobre o escudo que restringe o 

esquecimento e transforma a história da cultura ocidental num mascaramento da vontade 

de poder humano, isso é essencialmente cruel e desta forma, desmorona o projeto de 

Heidegger de transcendência da existência a partir da qual o homem pode existir como ser-

no-mundo e como formador do mundo para ir ao encontro da felicidade.  

 

3 UMA PEQUENA FELICIDADE SOBRE OS DITAMES DO HUMANISMO 

 

O Humanismo burguês com suas regras clássicas de valores universais 

formados pela noção de amizade, de alfabetização e de solidariedade, seria a tríade com o 

poder da transformação ideológica de alcançar uma sociedade encantadora, glamorosa, 

vaidosa e sabedora, fundada em seu poder pelo conhecimento.  

Sloterdijk (2000, p. 13-14) considera este modelo de educação e 

formação do humanismo exaurida em si mesma pelo próprio desencadeamento do 

desenvolvimento da cultura e da política, deste modo é a decadência humanista, que 

tampouco cumpriu com sua promessa de “atar os laços telecomunicativos entres os 

habitantes de uma moderna sociedade de massas.” O autor aponta a crise do humanismo 

como domesticação do ser humano pela falência de uma ideal de felicidade a ser 

conquistado com a promessa da educação do homem.  

Nietzsche (1998, p. 90-91) sobre os ideais ascéticos, cita o artista e as 

ciências e comenta a “negação e o cancelamento do si mesmo, [...] uma espécie de 

perversidade intelectual”, aponta o empobrecimento da vida humana onde a 

instrumentalização educacional trouxe ao homem uma condição trágica de desamparo, 

cada vez mais autocentrado, caminhando esvaziado e desinvestido de fazer trocas-inter-

humanas.  

Este homem esvaziado, moldado ao ideal ascético de vontade de poder e 

interesse, remete à ideia de uma produção de seres homogeneizados, como seres mórbidos 

que não apresentam marcas de seu estilo próprio de existência: “[...] certo empobrecimento 

da vida é o pressuposto, em um caso como no outro as emoções tornadas frias, o ritmo 



54 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

tornado lento, a dialética no lugar do instinto, a seriedade impressa nos rostos e nos gestos 

[...]” (NIETZSCHE, 1998, p. 141). 

A avaliação dos filósofos permite pensar que a modernidade traz em si a 

ideologia da prosperidade, dado o progresso do processo civilizatório educacional do 

humanismo que parece como tentativa de modular o homem até as suas origens, com a 

ilusão de certezas sobre uma concepção de felicidade e virtude na aventura da 

hominização.  

Diante das considerações acima e da sentença nietzschiana (1998, p. 88): 

“[...] querer o nada a nada querer [...]”; pode-se perguntar: a certeza do humanismo tornou 

o homem mau em homem bom? E até que ponto o projeto vigoroso educacional do 

humanismo garante a humanização ou a anti-humanização?  

 

O DESMANTELAMENTO DE UMA ILUSÃO 

 

Para pensar toda essa aventura da hominização, Sloterdijk leva em conta 

que o humanismo erguido na desconstrução metafísica de Heidegger não passa de uma 

tentativa de amansamento do humano pela via da escolarização e da leitura, seria (segundo 

ele) a abertura para a transformação do homem em animal doméstico. Dado na ontologia 

heideggeriana o homem constitui-se somente pelo e no espaço da cultura, na clareira, e este 

espaço produzido somente pelo homem. Neste sentido, a clareira é o ambiente de 

atribuição antropológica num situação civilizatória de domesticação, adestramento e 

criação da vida humana em casas e cidades:  

 

[...] A clareira é ao mesmo tempo um campo de batalha e um lugar de 

decisão e seleção. Quanto a isso, não mais importam as mudanças de 

rumo de uma pastoral filosófica. Lá onde há casas, deve-se decidir no que 

se tornarão os homens que as habitam; decide-se, de fato e por atos, que 

tipo de construtores de casas chegarão ao comando. Na clareira, 

mostram-se por quais posições os homens lutam, tão logo e destacam 

como seres construtores de cidades e produtores de riquezas 

(SLOTERDIJK, 2000, p. 35). 

 

Todo este “complexo biopolítico” é abordado pelo filósofo (2000, p. 36) 

como experiência arriscada de hominização imaginada na clareira do ser e é dada em torno 

do processo de cuidado e formação produzido pela linguagem e pelas construções teóricas 
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que além da domesticação e estabelecimento da amizade criam e recriam o homem 

confinado e mais servil, atendendo ao padrão humanista culto. 

Duque (2002, p. 121) analisa a Clareira como a casa para a domesticação 

através da técnica educativa. A noção dos aspectos valorizados no humanismo 

heideggeriano do homem “está-no-mundo” traz o otimismo e a confiança de que toda a 

bestialidade do animal humano é superável pela aposta no potencial educacional para a 

superação das suas dificuldades, para o crescimento e fortalecimento do conhecimento 

tornando-o livre, criativo, comunicativo, capaz de pensar e aberto para o mundo. É a 

criação da imagem de homem pelo domínio das práticas educacionais. 

Para Sloterdijk (2000, p. 34-35) este projeto bucólico-pastoral, 

ontológico humano é registrado como “um fracasso em seu ser-animal” por sua 

constituição e pelo processo civilizatório, pois “esse ser tomba para fora de seu ambiente e 

com isso ganha o mundo no sentido ontológico. Esse “vir-ao-mundo” extático [...] geraria 

apenas animais psicóticos”.  

Conforme Duque (2002) aparece uma noção de construção de homens 

ensimesmados que só poderiam estar-consigo-mesmo, o ser encapsulado em sua cultura, 

dotado de conhecimento como forma de dar suporte à vida, (ou seja), são homens 

solitários, presos a paranoia da suspeita, do ressentimento que os impedem de pensar. 

Sloterdijk não acredita na concepção de natureza humana do humanismo 

e em seu plano humanizador de domesticação ou inserção da animalidade bestial do 

humano, portanto vai “Da virtude apequenadora” e da consideração de Zaratustra traz à 

crítica de Nietzsche sobre o humanismo. 

 

TUDO FICOU MENOR 

 

Sloterdijk adota Nietzsche para prosseguir suas indagações sobre a 

domesticação humana pelo processo educativo como aplicação deliberada de uma prática 

seletiva de criar e moldar os seres humanos como seres pacíficos que não possam 

apresentar ameaças uns aos outros. 

Segundo Sloterdijk, essas ações não passam de um falso método 

educacional normativo ocidental, obedecem às regras do poder para dominar os outros 
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homens, emolduradas no propósito de amizade e confiança e na formação dos laços de 

amizade, são, na verdade, um engodo: 

 

Supondo que fosse verdadeiro o que agora se crê como “verdade”, ou 

seja, que o sentido de toda cultura é amestrar o animal de rapina 

“homem”, reduzi-lo a um animal manso e civilizado, doméstico, então 

deveríamos sem dúvida tomar aqueles instintos de reação e ressentimento 

com cujo auxílio foram finalmente liquidados e vencidas as estirpes 

nobres e os seus ideais como os autênticos instrumentos da cultura; com o 

que, no entanto, não se estaria dizendo que os seus portadores 

representem eles mesmos a cultura (NIETZSCHE, 1998, p. 33-34). 

 

Conforme a citação observa-se a esterilidade dos procedimentos 

humanistas, pois não dariam ao homem felicidade e oportunidade de criação. São 

estratégias nocivas, exercidas pelo ideal metafísico de conquista da verdade sob a égide da 

modernidade para tentar afirmar e sustentar o humanismo como força criadora. Sua 

tendência socializadora tem na padronização e na domesticação a ideia do homem 

caracterizado como “animal manso e civilizado” com intenção de mascarar as vantagens de 

poder.  

Em Nietzsche, Zaratustra avalia esse estado de coisa com um olhar 

crítico e sensível. Vê a cultura empobrecida e terminada em valores humanistas de pequena 

e frágil felicidade, calcada na virtude do amor, da moral do bem e da ética, para fundar um 

viver humano onde todos são unidos na sociabilidade da crença na amizade, na 

alfabetização e solidariedade como alicerces para uma transformação ideológica de 

sociedade padronizada: “A virtude é para eles aquilo que torna modesto e domesticado: 

com ela fazem do lobo um cão e dos próprios homens os melhores animais domésticos 

para os homens.” (SLOTERDIJK, 2000, p. 39). 

O esquema de empobrecimento humano sugerido pelos autores, mais 

adiante nesse texto, é apontado como seleção do humano como marca da técnica e da 

antropotécnica, tendo-se uma semiformação padronizada e socializada da qual o homem se 

constituí pela alfabetização universal, expondo um homem objeto, coisificado, ou no dizer 

nietzschiano (p. 19) com “o instinto de rebanho” (homem rebanho) que segue domado por 

uma cultura humanista.  

Todo este projeto é desdobrado por Sloterdijk e Nietzsche para um 

entendimento que envolve pontos morais, políticos, conflitos de interesses, poderes e 
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valores. Nesse juízo, parece ser possível determinar: homens novos, livres de suas 

bestialidades.  

Segundo os autores, a perspectiva da superação do humano sugere o 

propósito da educação humanista com a combinação da domesticação e da seleção para dar 

o sentido na montagem do parque humano como uma nova configuração da humanidade: a 

cultura como técnica, não são somente ecos do projeto educacional humanista, já são os 

sons vibrantes da instrumentalização contemporânea. 

 

O REBANHO INCULTO: A CULTURA COMO TÉCNICA 

 

Esta entrada apresenta pontuações de Félix Duque (2002) sobre a crítica 

desafiadora de Sloterdijk ao por em dúvida todo o projeto humanista, por ter a cultura 

educacional uma prática selvagem e cruel da técnica de adestramento do homem, 

determinando uma espécie de zoológico temático para animais civilizados, onde uns e 

outros reproduzem-se domesticamente: 

 

Peus tras los diferentes programas “acadêmicos” de domesticación, 

piensa Sloterdijk, se ocultaría una história sombría: no tanto La marxista 

“lucha de clases” cuanto la lucha entre “criadores”, entre las ideologías 

que propugnan diferentes procedimientos de crianza, [...]. Pues lãs 

técnicas de crianza (reunidas em uma “antropozoopolítica”) llevadas a 

cabo em La sociedad, o sea em eso que Sloterdijk denomina 

Menschenpark o “parque humano” [...] (DUQUE, 2002, p. 129). 

 

Continua Duque (2002, p. 130) argumentando que Sloterdijk extrai de 

Nietzsche o entendimento para revelar a antropotécnica, um procedimento usado por 

homens para criar outros homens e criarem-se a si mesmos dentro do seu espaço – parque 

ou sociedade humanista – o humanismo criou os parques urbanos e conforme Nietzsche, os 

tocadores de rebanho seriam os sacerdotes e os professores treinando e amestrando os 

homens de maneira amigável.  

Por detrás deste pastoreio do rebanho humano descortina o humanismo 

hegemônico, tratado em Nietzsche (1998) afirmativamente como um ‘barbarismo’. 

Portanto a educação, como um instrumento de formação, com procedimentos tradicionais 

de escrita e leitura, estabelece seu sistema de poder sobre os homens mantendo a relação 

treinadores e mestres no campo econômico e político. 



58 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

Segue breve entrada sobre antropotécnica acrescida das observações de 

Duque (2002; 2003) como um modo de adestramento para automatizar o homem. 

 

ANTROPOTÉCNICA 

 

A censura de Sloterdijk (2000, p. 46-48) é incisiva para detectar a crise 

do humanismo como domesticação do humano e erguer uma concepção de felicidade e 

virtude para o homem como o grande ideal da modernidade. Com o uso da expressão 

platônica de parque humano na sua análise, faz pensar sobre o campo da biopolítica e da 

biotecnologia como um modelo normativo à natureza humana, como uma gestão do 

conjunto humano melhorado, o que nos leva a pensar no adestramento e a criação de 

animais mais aperfeiçoados.  

O filósofo (2000, p. 54-55) oferece argumentos para algo que desponta 

como o princípio de uma nova era – a biotecnologia: o ser humano como criador de seres 

humanos faz surgir o homem instrumentalizado, refém de suas ferramentas. No entanto, 

não será tema para este trabalho. 

Para Sloterdijk (2000, p. 49) trata-se de um parque onde o rebanho e o 

pastoreio são ligações que se alimentam reciprocamente: “homens são seres que cuidam de 

si”, a antropotécnica exerce o poder da domesticação, seria a sua “atividade maquinal” 

conforme trata Duque (2003, p. 87). 

A forma seletiva de classificar e moldar o homem são uma marca da 

antropotécnica e já demonstrado aqui por Nietzsche, a máscara do poder político que se 

revela por uma autodeterminação, que se desenvolve ao longo da história como um 

planejamento das características do gênero humano na antropotécnica. 

Duque, nota que em Nietzsche “o ideal ascético impera no humanismo 

moderno”, amplia o entendimento do empreendimento humanista que não cessa na 

educação, e que é também entrelaçado com a ideia de criação e domesticação para a 

produção de seres humanos de forma seletiva, marca da antropotécnica segundo Nietzsche: 

 

[...] en el humanismo: uma máscara del nihilismo reactivo, que ocultaria 

su propia miséria gracias a los triunfos de la democracia em la política y 

de la tecnologia em La ciencia. [...] Así que al final, de seguir a 

Nietzsche, el automatismo mecânico y el humanismo ascético coinciden 

(DUQUE, 2003, p. 85-87). 
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Duque (2003, p. 86-87) trabalha o tema em Nietzsche sobre a “fábrica 

tecnopolítica” cujo produto é o homem objeto, como uma “autorreferênca humanista” onde 

o homem é “un instrumento, un precioso instrumento de medición [...] y un artilugio 

especular [...] muy delicado y fácil de enturbiar, que se debe cuidar y honrar [...]; pero que 

nos é ninguna meta, ninguna salida [...] ni ninguna ascensión.” Define Duque o homem 

humanista como um “delicado ‘mecanismo de relojoría’”, o homem moderno como um 

resultado da ação conjunta da ciência, da indústria e da democracia tem um modo de vida 

automatizado. 

No entendimento de Duque (2003, p. 86) o homem por sua 

“autorreferência” revela-se na antropotécnica por procedimentos usados pelo próprio 

homem para criar outros homens e criam-se a si mesmos dentro do espaço – parque ou 

sociedade humanista – assim o humanismo criou os parques urbanos que se entende sobre 

a era da biotecnologia podendo agir sobre os seres humanos como uma relação “tocadores 

de gado”.  

Para Sloterdijk (2000, p. 55) a antropotécnica como advento da 

modernidade, é a técnica sobre o humano e de como “as pessoas devem ser classificadas e 

combinadas”, uma espécie de mecanismo autogerador e autorregulador, para modelar e 

aprimorar a conduta humana. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Conforme as objeções apresentadas pelos autores, os padrões de 

humanização do projeto humanista pedagógico trazem efeitos seletivos que ultrapassam o 

tempo histórico da cultura porque fundam e mantêm uma sociedade regulada de acordo 

com os “parques temáticos”, com suas propostas estéreis e idealizada.  

A proposta abordada nesse estudo encontrou afinidades temáticas 

debatidas em Sloterdijk e Nietzsche as questões sobre a ruína do humanismo em seu 

projeto como escola de criação e domesticação humana na qual se fundou como modelo de 

poder sobre o humano e solução dos problemas humanos, enraizado na produção e 

exploração de uma sociabilidade polida em seus modos de conviver e ser e na sua 

intelectualidade levou a montagem de parques humanos, vistos aqui como homens 
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padronizados e fabricados com o tecido do conhecimento tomando-os homens 

empobrecidos em sua natureza humana.  

A problemática trazida por Sloterdijk (2000, p. 32): “O que ainda 

domestica o homem, se o humanismo naufragou como escola da domesticação humana? O 

que domestica o homem, se seus esforços de autodomesticação até agora só conduziram, 

no fundo, à sua tomada de poder sobre todos os seres?” E prossegue o filósofo (p. 57) em 

sua crítica e não encerra a sua reflexão, deixa um vasto campo para pensar o 

contemporâneo: “poderá também o porão dos arquivos tornar-se clareira?” As objeções de 

Sloterdijk sobre a antropotécnica ecoam e não se esgotaram nas estantes empoeiradas, 

porque a virtude apequenadora que modela e domestica não cessa no humanismo moderno 

apontado aqui nas críticas dos autores, antes se erguem com toda a técnica 

instrumentalizada contemporânea revestida, por exemplo, pela hipermídia.  

Conforme as propostas críticas apresentadas surgem outros temas, então 

só nos resta prosseguir refletindo, pois as inquietações de Sloterdijk (2000, p. 32) não 

exaurem no campo das meras teorias da domesticação e educação da era humanista: “o que 

ainda domestica o homem?”: a problemática da antropotécnica é atual e pode ser refletida 

pela dialogia digital, a estética da hipermidiática com seus dados fluídos, moventes e 

plásticos, as cadeias de transmissão digitalizadas que obedecem a uma transmissão 

independente do tempo, sua autonomia autogeradora e autorreguladora sobre a vida do 

homem.  

A era da eletrônica e sua fonte informacional surgem nas palavras, 

imagens, documentos, sons, ruídos, músicas, vídeos, diálogos operados por conexões 

associativas e hipertextuais e os questionamentos continuarão: quais os impactos da era 

tecnológica na própria natureza humana?  

Sloterdijk apresenta uma problematização crítica ao humanismo para 

expor sua ideia, não de encerramento sobre o homem, mas apontando uma possibilidade 

para um homem pleno em seu exercício de autonomia, para compreendê-lo como o único 

autor da sua vida.  

Para Sloterdijk, a inteligência como saída para o mundo melhor, mas não 

formulada conforme o modelo da modernidade, do humanismo pedagógico, mas com um 

novo olhar e compreensão no contemporâneo que, portanto, exige a des-centralização do 

sujeito do humanismo moderno, que foi fundada no processo ativo da educação e 
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dominação. O alcance terá que ser outro, voltado para o mundo onde as tecnologias estão 

para a construção de inteligências coletivas e de aceleração da inteligência de forma a 

pensar na multiplicidade para formação de sujeitos cooperativos, porém, autorreprodutivo. 

Portanto, a aventura do projeto Humanista de cuidar e formar o ser 

humano para hominização mantêm as questões: “quem é o homem?”; “do que o homem se 

faz?”; “o que poderá sustentar o humano?” “o cuidado e a formação do ser humano não se 

estabelece pelo campo das simples teorias da domesticação e educação?” – A resposta não 

está pronta. Sloterdijk nos ajudará na compreensão, mas este processo de construção do 

sujeito é exclusivamente do próprio humano na busca de sua humanização. É o poder da 

escolha, a ação espontânea é a autonomia e a autenticidade que convém a cada pessoa 

conforme suas decisões fundamentais à vida, portanto a fundamentação da liberdade 

humana. 

Assim a perspectiva de investigação filosófica não esgota porque o 

homem pode pensar todas estas questões. É um convite para continuar discutindo estes 

temas com os autores trazidos aqui e também quem sabe, um diálogo com outros saberes, 

outros autores como Simondon, outros conceitos como o de Bildung; então continuamos 

ruminando... 
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RESUMO: Esta pesquisa atenta para os cadernos de memória escritos por Michael 

Traumann, um refugiado alemão de ascendência judaica que em 1935, juntamente com sua 

família, veio se estabelecer na atual cidade de Rolândia - PR. Estes cadernos são parte de 

um acervo bastante significativo doado por sua família ao Centro de documentação e 

Pesquisa - CDPH - da Universidade Estadual de Londrina, mas que nos chamou a atenção 

tendo em vista a narrativa com a qual nos deparamos. Os escritos revelam dentre outros, 

indícios de uma formação obtida quando ainda vivia na Alemanha presente nas práticas, 

nas relações e nas representações constituídas na nova sociedade que passou a i. Objetiva-

se portanto, compreender, por meio das fontes pessoais de Traumann, os marcos 

identitários que caracterizam sua vivência, como alemão ao mesmo tempo que assimilado 

aos novos valores. No sentido de dialogar com tais registros, recorreremos a pesquisa 

bibliográfica e também uma reflexão sobre os dados teóricos e metodológicos que nos 

permitiram pensar a escrita destes cadernos nos apoiando em Philippe Artières (1998), e 

suas observações acerca desta prática de arquivamento do eu; os estudos realizados por 

Marco Antônio Neves Soares (2012), sobre a presença judaica em Rolândia; Wilhelm von 

Humbolt (2004), a concepção de homem e de liberdade na Alemanha do século XIX para 

compreendermos este alemão de ascendência judaica; ; Roger Chartier (2001), para 

pensarmos a escrita nos mais diferentes espaços e tempos; Clifford Geertz (1989), e o 

conceito de cultura; as reflexões de Francois Hartog (2013), sobre as relações e as 

experiências destes indivíduos através do tempo e os usos da memória no ofício do 

historiador; Carlo Ginzburg (1989), no que tange a análise deste universo particular, os 

diários de Traumann que apesar de foro íntimo, perpassam pelo coletivo, ampliando nossa 

discussão; Pierre Bourdieu (1983), e a questão do capital cultural; Nestor Canclini (2006), 

e suas observações acerca da identidade Yi-Fu Tuan (2012), para pensarmos os elos de 

afetividade que estes imigrantes criaram tanto com a Alemanha, ainda quando era 

paisagem até sua constituição enquanto nação, e, depois, com Rolândia, enfim, as relações 

entre estes espaços, a memória e a identidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fuga. Legados. Memória. 

 

Foi ao final do século XVIII e início do século XIX que o arquivo 

pessoal tornou-se uma prática e de acordo com Roger Chartier (2001): 

 

A cultura do escrito vai desde o livro ou o jornal impresso até a mais 

ordinária, a mais cotidiana das produções escritas, as notas feitas em um 

caderno, as cartas enviadas, o escrito para si mesmo etc. [...] Na cultura 
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do escrito há um continuum desde a prática da escrita ordinária até a 

prática da escrita literária (idem: 84).  

 

Em uma visita ao Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da 

Universidade Estadual de Londrina - CDPH - tendo acesso aos fundos que remontam a 

vinda e o estabelecimento de refugiados alemães de ascendência judaica na cidade atual de 

Rolândia que surgiu esta pesquisa. Os registros são parte de um grande material doado por 

uma das famílias, no caso a família Traumann fruto do contato feito entre o professor, 

Marco Antonio Neves Soares organizador e coordenador do projeto Etnicidade e Morte, 

em que investigava várias famílias de Rolândia, grande parte imigrantes alemães e judeus 

alemães. O acervo conta com mais de 5oo livros de diversos campos do conhecimento, que 

compunham a biblioteca dos Traumann, sendo alguns deles edições raras, além de 

fotografias, peças teatrais, correspondências e algumas entrevistas concedidas por Michael 

Traumann ao projeto em questão.  

Nossa proposta vai na direção de compreendermos a escrita que Michael 

Traumann produz de si, a imagem que constrói por meio dos elementos externos e que 

compõe a identidade que deseja criar. "Os textos sempre contêm em si mesmo um certo 

número de signos que remetem ao autor' (FOUCAULT, 2001, p. 18). Neste estudo 

buscaremos interpretar e decifrar as pistas ou os códigos deixados por Michael, os 

elementos indiciários (GINZBURG, 1989), que nos levaram a compreender seu lugar 

social. 

A princípio trata-se de uma escrita rebuscada e fluida, nos cadernos, 

Michael revela suas impressões, vivências e experiências na cidade de Rolândia, 

entrelaçando-as com os marcos identitários da cultura alemã que se fizeram presentes no 

seu processo de formação. Um exemplo são as passagens em que ele descreve o tempo 

dedicado por seu pai Friedrich Traumann à sua educação, por meio de leituras, peças 

teatrais, palestras e sarais costumeiros de sua mãe, Else Traumann (SOARES, 2012, p. 

142). Tais manifestações engendravam, segundo Michael, um cenário bastante parecido 

com aquele que costumeiramente se formava quando ainda viviam em Düsseldorf na 

Alemanha, conforme nos assinala Pierre Bourdieu (1983), "as diferentes posições no 

espaço social, correspondem estilos de vida, sistemas de desvios diferenciais, que são a 

retradução simbólica de diferenças objetivamente inscritas nas condições de existência" 

(BOURDIEU, 1983, p. 82). A relação de Michael Traumann com a cultura alemã é 
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evidente e acreditamos presente desde os tempos da infância, um aprendizado que 

começou desde cedo, razão pela qual o fato de não ter frequentado os bancos universitários 

não constituiu uma fronteira. Em um dos discursos proferidos por ele a convite da família 

Kempf para homenagear Rudolf Kempf, membro da comunidade rolandense a quem ele 

tinha profundo respeito por sua generosidade ele retoma Sócrates: "Sócrates de Athenas 

brigou com a elite, para ele vender sabedoria era tão imoral quanto vender o amor" (ETN-

2003-2009, p. 4). 

Esta e muitas outras passagens exemplificam a "disposição erudita", que 

percebemos em Traumann, além de consciente, características de uma narrativa que faz 

associações e comparações a partir do modelo grego de conduta e de percepção de mundo, 

elementos presentes no seu processo formativo, tanto nas escolas por onde passou como 

entre os seus, nos espaços familiares. 

Nos registros onde dedica-se a descrever as condições de trabalho na 

agricultura, ele constrói numa riqueza de detalhes uma escrita onde nem mesmo os objetos 

mais ordinários, ficam de fora, como a existência de uma "bomba manual que era usada 

para o plantio do café", "a eletricidade movida a motor a diesel"; o uso de produtos 

orgânicos para combater certas pragas, como a "palha do café, a mamona, o pé de serra e a 

palha de arroz"; os "poços antigos com manivela". Em suas impressões Traumann fala em 

uma "resistência a mecanização" e a compara com "a visão arcaica do camponês". Esta 

visão acerca dos instrumentos e das ferramentas utilizadas no plantio do café, por exemplo, 

pode estar ligada à sua característica de "cidadão do mundo" que se faz tão presente nos 

seus relatos.  

Nosso objetivo é analisar os cadernos de memória de Michael Traumman 

no sentido de perceber como sua formação/identidade foi reelaborada ao fixar-se em 

Rolândia entre as décadas de 1930 e 1940, a intencionalidade desses registros de memória, 

ou seja aquilo que se almeja perpetuar, e, investigar as condições históricas em que sua 

escrita foi produzida. 

Diante da importância do papel da memória, especialmente quando se 

trata da história, Francois Hartog (2013), nos aconselha sobre a importância em não 

enxergá-las - memória e história - como coisas opostas, mas sim que nos sirvamos de 

ambas. Compreende-se mais facilmente a prática da escrita cotidiana realizada por Michael 

Traumann na medida em que permite compreendê-la nos vários espaços em que circula social, 
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histórico, cultural e, também, individual. A localização e a análise dos registros de memória de 

Michael nos possibilitam compreender a importância da cultura escrita, impedindo que assim que 

caiam no esquecimento. 

"A consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar. 

A retórica patriótica sempre tem dado ênfase às raízes de um povo" (TUAN, 2012, p. 144). 

E no que estes refugiados alemães de ascendência judaica se diferem dos demais alemães 

que para lá seguiram se partilhavam dos mesmos valores, costumes e tradições 

pertencentes a cultura alemã? O passado. O passado, que no caso destes imigrantes não 

está no mesmo plano daquele compartilhado entre os demais. Trata-se de um passado 

revivificado, onde os legados de uma tradição esquecida emergem, mas que ao mesmo 

tempo não se reinventa, não se sobrepõe aquele que consideravam pertencer, qual seja o 

sentimento de pertença com seu passado alemão. 

Assim ocorre com os cadernos de memória e as correspondências de 

Michael Traumann. Estes possibilitam perceber a teia de relações e as negociações vividas 

por ele tanto direta, como indiretamente de forma rica e detalhada. A análise desta 

documentação nos desperta atenção pela escrita bastante diferenciada que nela se 

apresenta, com traços rebuscados, ao mesmo tempo em que fluida, com expressões e 

palavras que denotam uma proximidade com os modelos pedagógicos que circulavam 

dentre as instituições alemãs no final do século XVIII e século XIX e que impregnaram 

fortemente na constituição e na formação de Michael.  

"Para escrever essa nova história, a dos cidadãos, dos sujeitos, em 

resumo, do povo, que está ainda esquecido na poeira das crônicas da época, é preciso de 

fato, pôr-se a ler os documentos originais, e muito rapidamente ir aos arquivos" 

(HARTOG, 2013, p. 171). Compreendemos que os pertences de uma pessoa são uma 

extensão de sua personalidade, e no caso dos arquivos pessoais de Michael Traumann uma 

prática espontânea. O regozijo expresso na narrativa de Michael Traumann tanto nos seus 

relatos como nos seus discursos, as marcas e traços do presente de sua escritura e que 

muito revelam sobre a esfera pública a qual passou a atuar. 

Michael Traumann não chegou a frequentar os bancos universitários, em 

seu relato ele afirma: "saí com doze anos de idade da escola e com quatorze anos comecei 

a trabalhar sessenta horas semanais" (ETN-2003-2009: p. 15). Apesar da extensa jornada 

ainda tão jovem a marca da Bildung, aquela compreendida por Wilhem Von Humboldt 
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(1767-1835)1, isto é, a crença em um indivíduo, "formado pela cultura, cultivado, onde se 

vislumbra o sentido clássico, grego, do homem, imbuído de força, de energia e de logos, de 

pensamento" (HUMBOLDT, 2004, p. 23), se fez presente e pode ser verificada em seus 

escritos. 

Os cadernos de memória de Michael Traumann nos aproxima muito mais 

dos traços de uma cultura2 alemã que judaica. Seus escritos revelam traços significativos 

das gerações pertencentes a Alemanha do século XIX3 e que aceitaram a Haskalá e os 

demais processos assimilacionistas4 que foram aplicados na prática em espaços que 

frequentavam assiduamente, com as escolas e as universidades, algo semelhante com um 

retorno a origem (FOUCAULT, 2001, p. 24). 

Mais de uma leva de alemães judeus dirigiram-se para Rolândia entre 

1930 e 1940. O que tinham em comum foram as razões que as obrigaram a deixar a 

Alemanha, e de diferente as condições em que foram obrigados a sair, no entanto, de 

acordo com o relato de um dos imigrantes: 

 

Nós aqui em Rolândia, estávamos todos no mesmo barco, todos 

começamos na mesma época e, se alguém era pouco mais ou menos rico, 

não fazia diferença. Ninguém sabia o que o futuro nos reservaria. De 

início, vivíamos com uma mão na frente e outra atrás, e só 

frequentávamos os meios alemães (FISCHER,2005, p. 38). 

 

É ínfima ainda a produção historiográfica acerca da presença judaica no 

Paraná e em relação a Rolândia são muitas as especificidades que as diferencia das demais 

regiões para onde estes imigrantes seguiram. As condições, ou melhor, a total falta delas, 

de estrutura com a qual se depararam estes imigrantes já diferencia os aspectos de sua 

_______________ 
1 Dentre outros, Humboldt ocupou o cargo de diretor do Departamento de Ensino Público do Ministério do 

Interior na Alemanha, a convite do Estado, sendo responsável pela reestruturação da base do Gymnasium e 

o modelo de universidade, que mais tarde viria a fundar, a Universidade de Berlim. 
2 Fazemos uso aqui da definição de Clifford Geertz (1989), acerca da cultura, qual seja, uma teia de 

significados, "um contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de forma inteligível 

– isto é, descritos com densidade' (idem: 15). 
3 Na Alemanha no início do século XIX, a presença judaica já era bastante significativa. Mais precisamente 

em meados do século XIX, se deu a assimilação do judeu na sociedade alemã, vindo a perdurar até pelo 

menos o fim do Segundo Reich, caracterizado por uma política moderna que atrelada ao desenvolvimento 

do capitalismo permitiu, dentre outros a inserção completa do judeu à sociedade (WAIZBORT, 1995).  
4 Haslalá ou Esclarecimento, movimento intelectual, de base iluminista, criado por Moses Mendelsoonh que 

se propagou na esfera cultural germânica da segunda metade do século XVII e que motivou a inserção do 

judeu no universo alemão. As teses assimilacionistas de Christian Wilhelm von Dohm, que discursavam 

sobre a necessidade do aperfeiçoamento civil do judeu (SOARES, 2009). 
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imigração. Os diários de Traumann ajudam a compor a história destes imigrantes na 

pequena Rolândia, ressignifica-a ao mesmo tempo em que ressignifica a si próprio. O 

acesso aos cadernos de memória de Michael Traumann, podem contribuir para que novas 

questões em torno da imigração deste grupo possam ser suscitadas, como por exemplo, a 

sobrevivência de um judeu alemão cosmopolita em meio a mata. 
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DDOO  DDIIRREEIITTOO  DDEE  HHOOSSPPIITTAALLIIDDAADDEE  AAOO  DDIIRREEIITTOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  DDEE  AASSIILLOO  

EE  RREEFFÚÚGGIIOO::  AA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  DDOO  DDIIRREEIITTOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  EEMM  

FFAACCEE  DDAA  CCRRIISSEE  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  RREEFFUUGGIIAADDOOSS  EE  MMIIGGRRAANNTTEESS  

Alberto Paulo Neto 

Universidade de São Paulo (USP) 

E-mail: apnsophos@yahoo.com.br 

 

Um sonho? O que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? E digo mais: 

não importa, não importa que isso nunca se realize e que não haja o paraíso (já 

isso eu entendo!) - bem, mesmo assim vou continuar pregando. E, no entanto, é 

tão simples: num dia qualquer, numa hora qualquer – tudo se acertaria de uma 

vez só! O principal é – ame aos outros como a si mesmo, eis o principal, só isso, 

não é preciso nem mais nem menos: imediatamente você vai descobrir o modo 

de se acertar. E, no entanto, isso é só – uma velha verdade, repetida e lida num 

bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou! “A consciência da vida é 

superior à vida, o conhecimento das leis da felicidade – é superior à felicidade” 

- é contra isso que é preciso lutar! E é o que vou fazer. Basta que todos 

queiram, e tudo se acerta agora mesmo (DOSTOIÉVSKI, O Sonho de um 

homem ridículo, 2009, p. 123, grifo nosso). 

 

[À Paz perpétua] Pode deixar-se ao lado a questão desta satírica inscrição, 

escrita no rótulo de uma pousada holandesa em que desenhado um cemitério, 

interessa aos homens em geral, ou aos chefes de Estado em particular, que não 

ficam nunca fartos da guerra, ou exclusivamente aos filósofos que almejam esse 

doce sonho (KANT, 1998, p. 03). 

 

RESUMO: A crise humanitária de refugiados e migrantes exige a reflexão filosófica sobre 

as possíveis formas de discussão das questões normativas e jurídicas para a construção de 

uma sociedade global mais justa. De certo, a Filosofia não pode se ausentar do debate 

sobre as obrigações que os Estados-membros das Nações Unidas possuem em relação aos 

indivíduos que estão sofrendo danos a sua dignidade humana por motivação política, 

econômica, religiosa e/ou étnica e são obrigados a fugirem de seus países para buscarem a 

salvaguarda de suas vidas. A filosofia política e jurídica de Immanuel Kant e Jürgen 

Habermas propicia o debate sobre o direito ao asilo e ao refúgio mediante a adoção de uma 

perspectiva universalista de compreender que os sujeitos de direito possuem uma cidadania 

mundial. Esta cidadania faculta os indivíduos a se observarem como portadores de direitos 

civis que transcendem a esfera nacional e emerge na esfera internacional como possuindo 

os mesmos direitos que os cidadãos nacionais. Essa perspectiva cosmopolita se fundamenta 

no entendimento de que todos os seres humanos possuem a liberdade subjetiva de ação e 

autorização para a realização de pedido de asilo aos Estados. O filósofo de Königsberg 

postulou o dever jurídico de “hospitalidade universal” como sendo a realização do direito 

cosmopolita e que os indivíduos possuem o direito de locomoção universal, oriundo da 

propriedade comunitária da Terra, e que em caso de risco de morte é possível solicitar o 

auxílio protetivo aos Estados. Por conseguinte, Habermas postula que o direito de asilo se 

constitui como uma expressão dos direitos humanos. Essa compreensão normativa analisa 

que simultaneamente ao surgimento da ideia de direitos humanos está a sua fundamentação 

moral pelo conceito de dignidade humana. O filósofo da Escola de Frankfurt esclarece que 

existiria a equiprimordialidade entre os direitos humanos e a dignidade humana e que seja 
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possível de ser compreendida pelos fatos histórico-sociais que causaram consternação aos 

seres humanos por causa da degradação da condição humana. O processo de 

institucionalização jurídica dos direitos humanos e de sua consubstanciação normativa, a 

dignidade humana, decorre da correspondência entre o direito positivo e a moralidade. 

Essa relação entre o direito e a moral permite que o legislador democrático utilize o 

discurso moral para a fundamentação das normas jurídicas e que o direito positivado não 

seja uma forma de submissão aos princípios morais, uma vez que ele é neutro em relação à 

moral e considera que as pessoas de direito possam cumprir as normas jurídicas sem a 

motivação moral. Desta forma, a institucionalização dos direitos humanos pode se nutrir do 

conceito moral sem ser uma prescrição moralizante do sistema de direitos. Por fim, a 

Filosofia pode assessorar o processo de conscientização dos chefes de Estados-membros 

das Nações Unidas, setores privados e sociedade civil para que sejam solícitos com a causa 

da migração e que possam colaborar, de acordo com as possibilidades de cada país, para a 

resolução desta nova forma de violação aos direitos humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais. Crise migratória. Asilo. Kant. Habermas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A imagem do menino sírio afogado Aylan Kurdi, que circulou 

amplamente nas mídias sociais, causou consternação as sociedades ocidentais e aos 

Estados democráticos de direito que se alicerçaram nos princípios políticos iluministas. O 

motivo de tal afeto faz pensar que o espírito de fraternidade, lema da Revolução Francesa, 

tenha fracassado no Ocidente e que reina a insensibilidade social perante aqueles que 

padecem em sua condição humana no país de origem e que almejam uma possibilidade de 

sobrevivência no país estrangeiro. Por conseguinte, os países da União Europeia e os 

Estados Unidos da América demonstraram mais uma vez a postura burocrática e 

preocupada com a resolução dos problemas econômicos (elevação da taxa de desemprego, 

conflitos étnico-culturais, ameaças de terrorismo, etc.) em detrimento do bem humanitário 

a ser praticado. Além disso, os países de fronteira (Áustria e Hungria) adotaram medidas 

restritivas a entrada e passagem de refugiados e utilizaram a força-violência policial para a 

contenção e a restrição do direito ao asilo, como a deportação a outro país e contrariando 

ao princípio da não-devolução (non-refoulement)1. 

_______________ 
1 Sobre o Princípio da não-devolução (repatriamento) veja os artigos 32 e 33 da Convenção relativa ao 

Estatuto dos Refugiados (1951) que trata sobre a proibição de expulsão e rechaço dos refugiados que não 

cause danos à ordem pública e a segurança nacional e que esteja em situação regular no país acolhedor (Cf. 

ACNUR. O que é a Convenção de 1951? Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-

geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/ Acesso em 31 out. 2015). 
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De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) são 60 milhões de pessoas forçadas a deixarem o seu país em 

função das guerras civis, perseguições políticas e também por causa da busca de uma 

condição social mais próspera2. Deste grupo de pessoas tem se destacado os refugiados 

como indivíduos que sofreram perseguições ou que conseguiram fugir de conflitos bélicos 

e estão à procura de um Estado que possam acolhê-los e assistir em suas necessidades 

vitais. Eles não possuem a proteção do seu governo como o caso de migrantes. Estes 

almejam a melhoria de sua condição social (financeira, educacional, profissional, etc.) e 

podem retornar ao país de origem. De acordo com o ACNUR, o direito do refugiado é 

compreendido como as garantias básicas que o Estado-anfitrião possa oferecer para a 

sobrevivência e que os refugiados não poderiam ser expulsos ou impedidos de adentrar as 

fronteiras, se sua vida e a liberdade estão em risco. 

As Nações Unidas postularam a necessidade de proteção dos direitos 

humanos sob o aporte do império da lei (rule of law) pelos Estados-membros e 

fundamentaram esses direitos na liberdade e igualdade de todos os seres humanos, como 

sendo a extensão dos direitos individuais e coletivos que os cidadãos possuem em seus 

Estados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) enseja que as ações 

humanas constituam pelo espírito de fraternidade em relação aos semelhantes e estranhos 

(Artigo I) e essa parece ser a maior dificuldade na contemporaneidade: o agir solidário e 

fraterno entre todos os povos, Estados e cidadãos e estrangeiros. No Artigo VI, incide o 

reconhecimento de que todos os seres humanos são pessoas de direito e que não podem ser 

lesadas em suas garantias legais em qualquer lugar do planeta. Por conseguinte, o direito à 

liberdade de locomoção e à residência nas fronteiras de cada Estado e o direito de buscar o 

asilo em outros Estados, por motivo de perseguição, é considerado direitos humanos 

fundamentais (Artigos XIII e XIV). 

O desafio do pluralismo cultural e da emergência de soluções à crise 

humanitária de refugiados tem colocado as sociedades ocidentais sob a necessidade de 

reformular as leis estatais e ações administrativas. A perspectiva cosmopolita kantiana 

poderá engendrar a compreensão de que o direito ao refúgio e ao asilo são direitos 

_______________ 
2 Cf. EDWARDS, Adrian. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. Disponível 

em: http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-

termo-correto/. Acesso em 31 out. 2015. 
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fundamentais, como será também apresentado pela teoria discursiva de J. Habermas. 

Certamente, Kant figura na história da humanidade como o precursor da cidadania mundial 

(Weltbürger) e a hospitalidade é um direito de todas as pessoas. O dever jurídico de 

hospitalidade faz com Estados e estranhos (estrangeiros, refugiados, migrantes, apátridas, 

etc.) possam se observar como sujeitos de direito e iniciar uma relação jurídica de 

solidariedade e fraternidade, tal como observa a Declaração Universal dos Direitos 

humanos. 

 

O DIREITO DE HOSPITALIDADE NA REPÚBLICA MUNDIAL 

(WELTREPUBLIK) DE IMMANUEL KANT 

 

O filósofo de Königsberg e o poeta russo, veja as epígrafes deste texto, 

colocaram um olhar de ironia em relação ao “doce sonho” (Süβe Träume) da humanidade 

na busca de uma sociedade justa e pacífica e que, no entanto, os seres humanos não estão 

dispostos a concretizarem o imperativo moral-jurídico: a prática do bem ao Outro e a busca 

da realização deste projeto filosófico, a paz perene3. 

O mundo como sendo o lugar de conflito entre Estados, os Estados e os 

grupos não-estatais (grupos paramilitares e corporações financeiras), e, os Estados e 

cidadãos nacionais e estrangeiros, necessita de uma forma jurídica que possa estabelecer 

uso da racionalidade prática nas relações internacionais.  

No opúsculo sobre a paz perpétua, Immanuel Kant estabeleceu as 

condições prévias e definitivas como necessárias para a paz e a realização do direito 

cosmopolita. As condições definitivas estabelecem que os Estados devam adotar a 

constituição republicana (representativa e que realiza a divisão dos poderes políticos), o 

direito internacional (ius gentium) deverá fundar o federalismo de Estados livres e 

direcionar para a formação de uma República mundial (Weltrepublik), por fim, o direito 

cosmopolita se constituirá restritivamente como uma forma de hospitalidade universal. O 

ius cosmopoliticum se restringe à relação externa de influência recíproca entre os 

indivíduos e os Estados. Kant considera que os indivíduos não possuem somente a 

cidadania estatal e o reconhecimento de seus direitos civis e políticos no país nativo, eles 

_______________ 
3 Sobre a ironia na estrutura de À Paz perpétua de Kant veja a análise de Ricardo Terra (2003, p. 85-87) em 

“Determinação e reflexão em À Paz perpétua”. 
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possuiriam a cidadania mundial que permitiria a relação jurídica entre indivíduos e Estados 

(Cf. NOUR, 2004, p. 54-55). 

A hospitalidade denota o direito que o estrangeiro possui de não ser 

tratado hostilmente por ter ido a outro país ou que o visitante (migrante) não seja 

observado como “inimigo” do Estado. Por conseguinte, esse direito do estrangeiro 

possibilita o início das relações sociais-jurídicas com o Estado-anfitrião. Essa atitude se 

ascende como uma obrigação jurídica aos Estados anfitriões e não como uma forma de 

prática de caridade (filantropia) ou dever ético em relação aos estrangeiros4. Como salienta 

S. Benhabib (2006, p. 22) o ato de hospitalidade não se refere à virtude ética de 

sociabilidade, bondade e generosidade, mas ele significa o reconhecimento da cidadania 

mundial do estrangeiro e como futuro partícipe na República mundial é iniciada as relações 

jurídicas no Estado-nacional. Essa obrigação jurídica está no âmbito do direito 

cosmopolita. O ius comospoliticum regula as relações entre os Estados e os cidadãos de 

outros Estados. Para Kant, o estrangeiro possuiria o “direito de visita” como a 

possibilidade de se apresentar na sociedade política e ser acolhido amistosamente. Esse 

sentido cosmopolita da ordem jurídica manifesta o entendimento de que os seres humanos 

possuem uma cidadania mundial (Weltbürger) e que o planeta é uma propriedade comum a 

todos os seres humanos (Cf. BRANDT, 2004, p. 143; HÖFFE, 2005, p. 424). 

 

Uma possível articulação do que pode ser implícita aqui é o seguinte: 

originalmente, a terra foi realizada em comum, e a aquisição de partes 

específicas por pessoas particulares só aconteceu em um momento 

posterior no tempo. Isto implica que todas as partes da Terra têm que ser 

consideradas, em princípio, como adquiríveis por outros, mesmo que eles 

sejam atualmente os proprietários. Para ser capaz de tentar adquirir um 

pedaço de terra, no entanto, é preciso ser capaz de entrar em contato com 

seu proprietário. Assim, no princípio a aquisição da terra implica o direito 

de apresentarem-se aos outros em outros lugares (KLEINGELD, 2006, p. 

449). 

 

Essa fundamentação da posse universal do planeta está alicerçada na 

propriedade comum no estado natural e o reconhecimento jurídico pelo contrato originário 

_______________ 
4 Como salienta Howard Williams (2006, p. 377): “A hospitalidade em Kant não significa a generosidade, 

mas, sim, que devemos saudar os visitantes sem hostilidade. Uma vez que são habitantes comuns da 

superfície da Terra e que todos nós devemos tratá-los como possuindo o direito de não ser prejudicado, e 

assim até que se não tenha feito nada errado a nossa liberdade, para se envolver em atividades pacíficas que 

não envolvam ferimentos a outras pessoas, não devem ser restringidos”. 
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(Cf. TERRA, 1995, p. 72-73; Ibid., 52-53). Essa igualdade natural de posse do solo garante 

o exercício a liberdade ou direito para livre transitar sobre a superfície da Terra. O igual 

direito sobre o solo decorre do entendimento de que ele não é um direito adquirido, mas ele 

é derivado da liberdade externa inata dos seres humanos (Cf. NOUR, 2004, p. 56). 

 

Kant justifica essa máxima com o direito que cabe a todos os homens de 

entrar em sociedade com os seus semelhantes, em virtude da posse 

comum originária de toda a superfície da Terra. Mas nesse último artigo 

do seu projeto de paz perpétua, Kant estabelece um limite para esse 

direito de hospitalidade, ou pelo menos quer definir exatamente o âmbito 

dentro do qual pode ser exercido. Dizendo que não é possível ir além das 

condições de uma hospitalidade universal, quer dizer que aquele que é 

hóspede de um Estado estrangeiro não pode aproveitar-se dessa posição 

para desagregar o Estado ou ameaçar sua existência” (BOBBIO, 2000, p. 

261-262). 

 

Os cidadãos e os estrangeiros, segundo o cosmopolitismo kantiano, 

poderiam exercer a liberdade de estar em qualquer lugar (Cf. TRUYOL Y SERRA, 1998, 

p. XVIII-XIX). O direito de hospitalidade prescreve o início das relações sociais do 

estrangeiro com o país anfitrião sem que haja a inimizade ou o uso da violência para conter 

essa visita. Disso decorre que o “direito de visita” se estabelece restritivamente para a 

relação entre povos com o objetivo de coibir qualquer de forma de dominação, assim 

como, esse direito protege o visitante de ser lesado em seus direitos. Como explica Michael 

W. Doyle (2006, p. 206): 

 

A hospitalidade não exige que se estenda aos estrangeiros, quer o direito 

à cidadania e ao direito de estabelecimento, a menos que os visitantes 

estrangeiros pereceriam se eles forem expulsos. […] A hospitalidade 

parece incluir o direito de acesso e a obrigação de manter a possibilidade 

dos cidadãos em trocarem bens e ideias, sem impor a obrigação de 

negociar. 

 

O direito de hospitalidade se estabelece como a garantia aos estrangeiros 

em manter relações comerciais pacíficas e que essa integração social possa conduzir o 

gênero humano para a realização da Constituição republicana. Essa hospitalidade faria com 

a humanidade fosse conduzida para uma cultura política cosmopolita ou para o estado 

universal da humanidade (allgemeiner Menschenstaat). 
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[…] Esse direito não deve ser entendido como o direito de ser convidado. 

Não é nem mesmo o direito de entrar em território estrangeiro; ao 

contrário, é apenas o direito de tentar se autorizada a entrada ou 

estabelecer relações em outros lugares, o direito de se apresentar e fazer 

um pedido. Esse pedido pode ser negado, mas não com violência, e não 

pode levar à morte das pessoas envolvidas (KLEINGELD, 2006, p. 448-

449). 

 

O direito cosmopolita também pode ser aplicado ao caso dos refugiados 

que buscam o auxílio do Estado-anfitrião sob a hipótese de que eles não se intrometam ou 

se instalem sem o consentimento do país anfitrião. Neste caso, seria autorizada a entrada 

do estrangeiro porque a vida dele estaria em risco. 

 

De acordo com Kant, o direito de hospitalidade implica uma 

reivindicação de residência temporária por parte do forasteiro que vem 

em nossa terra. Este não pode ser recusado, se tal recusa implicaria a 

destruição- a palavra de Kant aqui é Untergang - do estrangeiro. Para 

recusar a permanência às vítimas de guerras religiosas, às vítimas de 

pirataria ou de naufrágio, quando tal recusa levaria à sua morte, é 

insustentável (BENHABIB, 2006, p. 22). 

 

Kant realizou uma severa crítica aos Estados civilizados (estados 

europeus) que praticaram a conduta inóspita por motivo de ações comerciais e que 

estabeleceram a opressão e incitaram a guerra e todos os tipos de violência aos povos 

colonizados (não-europeus) a partir do século XV e nas relações internacionais do seu 

período histórico. De fato, Kant foi crítico do colonialismo e das formas de dominação e a 

intromissão na soberania por outro Estado. De acordo com o filósofo de Königsberg, esse 

tipo de atitude opressora se constitui em uma violação jurídica ao direito público da 

humanidade5. Uma vez que o direito de hospitalidade não garante que o estrangeiro tenha o 

direito de se apossar da propriedade do nativo como ocorreu no período de colonização. “O 

comportamento dos europeus em relação aos nativos é visto por Kant como uma redução 

do outro à nulidade — o que torna a relação entre pessoas impossível” (NOUR, 2003, p. 

_______________ 
5 Como descreve Paul Guyer (2006, p. 295): “Os três 'artigos definitivos' para a paz perpétua são, portanto, 

que 'A constituição civil em cada estado deve ser republicana' (PP, 8: 349), que 'o direito das nações deve 

basear-se em um federalismo de estados livres' (8: 354), e que deve ser o 'direito cosmopolita', que consiste 

em 'condições de hospitalidade universal' (8: 358). Sob o último destes artigos Kant lança um ataque 

poderoso sobre o colonialismo europeu desenfreado do seu próprio tempo, argumentando que não importa 

as condições culturais e políticas da outra região, os estrangeiros não têm mais do que o direito de visita, a 

fim de oferecer os seus produtos e ideias, nunca um direito de estabelecer-se à força no território de outro 

povo não importa o quão exaltado ou grosseiro possam ser os seus objetivos”. 
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23). Por isso, a relação de dominação praticada pelos povos europeus aos nativos se 

constituiu em um ato ilegítimo de apropriação de bens e riquezas e que repercute no 

cenário contemporâneo sobre o processo migratório dos povos latinos e africanos que 

almejam uma vida mais digna do que eles podem alcançar no país nativo. De acordo com 

Kant, 

 

Como se tem avançado tanto no estabelecimento de uma comunidade 

(mais ou menos estreita) entre os povos da terra, a violação do direito em 

um ponto da Terra repercute em todos os demais, a ideia de um direito 

cosmopolita no resulta de uma representação fantástica nem extravagante, 

mas que completa o código não escrito do direito político e do direito das 

gentes em um direito público da humanidade, sendo um complemento à 

paz perpétua ao constituir-se na condição para uma contínua aproximação 

a ela (KANT, 1998, p. 30). 

 

A violação desse direito pode ser sentida por toda a humanidade como 

sendo solidária a reação de qualquer ato de inospitalidade. Essa consternação moral ou 

sentimento de indignação, como será explicitado pela Teoria discursiva do direito, poderá 

engendrar a instituição jurídica que tenha o objetivo de restaurar esse direito público da 

humanidade que foi lesado pelos atos de violência. De acordo com Nour (2003, p. 22): 

 

Estes princípios jurídicos permitem a Kant fundamentar em uma teoria do 

direito sua severa crítica à atitude dos europeus em relação a povos de 

outros continentes (Hamburguer, 1959:316), denunciando os 

procedimentos de colonização que, alegando trazer aos selvagens o 

benefício da civilização, apropriam-se das terras pela força ou compra 

fictícia. 

 

Por isso, o dever de cumprir a hostilidade universal se postula como 

garantia à paz perpétua. Como explica Ricardo Terra: “[...] A realização do estado de 

direito exige a constituição republicana no interior dos Estados, a federação das nações no 

plano internacional e o reconhecimento dos direitos da pessoa em qualquer lugar do globo; 

este seria o caminho para a paz (TERRA, 2004, p. 53-54). 

Para Benhabib, Kant não ofereceu uma resposta esclarecedora sobre a 

obrigação que o direito de hospitalidade impõe à soberania estatal, uma vez que esse 

direito cosmopolita possui uma relação interna com as normas morais, fundadas na 

dignidade da pessoa humana, e externa com as normas jurídicas, representadas pelo direito 



77 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

positivo. “Em poucas palavras: como criar quase legalmente obrigações através de 

compromissos voluntários e na ligação ausência de um poder soberano esmagadora com o 

direito definitivo de execução?” (BENHABIB, 2006, p. 23). A questão se refere a 

articulação da obrigação de hospitalidade como sendo uma obrigação que transcende ao 

âmbito moral e se impõe como dever jurídico aos Estados. Como conciliar a soberania 

estatal e o direito de hospitalidade? Na contemporaneidade, a hospitalidade universal 

adquiriu a imagem de garantia de direitos fundamentais aos estrangeiros, refugiados, 

apátridas e migrantes. 

 

O DIREITO FUNDAMENTAL AO ASILO E REFÚGIO SEGUNDO A TEORIA 

DISCURSIVA DO DIREITO DE JÜRGEN HABERMAS 

 

Em sua recente entrevista à Deutsche Welle, por ocasião de recebimento 

do Prêmio John W. Kluge (compartilhado com Charles Taylor), no início de outubro de 

2015, J. Habermas reafirma a tese de que o direito de asilo se constitui como uma 

modalidade de direito humano (direito fundamental)6 e que o requerente do asilo tem que 

ser recebido de maneira justa e suprido em suas necessidades vitais básicas. O filósofo 

alemão assevera que a Alemanha e a França devem assumir a diretriz organizacional de 

criação da política europeia que consiga solucionar a crise migratória pela via da 

cooperação entre os países da União Europeia. 

Segundo Habermas, o processo de integração social entre os indivíduos 

de países e aspectos culturais diferentes pode ser ancorado na Constituição. “Agora, os 

direitos fundamentais são vistos como uma concretização dos direitos humanos ancorados 

na constituição de um país” (PINZANI, 2012, p. XIV). O texto constitucional se estabelece 

como o mediador entre os conflitos sociais e a interação social pelo processo de 

aprendizagem das normas e princípios que regem a sociedade política. Esse processo de 

aprendizagem poderá se resultar em uma forma de interiorização da cultura política pelos 

refugiados e migrantes. 

_______________ 
6 “Cabe lembrar, neste contexto, a posição que o próprio Habermas assumiu relativamente ao tema dos 

direitos humanos em suas obras precedentes. Em Direito e Democracia (originalmente publicado em 1992), 

eles não são tematizados diretamente, já que lá Habermas prefere falar nos direitos fundamentais que os 

membros de uma comunidade jurídica e política se garantem reciprocamente. Em alguns escritos 

posteriores, ele se serve do conceito de direitos humanos, mas salienta seu caráter peculiar de serem normas 

jurídicas que, contudo, se apresentam com normas morais” (PINZANI, 2012, p. XIII). 
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A Teoria discursiva do direito de J. Habermas pretendeu fornecer o 

fundamento lógico-jurídico (jurigenesis)7 aos direitos fundamentais e fomentar a 

transcendência dos princípios políticos-jurídicos em relação as discussões morais sobre o 

direito de asilo e refúgio. A compreensão discursiva não adquiriu a conotação moralizante 

dos direitos humanos que tem sido utilizada para a realização das intervenções 

humanitárias e/ou militares, o julgamento de crimes de guerra ou para a repressão jurídico-

econômica aos Estados transgressores do direito internacional. 

A instrumentalização da ideia kantiana de direito cosmopolita pelas 

potências mundiais conduziu ao processo moralizante de aplicação dos direitos humanos as 

tentativas de justificação da intervenção militar. “O risco é que, quando um Estado 

combata seu inimigo político em nome da humanidade, toma um conceito universal para se 

identificar com ele contra o adversário [...]” (NOUR, 2004, p. 168). Esse processo de 

instrumentalização dos direitos humanos é causa de degeneração da política internacional e 

da precarização da atuação das Nações Unidas. Habermas realizou a diferenciação entre o 

uso dos direitos humanos como obrigação jurídica e como processo de legitimação das 

ordens estatais-nacionais e transnacionais. O modo de justificação das obrigações jurídica 

não possui o caráter moralizado que está impregnado o discurso dos chefes de Estados que 

utilizam proeminentemente a ideia de direitos humanos no sentido instrumental8. 

O direito de asilo e refúgio não pode estar extrair as suas fontes somente 

do moral point of view ou ficar situado no dilema entre universalistas e particularistas 

sobre as obrigações jurídicas internacionais. O direito de asilo e refúgio necessita se fundar 

na racionalidade comunicativa de sujeitos de direitos que se compreendem e interagem a 

partir de normas sociais, as quais tenham o assentimento dos atingidos. 

O direito de asilo se distingue do direito de ir e vir, direito de visita no 

sentido kantiano, porque o primeiro é compreendido como o direito individual que o 

sujeito de direito possui para requerer a proteção ao Estado anfitrião e o segundo se 

configura na possibilidade de deslocamento dos indivíduos como garantia da liberdade 

individual. Otfried Höffe (2005, p. 424) esclarece que o ato de recepção do asilado 

_______________ 
7 A questão da jurisgenisis foi amplamente estudada por K. Günther (1996). 
8 Sobre a ideia de direitos humanos como sendo arraigado pelo conceito moral de dignidade da pessoa 

humana e o sentido moralizante do uso dos direitos humanos na relação entre Estados, veja HABERMAS, 

2012, p. 10. 
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(refugiado) não se constitui em uma forma de hostilidade ou de intromissão ao Estado-

opressor, mas essa hospitalidade é em uma maneira de garantir os direitos fundamentais 

daqueles que sofrem a perseguição em seus países de origem. 

 

O direito de asilo pode ser justificado por meio do argumento kantiano já 

citado, segundo o qual a Humanidade detém, originariamente, a posse 

comunitária da Terra: se um indivíduo, em seu país de origem, for 

perseguido por seu próprio Estado, embora não tenha cometido nenhum 

delito que implique em culpa, ou seja, se tiver de “lutar por sua vida”, 

embora seja uma pessoa idônea, ele tem o direito de permanecer em outro 

lugar da posse comunitária originária e, caso persista a perseguição, de ali 

estabelecer-se (HÖFFE, 2005, p. 424-425). 

 

Pode-se inferir que o direito de asilo se constitui em direito subjetivo. 

Este é decorrente do direcionamento cosmopolita do direito. A concessão de asilo não 

obriga que somente o país mais abastado tenha a responsabilidade de assumir 

solitariamente a questão da resolução da crise humanitária de refugiados, no entanto, essa 

aporia social tem que ser dirimida conjuntamente entre os Estados signatários da 

Convenção de 1951.  

 

O fato de um único Estado, como representante de todos os outros, ver-se 

obrigado a assumir responsabilidades pelos pecados de todos os regimes 

autoritários e de todos os povos violentos deste mundo é uma situação 

excepcional, que, como todo privilégio não encontra justificativa na 

moral jurídica (HÖFFE, 2005, p. 425). 

 

A gênese lógica dos direitos fundamentais (Grundrechte), no âmbito do 

Estado democrático de direito, é objetivada pela aplicação do Princípio do discurso, 

caracterizado como Princípio da democracia, à forma jurídica. Neste ato lógico- 

linguístico, os cidadãos, como pessoas de direito e participantes do processo democrático, 

se atribuem mutuamente os direitos necessários para a vida em uma sociedade justa e em 

conformidade com o direito positivo. Os direitos fundamentais são introduzidos pela 

perspectiva discursiva mediante a observação daqueles que serão afetados pela postulação 

das normas sociais. O uso comunicativo da racionalidade possibilita que os sujeitos de 

direitos possam se entender sobre a validade das normas sociais (jurídicas e morais) que 

serão positivadas. Por isso, inicialmente os cidadãos se atribuem as iguais liberdades 

subjetivas de ação (1), como a forma de proteção da autonomia privada e de exercício da 
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autonomia política, e a garantia da possibilidade de associação em uma comunidade 

jurídica como forma de exercício do direito civil (2), posteriormente, a proteção jurídica e 

a garantia da ampla defesa dos interesses por meio de ação judicial e de requerimentos 

[due process of law] (3), o direito à participação política e de exercício da autonomia 

pública (4) e a garantia das condições de vida social, técnica e, ecologicamente necessárias 

para que todos os cidadãos possam aproveitar em igualdade de oportunidades (5) (Cf. 

HABERMAS, 1998b; HABERMAS, 2012, p. 15-16). 

A Declaração das Nações Unidas realiza a equiparação entre os direitos 

civis nos Estados com o direito de cidadania internacional, em outras palavras, o 

estrangeiro possuiria os mesmos direito que um cidadão nacional. “Segundo Habermas, 

não existe diferença à luz do Direito público entre assuntos internos e externos, entre o 

próprio (“nativo”) e estrangeiros, poiso todos os indivíduos são igualmente nativos e 

estrangeiros” (HÖFFE, 2005, P. 418). O documento das Nações Unidas propõe o “respeito 

universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais” e o cumprimento deste 

propósito universal pela força do império da lei. A discussão sobre a obrigação jurídica dos 

países signatários da Declaração Universal dos Direitos humanos, a Convenção de 1951 e 

o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados é estendida a necessidade de 

obediência ao direito internacional e a busca de resolução de conflitos pelas Cortes 

internacionais. 

J. Habermas (2012) analisa a interligação, na Declaração Universal de 

Direitos humanos, entre a ideia de direitos humanos e a sua fundamentação e aplicação 

pelo conceito de dignidade humana. Pois, esse conceito moral é apresentado com 

veemência no Preâmbulo e no Artigo I da Declaração e serve de fonte moral para a 

elaboração e dedução dos direitos fundamentais nas ordens jurídicas nacionais e 

internacionais. 

Ele propõe uma leitura lógico-histórica do surgimento dos direitos 

humanos como sendo oriundos da resposta aos atos e crimes contra a humanidade (estes 

causaram arbitrariedades, opressão, humilhação e aniquilamento) e de restauração da 
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dignidade dos seres humanos9. Ele pretende defender a tese que a questão dos direitos 

humanos no âmbito internacional não pode ser avaliada somente pela carga moral que 

esteve impregnada após a Segunda Guerra Mundial. A fundamentação moral dos direitos 

humanos é redirecionada discursivamente para a realização da justificativa de compreensão 

da universalidade desse conceito e do contexto do surgimento histórico de opressão e dor. 

Pode-se inferir que Habermas adotou a perspectiva teórica-social de Axel Honneth (2003), 

em Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais, ao analisar os 

conflitos sociais que se articulam por meio das experiências degradantes, que no caso dos 

direitos humanos são os resultados de atentados à dignidade humana. Essas formas de 

sofrimento e de indignação motivaram a estruturação de uma ordem jurídica que garanta a 

igualdade de tratamento segundo as necessidades dos indivíduos e que restaure a dignidade 

humana (Cf. HABERMAS, IX. Paradigmen des Rechts, 1998b, p. 468-540; Ibid., 2012, p. 

11). 

Os documentos de fundação das Nações Unidas estão sedimentados pela 

ideia de direitos humanos e sua fundamentação moral pela dignidade e essa forma de 

jurifidificação dos direitos humanos obteve uma aceitação no texto constitucional pelos 

países em estiveram em conflitos na Segunda Guerra Mundial.  

Os direitos humanos possuem uma universalidade abstrata e que 

historicamente forma construída a partir das diversas cosmovisões e contexto cultural de 

cada comunidade política. O conceito de dignidade humana possibilitou o fornecimento 

substantivo e normativo à corporificação institucional dos direitos humanos. Para 

Habermas, esse conceito moral está intuitivamente compreendido pelos legisladores e 

juízes constitucionais, que utilizam para a fundamentação das decisões constitucionais, no 

ato de institucionalização democrática da proteção aos direitos humanos aos membros da 

comunidade jurídica. “À luz dos desafios históricos, em casa momento são atualizadas 

outras dimensões do sentido de dignidade humana” (HABERMAS, 2012, p. 14).  

Por isso, as experiências de violação da dignidade humana, como a 

vivenciada pelos refugiados e migrantes, permitem a observação da necessidade de 

_______________ 
9 “Hoje ninguém pode pronunciar algum desses artigos veneráveis – por exemplo, o princípio ‘ninguém será 

submetido a tortura nem a penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes” (Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, artigo 5) – sem ouvir o eco que ressoa do grito de incontáveis criaturas 

humanas torturadas e assassinadas” (HABERMAS, 2012, p. 11). 
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restauração da condição humana pelo auxílio do medium do direito. “Essas características 

da dignidade humana, especificadas em cada ocasião, podem levar tanto a uma maior 

exploração do conteúdo normativo dos direitos fundamentais assegurados, como ao 

descobrimento e à construção de novos direitos fundamentais” (HABERMAS, 2012, p. 

14). 

Nesse processo de desvelação da normatividade da dignidade humana é 

que são aperfeiçoadas as instituições jurídicas e concretizado pelo processo legislativo de 

institucionalização do direito. Esse insight moral possui a capacidade de modificar a 

consciência daqueles que sofreram a agressão aos seus direitos e incentivar a busca da 

conscientização coletiva sobre a necessidade de restauração da condição digna. Nesse 

sentido, a dignidade humana exerce uma função heurística de fundamentação do direito 

positivo e sua articulação com os direitos fundamentais pelo processo político democrático. 

Para esclarecer essa relação entre direitos humanos e conteúdo moral ou 

entre direito e moral é preciso compreender o direito positivado não está ausente de teor 

moral para a sua justificação. O processo de legislação democrática possibilita que 

discursos morais possam exercem o papel de fundamentação direito positivado. “Como já 

dissera, Kant, o direito e a moral distinguem-se por qualidades formais de legalidade” 

(HABERMAS, 2004, p. 227). A legalidade é a ausência de motivação moral para o 

cumprimento do dever, no entanto, a pessoa de direito não é impedida de cumprir o dever 

com motivação moral. Por isso, a solução não estaria em tornar ausente a perspectiva 

moral e sim que os discursos morais possam ser transformados pela via legislativa de 

institucionalização do direito. “Não se pode evitar o fundamentalismo dos direitos 

humanos por meio da renúncia a uma política de direitos humanos, mas apenas por meio 

da transformação cosmopolita da condição natural entre os Estados em uma condição 

jurídica entre eles” (HABERMAS, 2004, p. 227). 

Nesse sentido, o direito teria a obrigação de realizar e garantir, pelo 

império da lei, o respeito à dignidade da pessoa humana e que a ideia e a realidade social 

dos direitos humanos sejam cumpridas pelos Estados-membros das Nações Unidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



83 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

A possível releitura discursiva do “direito de hospitalidade universal” 

pode ser compreendida como o direito humano fundamental ao refúgio e asilo. Essa 

compreensão expressa a ideia de que a dignidade do estrangeiro está em risco e que o 

Estado-acolhedor tem a obrigação de tratá-lo como se fosse um cidadão nacional. 

A filosofia kantiana ensejou a compreensão de que os seres humanos 

devem observar a única fronteira social são os limites da superfície terrestre e que os 

indivíduos e os Estados possuem a obrigação jurídica em relação àqueles sofrem a violação 

do direito público da humanidade. 

A fundamentação moral e jurídica dos direitos humanos conduz ao 

entendimento de que o direito positivo necessita dos discursos morais para a legitimidade 

da imposição fática. No entanto, o sistema dos direitos não se constitui em uma 

moralização da ordem jurídica porque o conceito de legalidade denota a possibilidade de 

ação com motivação moral ou com o objetivo de somente cumprir a obrigação jurídica. 

Na esfera internacional e com o objetivo de dirimir a crise migratória e 

de refugiados, o Brasil tem se destacado como país-acolhedor e como garantidor do acesso 

aos direitos internacionalmente reconhecidos nos tratados internacionais e a adoção de uma 

política de defesa dos direitos humanos. Isso demonstra o comprometimento das 

instituições política brasileiras com os Tratados internacionais e principalmente com a 

Declaração Universal dos Direitos humanos, no entanto, a crítica incide sobre a forma de 

aceitação dos estrangeiros sem o enquadramento legal da real condição do visitante. O fato 

do indivíduo ser classificado como “estrangeiro visitante” não garante que ele tenha 

preservado os seus direitos individuais. 

Ademais, o Estado brasileiro precisa empreender medidas institucionais 

que façam o acompanhamento dos estrangeiros em suas necessidades básicas e que ele não 

seja destinado somente às instituições filantrópicas que realizam essa atividade 

acolhimento. 

Por isso, fazem-se necessários a criação de estratégias institucionais que 

integrem os refugiados à sociedade brasileira, a aprendizagem do idioma e cultura, a 

condução ao emprego, a continuidade do processo educação e do acesso à saúde, como 

direitos fundamentais e a moradia. 
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RESUMO: O presente trabalho tem a finalidade de demonstrar que, embora seja natural 

que a Terra passe por mudanças cíclicas no clima, a interferência humana é um fator 

determinante para o aquecimento global, uma vez que as ações antrópicas, ao interferirem 

no solo e na composição da atmosfera, o equilíbrio radiativo é quebrado, porque se alteram 

a forma como a radiação solar é absorvida e refletida. Pretende-se demonstrar também que 

como principais consequências das alterações no clima, tanto no que diz respeito ao meio 

ambiente, quanto no que tange à sociedade, estão as alterações nos ecossistemas, maior 

probabilidade de desastres naturais, maior incidência de doenças, insegurança de modo 

geral, alteração do ciclo hidrológico, desalojamento de pessoas, desertificação, escassez de 

alimentos e perdas econômicas e sociais. Dentre todas as consequências das mudanças 

climáticas apontadas, será analisada de maneira mais enfática a questão dos refugiados 

ambientais, pessoas que foram desalojadas em decorrência das mudanças climáticas. Por 

fim, serão abordadas as medidas de enfrentamento da crise ambiental disponíveis 

atualmente, medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas e suas 

consequências, fazendo uma crítica a efetividade dessas medidas em detrimento dos 

interesses econômicos tanto dos Estados, como das empresas. O artigo foi escrito com base 

em pesquisa bibliográfica interdisciplinar e análise de documentos de organismos 

internacionais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas. Refugiados. Soluções. 

 

O PAPEL DO HOMEM NA ALTERAÇÃO DO CLIMA 

 

Não é nenhuma novidade que o clima do planeta Terra está passando por 

algumas mudanças. É sabido que a temperatura média vem aumentando nos últimos anos 

de maneira acelerada. 

De acordo com as informações publicadas no portal da Organização 

ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância – Comunicação e Direitos, na página 

“Mudanças Climáticas”. 

 

O aumento da temperatura média, a alteração no padrão de precipitação, a 

área coberta por neve, o nível do mar e muitos outros parâmetros 
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ambientais foram analisados detalhadamente pelos cientistas. As 

conclusões indicam que, dentro de um índice de confiabilidade de 95%, o 

clima do nosso planeta já está efetivamente sendo alterado. O aumento 

médio da temperatura global foi de 0,76 grau centígrado, mas em 

algumas regiões essa elevação foi muito maior (ANDI-1). 

 

É sabido também que o clima no nosso planeta sempre passou por ciclos, 

mudando ao longo do tempo, variando entre eras glaciais e interglaciais, de modo que a 

variação climática sempre foi uma realidade natural, uma vez que o clima depende, antes 

de tudo, da intensidade da radiação solar (ANDI-1).  

No entanto, observa-se que as mudanças cíclicas naturais do clima na 

Terra sempre ocorreram lentamente, ao passo que as alterações vivenciadas nos últimos 

anos, após a Revolução Industrial, estão ocorrendo cada vez mais rapidamente.  

De acordo com as informações divulgadas na página “Mudanças 

Climáticas” pela ANDI, estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

Globais, o IPCC (sigla em inglês), apontam que nos últimos vinte e cinco anos a 

temperatura subiu em velocidade quatro vezes maior do que a média desde o ano de 1850 

(ANDI-2). 

Muito se questionou se essas alterações seriam consequência da ação do 

homem ou apenas parte do ciclo natural do planeta e a conclusão foi de que a alteração 

climática se dá pelos dois fatores – antrópico e natural, conforme aponta um estudo feito 

por Judith L. Lean e David H. Rind, publicado na Geophysical Reaserch Letters em 2008. 

Rino (1998), em um estudo divulgado pela Universidade de Coimbra, 

explica que existem oscilações da Terra em redor do seu eixo, fenômeno chamado de 

Ciclos de Milankovich, que provocam variações na órbita terrestre em redor do Sol, 

fazendo com que as distâncias entre Sol e Terra variem, provocando por sua vez, alterações 

no clima da Terra. 

Neste estudo, Rino (1998) diz também que: 

 

O sol não brilha duma maneira constante. Variações de energia do Sol já 

ocorreram no passado e tiveram efeitos visíveis: “A Pequena Idade do 

Gelo”. Esta alteração climatérica verificou-se entre 1430 e 1850, e não foi 

um período glaciar; a temperatura caiu apenas 1-2°C. No entanto, esta 

pequena variação de temperatura foi acompanhada por invernos rigorosos 

e tempestades violentas. 
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Outro fator natural que influencia a temperatura na Terra é o vulcanismo, 

uma vez que a quantidade de poeira no ar, determinada pela atividade vulcânica, causa um 

arrefecimento por não deixar os raios solares passar (RINO, 1998). 

A variação na composição da atmosfera da Terra também influencia 

muito no clima do nosso planeta por conta do efeito estufa e dos gases que o provocam. É 

principalmente nesse ponto que se vê a maior contribuição do homem para a alteração 

climática. 

Os estudos recentes apontam que a ação humana é mais responsável pela 

alteração do clima do que os fatores naturais como radiação solar e vulcanismo. Isso ocorre 

porque, apesar de haver uma variação natural do clima, independente da ação humana, o 

aumento das concentrações globais de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso deve-se, 

desde o ano de 1750, principalmente às atividades humanas como industrialização, uso de 

combustíveis fósseis e mudanças no uso do solo (ANDI-3).  

Artaxo (2008) afirma que as mudanças no uso do solo, como por 

exemplo o desmatamento e a agropecuária intensiva geram alterações fundamentais nos 

ciclos biogeoquímicos, no balanço de radiação e no sistema climático terrestre. 

É importante destacar que o efeito estufa é um fenômeno natural e 

essencial para que haja vida na Terra. A teoria do efeito estufa foi desenvolvida na França 

por Jean-Baptiste Joseph Fourier que afirmou que a atmosfera seria como uma grande 

estufa. 

O objetivo de uma estufa é manter um recinto fechado por vidro 

aquecido apesar de a temperatura externa ser inferior, isso ocorre porque o vidro do teto e 

das paredes deixa a luz do Sol entrar, mas evita que essa energia luminosa, absorvida na 

forma de calor, escape. Na Terra, a atmosfera funciona como o vidro, que deixa os raios 

solares entrarem, mas não deixa o calor escapar completamente.  

Sem o efeito estufa as temperaturas no planeta seriam incompatíveis com 

a vida, podendo haver desde uma amplitude térmica muito grande, com temperaturas muito 

elevadas durante o dia e muito baixas durante a noite, como ocorre na Lua, onde não há 

atmosfera, ou temperaturas demasiadamente altas como as de Vênus, que possui atmosfera 

com muitos gases de efeito estufa, ou ainda com temperaturas demasiadamente baixas 

como as de Marte, que possui uma fina atmosfera com baixa concentração de gases de 

efeito estufa (RINO, 1998).  
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O que se observa nitidamente é que na Terra a vida é possível porque há 

um equilíbrio radiativo capaz de proporcionar o efeito estufa na medida ideal para a 

manutenção da vida. 

Este fenômeno, ao contrário do que parece, é extremamente complexo e 

depende de inúmeros fatores como, por exemplo, a concentração dos gases que compõem a 

atmosfera e a composição da superfície da Terra. 

A composição da superfície da Terra influencia na quantidade de luz que 

será refletida e na quantidade de luz que será absorvida na forma de calor. Lembrando que 

superfícies claras como a neve, o gelo, e água limpa, têm uma maior capacidade de refletir 

a luz do que superfícies como asfalto, concreto, água poluída e regiões desmatadas, que 

por sua vez têm uma maior capacidade de absorção de calor. 

Já a composição da atmosfera influencia na quantidade de luz que 

permeará a atmosfera e a quantidade de calor que será dispersado da Terra para o espaço, 

uma vez que, de acordo com Rino (1998): 

 

[...] a energia, no seu caminho do Sol para a Terra, viaja sob a forma de 

luz, que tem um baixo comprimento de onda; quando tenta sair da Terra 

para o espaço, a energia volta na forma de calor, que tem um grande 

comprimento de onda (infravermelho). Ora, o que caracteriza os gases de 

efeito estufa é a sua transparência às altas frequências e opacidade às 

baixas. 

 

Sendo assim, quanto maior a concentração de gases de efeito estufa na 

atmosfera, menos calor será perdido para o espaço, aumentando a temperatura na Terra e, 

consequentemente, causando a alteração da superfície do planeta, como, por exemplo, 

derretendo as águas oceânicas congeladas, a neve dos cumes das montanhas e as calotas 

polares, fazendo com que a quantidade de luz refletida diminua, aumentando a absorção de 

calor, de modo que o equilíbrio radiativo é quebrado interferindo drasticamente no clima. 

Lean e Rind (2008) afirmam que: 

 

Um exaustivo estudo baseado em modelos concluiu que o aumento das 

concentrações de gases emitidos por ações antropogênicas (GEE e 

aerossóis na troposfera) produziu um aquecimento de 0,3 – 0,5 k por 

século no período entre 1906 e 1996 e são a causa dominante do 

aquecimento global depois de 1976 (Tradução minha). 
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Os gases de efeito estufa, denominados como GEEs são o dióxido de 

carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonos (CFCs) 

(ANDI-4).  

O carbono é o principal gás de efeito estufa sendo o mais abundante na 

atmosfera e o que possui a maior porcentagem de emissões antropogênicas chegando a 

77%. No período entre 1750 e 2006, sua concentração aumentou cerca de 36%. Entre suas 

principais fontes estão a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento (ANDI-4). 

O metano é o segundo gás de efeito estufa mais importante e sua 

concentração aumentou cerca de 155% no período entre 1750 e 2006. Entre as fontes de 

metano estão os alagamentos para construção de hidrelétricas, o uso de combustíveis 

fósseis, criação de ruminantes (pecuária), queimadas de florestas, cultivo de arroz e aterros 

sanitários (ANDI-4). 

O óxido nitroso, por sua vez, teve sua concentração aumentada em 19% 

desde o início da era ambiental até o início deste século. Suas principais fontes são o 

tratamento de dejetos animais, o uso de fertilizantes, a queima de combustíveis fósseis e 

alguns processos industriais (ANDI-4). 

Já os clorofluorcarbonos são gases que não existiam na natureza, foram 

inventados e fabricados pelo homem e provocam a destruição da camada de ozônio. Esses 

gases eram liberados na atmosfera na produção de geladeiras, sprays, condicionadores de 

ar, entre outros processos industriais. Seu uso, no entanto, foi regulamentado pelo 

Protocolo de Montreal fazendo com que sua concentração na atmosfera diminua até 

desaparecer, uma vez que estes gases não são mais utilizados nos processos industriais 

(ANDI-4). 

De acordo com as informações constantes na página “Mudanças 

Climáticas”, baseadas na publicação “Aquecimento Global – frias contendas científicas” 

de 2008, o aumento da concentração de gases de efeito estufa e a diminuição do ozônio 

estratosférico são as maiores causas da mudança climática ocorrida no período 

compreendido entre os anos 1970 e 2000, afirmando ainda que o resultado isolado das 

forças naturais, solar e vulcânica, provavelmente produziria um resfriamento global e não 

um aquecimento (ANDI-2).  

Pode-se, portanto, afirmar que a ação humana por meio da 

industrialização, necessidade de energia e a evolução do padrão de consumo, além da 
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maneira como os alimentos são cultivados estão interferindo diretamente no clima do 

planeta, trazendo consequências que podem comprometer a vida no planeta. 

 

CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO CLIMÁTICA SEGUNDO O RELATÓRIO 

O “THE ANATOMY OF A SILENT CRISIS” 

 

As alterações climáticas causam uma série de consequências negativas 

para a vida na Terra, indo desde a alteração de ecossistemas causando a extinção de 

determinadas espécies de animais e plantas, como a maior probabilidade de desastres 

naturais severos, doenças, insegurança, alteração do ciclo hidrológico, escassez de água 

potável e alimentos, acentuação da pobreza, desalojamento de pessoas, desertificação, 

empobrecimento do solo, degelo dos polos e águas oceânicas congeladas e consequente 

aumento do nível do mar e perdas no campo econômico e social (GLOBAL 

HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 12).  

Como já dito no tópico anterior, o impacto humano na mudança do clima 

é irrefutável, ainda que seja difícil de mensurar precisamente. O relatório “The Anatomy of 

a Silent Crisis” elaborado pelo Global Humanitarian Forum (2009, p. 6) afirma que: 

 

O aquecimento global está ocorrendo e as emissões antropogênicas de 

dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, bem como a mudança 

do uso do solo, são os principais responsáveis. Dadas as tendências 

atuais, temperaturas extremas, ondas de calor e chuvas torrenciais 

deverão continuar a aumentar tanto em frequência como em intensidade, 

e a temperatura e os mares da Terra vão continuar a subir (Tradução 

minha).  

 

Essas conclusões foram tiradas do relatório elaborado em 2007 pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Globais, o IPCC (sigla em inglês), 

maior corpo científico sobre mudanças climáticas.  

De acordo com Kofi A. Annan que, como presidente do Global 

Humanitarian Forum (2009, p. iii), escreveu a introdução ao relatório “The Anatomy of a 

Silent Crisis: 

 

A mudança climática é uma ameaça abrangente, afetando diretamente o 

meio ambiente, a economia, saúde e segurança. Muitas comunidades 

enfrentam múltiplas setores de estresse, com implicações sociais, 

políticas e de segurança graves, tanto internamente como 



93 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

internacionalmente. Milhões de pessoas são arrancadas de seus lares ou 

tem que ficar permanentemente em movimento, como resultado das 

mudanças climáticas. E muitos outros milhões de pessoas serão atingidas 

por estes problemas (Tradução minha). 

 

O referido relatório traz a perspectiva de que 300.000 pessoas morrem 

todos os anos em decorrência das mudanças climáticas e que, além disso, 325 milhões de 

pessoas são seriamente atingidas e que há uma perda de 125 bilhões de dólares ao ano. 

Ademais, 4 bilhões de pessoas estariam vulneráveis e 500 milhões de pessoas em extremo 

risco (GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 1).  

Segundo o relatório (GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 

2): 

 

O impacto humano da mudança climática está acontecendo agora – o que 

exige atenção urgente. Eventos como os desastres relacionados com o 

clima, desertificação e elevação do nível do mar, agravada pelas 

mudanças climáticas, afetam indivíduos e comunidades ao redor do 

mundo. Eles trazem a fome, a doença, a pobreza e a perda de meios de 

subsistência - reduzindo o crescimento econômico e se constituindo em 

uma ameaça para o desenvolvimento social e, ainda, a estabilidade 

política. Muitas pessoas não são resistentes aos padrões climáticos 

extremos e à variabilidade climática. Eles são incapazes de proteger suas 

famílias, meios de subsistência e de fornecimento de alimentos quando 

diante de impactos negativos de chuvas sazonais levando a inundações e 

escassez de água durante as secas prolongadas. A mudança climática está 

se multiplicando estes riscos (Tradução minha). 

 

É possível dizer ainda que as mudanças climáticas exacerbam as 

diferenças econômico-sociais e também as desigualdades suportadas pelos grupos de 

pessoas mais vulneráveis, principalmente, mulheres, crianças e idosos (GLOBAL 

HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 3).  

O Global Humanitarian Forum (2009, p. 22) identificou seis pontos em 

que ficam evidentes as consequências negativas das mudanças climáticas – alimentação, 

saúde, pobreza, água, segurança e aumento do número de refugiados do clima. 

De acordo com o relatório The anatomy of a silet crisis (2009, p. 22), 

mais pessoas, principalmente crianças, sofrerão com a fome devido à redução da 

produtividade da agricultura, pecuária e pesca devido à degradação ambiental. Além disso, 

doenças como diarreia, malária, asma e doenças vasculares são mais comuns quando as 

temperaturas são mais altas.  
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Ademais, os meios de sustento advindos da agricultura, pecuária, pesca e 

turismo são afetados devido à desertificação e aos desastres naturais relacionados com o 

clima, levando ao agravamento da pobreza em determinadas regiões. Devido à 

desertificação, ao aumento do nível do mar, às enchentes, aos desastres naturais e à perda 

dos meios de sustento, mais e mais pessoas são forçadas a deixar as regiões em que vivem 

em busca de melhores condições de vida, aumentando o número de refugiados do clima 

(GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 22).  

Como se todas as situações descritas acima não fossem ruins o suficiente, 

ainda há a problemática da escassez de água potável causada tanto pela maior frequência 

de enchentes, como pelas secas mais intensas e alteração do ciclo hidrológico (GLOBAL 

HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 22). 

Por fim, todos os aspectos acima levam mais pessoas a viver sob a tensão 

de um conflito iminente, tanto pela disputa dos escassos recursos naturais, como água 

potável e solo fértil, como também pela migração forçada e os problemas a ela 

relacionados, como, por exemplo, o preconceito (GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, 

2009, p. 22) e a xenofobia. 

O relatório “The Anatomy of a Silent Crisis” (2009, p. 24) traz os 

seguintes dados a respeito da problemática acerca dos impactos das mudanças climáticas 

na produção de alimentos e na fome mundial: 

 

Dentro de 20 anos, o número de pessoas que passam fome, como 

resultado das mudanças climáticas está projetado para quase dobrar para 

75 milhões. A razão para este aumento é que os efeitos das mudanças 

climáticas se tornam mais evidentes conforme as temperaturas sobem. 

Dentro dos mesmos 20 anos, está estimado que em decorrência das 

mudanças climáticas a produção global de alimentos diminua cerca de 50 

milhões de toneladas. Isso, por sua vez, pode vir a forçar os preços 

globais a subirem em 20% (Tradução minha).  

 

De acordo com o relatório, a cada ano, a saúde de 235 milhões de 

pessoas é seriamente afetada pela degradação ambiental em decorrência das mudanças 

climáticas, sendo essas mudanças climáticas responsáveis pela desnutrição, diarreia, 

malária, asma e doenças vasculares. É provável que em 2010, aproximadamente 300.000 

pessoas tenham morrido em decorrência de doenças causadas ou agravadas pelas 

mudanças climáticas, e há uma previsão de que até o ano de 2030, o número de pessoas 
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atingidas por doenças causadas pelas mudanças climáticas aumente em um terço, enquanto 

que o número de mortes pode aumentar em até 50% (GLOBAL HUMANITARIAN 

FORUM, 2009, p. 22 e 30).  

Com relação ao aumento da pobreza, pode-se dizer que devido à 

tendência dos mais pobres em viver em regiões geograficamente mais propensas a serem 

atingidas pelas mudanças climáticas um círculo vicioso se forma: 

 

As mudanças climáticas levam a pobreza a um círculo vicioso de redução 

da produtividade, resultando baixa renda, o que deixa menos recursos 

para a época de plantio do ano seguinte. Cerca de 60% da força de 

trabalho das nações em desenvolvimento, ou seja, cerca de 1,5 bilhões de 

pessoas estão empregadas na agricultura, pecuária, pesca e turismo. A 

maioria dos agricultores vivem da produção mínima e perder uma 

pequena quantidade de seu rendimento os empurra ainda mais na 

pobreza. Os pescadores e os empregados no turismo perdem parte de sua 

renda ou ficam desempregados (GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, 

2009, p. 34. Tradução minha).  

 

Ademais, o citado relatório (2009, p. 36) é enfático ao dizer que é 

provável que as gerações futuras tenham uma expectativa menor de ganhos devido ao 

empobrecimento das famílias e ao aumento do número de crianças famintas. Isso sem 

contar que quando a renda familiar diminui, as famílias tiram as crianças da escola e as 

mandam para o trabalho para aumentar a renda, de modo que as mudanças climáticas 

afetam também a educação.  

No que tange a escassez de água potável, o relatório (2009, p. 40) traz 

uma projeção nada otimista: 

 

Conforme o clima se aquece, muda a natureza global das chuvas, 

evaporação, neve, vazão e outros fatores que afetam a oferta e a 

qualidade da água. Recursos de água doce são muito sensíveis às 

variações de tempo e clima. A mudança climática deverá afetar a 

disponibilidade de água. Evidências crescentes sugerem que ele acelera o 

ciclo da água, o que pode trazer mais secas e períodos mais intensos de 

chuva. Isso faz com que as regiões mais úmidas se tornem ainda mais 

úmidas, e as áridas ainda mais secas. Em áreas onde a quantidade de água 

nos rios e córregos depende do derretimento da neve, as temperaturas 

mais quentes aumentam a fração da precipitação que cai como chuva em 

vez de neve, fazendo com que o pico da primavera no escoamento de 

água ocorra mais cedo no ano. Isso pode levar a um aumento da 

probabilidade de inundação no inverno e redução dos fluxos fluviais no 

verão. A elevação do nível do mar faz com que água salgada permeie na 
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água subterrânea doce e riachos de água doce. Isso reduz a quantidade de 

água doce disponível para consumo e utilização na agricultura. 

Temperaturas das águas mais quentes também afetam a qualidade da 

água e aceleram a poluição da água (Tradução minha). 

 

A escassez de água é um problema muito sério, porque além do 

desequilíbrio ambiental que causa, narrado acima, afeta também a produção de alimentos, 

diminui o saneamento básico e barra o desenvolvimento econômico, gerando fome, 

doenças, pobreza e conflitos sociais. 

Quanto ao aumento aos refugiados do clima, primeiramente, é importante 

conceituar quem são essas pessoas. De acordo com Carolina de Abreu Batista Claro 

(2008), refugiado do clima é qualquer pessoa que tenha que migrar do seu local de origem 

por qualquer motivo relacionado à mudança e variabilidade climáticas, temporárias, como 

ciclones, tornados, chuvas intensas que causam enchentes, tsunamis, ou permanentes, 

como o aumento gradativo da temperatura do planeta, desertificação e degelo de calotas 

polares. 

Bates (2002, p. 472) afirma que os refugiados ambientais devem ser 

considerados como migrantes forçados, uma vez que se deslocam contra a sua vontade e 

em busca da de manter a sobrevivência. 

No entanto, os refugiados do clima não são reconhecidos juridicamente, 

uma vez que a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951 não abrange 

como refugiados as pessoas que migram em decorrência das mudanças climáticas. Sendo 

assim, não recebem a proteção conferida pelo direito dos refugiados e pelo ACNUR – Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (CLARO, 2009). 

Ademais, os refugiados do clima sofrem com a resistência das 

comunidades que os recebem, no caso de migrarem para fora de seus Estados nacionais as 

barreiras são ainda maiores, e podem perder características culturais como dialetos 

(CLARO, 2009). 

Carolina de Abreu Batista Claro (2012, p. 48) explicita que no cenário 

internacional, os refugiados do clima enfrentam “desde a indisposição de discussão do 

tema e ajuda por parte dos países desenvolvidos até ausência de reconhecimento de que 

proteger os refugiados do clima é, no fundo, uma questão de direitos humanos e de ajuda 

humanitária”. 
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Assim, de acordo com Érika Pires Ramos (2011, p. 125), é necessário 

que se firme um novo compromisso global que equilibre a atribuição de responsabilidades 

aos Estados, tomando-se por base o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas; e a responsabilidade de toda a comunidade internacional, baseada no 

princípio da solidariedade, de modo que seja conferida proteção internacional e 

indiscriminada aos refugiados ambientais. 

O relatório The anatomy of a silent crisis (2009, p. 46) aponta que são 

inúmeras as formas como as mudanças climáticas forçam as pessoas a deixarem seus lares 

e migrarem. No entanto, as mais óbvias e dramáticas são a destruição de casas e habitats 

por desastres naturais relacionados ao clima, a desertificação e o aumento do nível do mar, 

que tornam impossível a sobrevivência em determinadas regiões e até o seu 

desaparecimento.  

De acordo com os dados do relatório The anatomy of silent crisis (2009, 

p. 49-49), atualmente 26 milhões de pessoas são consideradas como refugiados do clima e 

há uma estimativa de que 2025 esse número pode mais do que triplicar.  

Como já dito, todos esses problemas causados pelas mudanças climáticas 

agravam as chances de conflitos por exacerbar as tensões já existentes e criar novas, como, 

por exemplo, a disputa por comida, água e terras, servindo como um catalisador para a 

violência e para insegurança no plano internacional:  

 

Tem sido argumentado que 2 a cada 5 pessoas no mundo hoje, ou 46 

países, com uma população combinada de 2,7 bilhões de dólares, são 

vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas na segurança por causa 

das guerras atuais e recentes, juntamente com as instabilidades sociais e 

institucionais. Destes, 23 países estão na África, e mais de um terço na 

Ásia e Oriente Médio. Atualmente, mais de 40% dos conflitos internos 

estão ligados a questões de recursos naturais. Conforme a mudança 

climática se intensifica, novos conflitos podem ser gerados acerca de 

recursos como água e alimentos, e pode haver um aumento de conflitos 

que tenham como gerador os recursos naturais. Isto deve ser visto no 

contexto de instabilidades existentes em situações de pós-conflito. As 

evidências mostram que os conflitos ligados aos recursos naturais são 

duas vezes mais propensos à recaída nos primeiros cinco anos, em 

comparação aos conflitos não relacionados com estes recursos (GLOBAL 

HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 54-55. Tradução minha). 
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É importante destacar também que os mais atingidos e os mais 

vulneráveis às mudanças climáticas são justamente aqueles que menos contribuíram para 

que a situação chegasse ao ponto em que está – os países em desenvolvimento. 

Como já explicitado, os impactos das mudanças climáticas tendem a 

agravar a situação de pobreza dos atingidos, de modo que além de todos os problemas já 

mencionados, as mudanças no clima tendem a aumentar as desigualdades econômicas no 

plano internacional. 

Há ainda uma estimativa de que tais mudanças no clima exacerbam as 

diferenças de gênero, porque atingem mais mulheres do que homens, seja por fatores 

culturais e religiosos, seja porque impacta mais no meio de sobrevivência das mulheres: 

 

As mulheres representam dois terços dos pobres do mundo. Cerca de 70 a 

80% dos trabalhadores agrícolas são mulheres. Elas também são em 

grande parte responsáveis pela coleta de água e muitas vezes servem 

como o principal responsável pelo lar. Em consequência, os impactos das 

mudanças climáticas, como diminuição dos rendimentos agrícolas e de 

abastecimento de água, impactam, desproporcionalmente, mais sobre as 

mulheres, reduzindo os seus meios de subsistência, prejudicando o 

abastecimento de alimentos e aumentando a sua carga de trabalho 

doméstico. 75% das mortes em desastres climáticos são do sexo 

feminino, isso ocorre devido a fatores como a incapacidade de nadar que 

leva ao afogamento durante as enchentes; restritivo código de vestimenta 

que impede movimento rápido e restrições de comportamento que 

proíbem as mulheres de deixar a casa desacompanhadas de parentes 

masculinos. As mulheres também são mais vulneráveis ao deslocamento 

forçado relacionado com o clima e os conflitos gerados pelas mudanças 

climáticas, representando a maioria dos refugiados do clima. Esta 

vulnerabilidade e desigualdade muitas vezes relega as mulheres os piores 

empregos e os com piores remunerações, sem regulamentação, o que as 

coloca em maior risco de exploração sexual (GLOBAL 

HUMANITARIAN FORUM, 2009, p. 62. Tradução minha) 

 

Como podemos perceber, as consequências das mudanças climáticas vão 

muito além dos impactos ambientais, uma vez que estes influenciam muito na qualidade de 

vida humana puxando-a para baixo e, consequentemente, ferindo a dignidade da pessoa 

humana. 

Diante de todo o exposto até agora, pode-se concluir que o quadro de 

mudanças climáticas é extremamente sério e requer que providências sejam tomadas para 

salvar vidas, evitar gastos, preservar o ambiente e garantir que a dignidade da pessoa 

humana seja efetivada. 
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A BUSCA POR SOLUÇÕES 

 

Como se pode depreender do que foi exposto até o momento, as 

mudanças climáticas são um fenômeno inegável e muito sério, suas consequências são 

desastrosas tanto no campo ambiental, como no campo social e econômico.  

É indiscutível também o papel do homem para a alteração do clima do 

nosso planeta, que é responsável pelo desmatamento, uso indiscriminado de recursos 

naturais, emissão de gases de efeito estufa, industrialização e criação de um padrão de 

consumo insustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Tendo como base essas premissas, muito se discute a respeito do que 

pode ser feito para solucionar o problema ou ao menos torná-lo menos grave e são duas as 

possibilidades – adaptação e mitigação. 

A adaptação consiste em ações para lidar com as mudanças climáticas, 

prevenindo danos. Já a mitigação consiste em ações que freiem a mudança climática, 

diminuindo as ações que impactam no meio ambiente, principalmente reduzindo a emissão 

de gases de efeito estufa.  

Alguns exemplos de adaptação são a criação de um fundo de ajuda 

humanitária para reconstrução de locais atingidos pelos desastres naturais ocasionados pela 

mudança climática, a construção de barragens para evitar o avanço do mar nas cidades 

litorâneas, o desenvolvimento de planos de evacuação para o caso de iminência de um 

desastre, planos de irrigação e planos de escoamento de água pluvial. 

De acordo com o relatório “The Anatomy of a Silent Crisis” (2009, p. 

75): 

 

As medidas de adaptação às mudanças climáticas oferecem benefícios 

significativos na promoção da preparação para desastres. As perspectivas 

de desenvolvimento a longo prazo das comunidades atingidas por 

desastres naturais dependem crucialmente da sua capacidade de lidar com 

situações de emergência. Isto é, tanto no caso de redução do risco de 

desastres, como nas ações pós desastres (Tradução minha). 

 

Como podemos perceber, as ações de adaptação são muito importantes, 

pois funcionam como uma barreira aos efeitos das mudanças climáticas, reduzindo os 

gastos anuais com ajuda humanitária e reconstrução de locais devastados, além de impedir 

que bilhões de pessoas sejam afetadas negativamente com a mudança do clima. 
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Ocorre, no entanto, que essas ações são imediatistas e, apesar de muito 

funcionais em curto prazo, não agem na raiz do problema da mudança climática – as ações 

antrópicas que degradam o meio ambiente. 

Já no campo das ações de mitigação, temos a cooperação internacional 

no intuito de firmar tratados que obriguem os países a reduzir suas emissões de gases de 

efeito estufa e a buscar o desenvolvimento sustentável, evitando assim a degradação 

ambiental. 

São meios de efetivar esses objetivos o investimento em setores 

específicos – energético, industrial, agropecuário, construção civil, transporte, mudança do 

uso do solo e das florestas e a disposição final de resíduos (ANDI-5), por meio do uso de 

fontes de energia renovável, principalmente com a substituição dos combustíveis fósseis, a 

reciclagem, o reflorestamento, despoluição de rios e lagoas, paralização das queimadas e 

do desmatamento, por exemplo. 

O investimento nesses setores, além de ser uma maneira de agir na fonte 

do problema da mudança climática, pode ser um meio de desenvolver economicamente as 

regiões mais afetadas pelas alterações do clima, uma vez que esses setores gerariam muitos 

postos de trabalho – chamados de trabalho verde. 

O problema das ações de mitigação é que, apesar do esforço 

internacional na realização de tratados a respeito do meio ambiente, esses são 

extremamente difíceis de surtir efeitos na prática devido aos interesses econômicos 

internos dos países. 

Desse modo, a efetivação dessas medidas de mitigação acaba ficando a 

cargo da iniciativa privada que age conforme a opinião pública muda a respeito das 

questões ambientais, uma vez que é sabido que a preocupação com a preservação do meio 

ambiente e com os efeitos das mudanças do clima tem se tornado um fator na escolha do 

consumidor no momento de adquirir produtos e serviços, havendo uma preferência por 

aqueles que são produzidos sem agredir o meio ambiente, desde que o preço seja 

competitivo. 
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RESUMO: A imigração sempre fez parte da história da humanidade. Desde a era pré-

histórica, estuda-se no ensino médio, e se vê que o homem se mudava para outras 

localidades, por vezes extremamente distantes e tão hostis quanto seu antigo local de 

morada. O Brasil tem grande parte de sua história, se não toda, marcada pela imigração, 

seja por africanos, especialmente na Era Colonial, seja por imigrantes italianos e espanhóis 

em finais do séc. XIX e início do século XX. Diante da crescente onda de imigrantes, 

principalmente no atual momento, de africanos e árabes em direção a países da Europa, 

devido a, entre tantas causas, guerras civis e crises humanitárias de toda espécie, faz-se 

necessário a problematização da questão. Sendo complexa, ela envolve uma série de 

polêmicas, questionamentos e objeções, que, pertencendo ao campo da humanidade, tem 

nela instrumentais, como o Direito e a Filosofia, que podem nos ajudar a compreender 

melhor tal problemática e até nos indicar qual caminho mais ético ou justo devemos seguir. 

Assim sendo, lançaremos mão das teorias de pensadores conhecidos, como Juergen 

Habermas, quando tratarmos de dignidade humana, Mikhail Bakunin, ao tratarmos de 

liberdade e solidariedade e Immanuel Kant, no que se refere ao dever moral etc. e também 

traremos uma perspectiva jurídica para o tema, como questões relativas aos direitos sociais 

dos imigrantes no campo do Trabalho e à posição dos imigrantes no âmbito do Estado 

Democrático de Direito. É importante trabalharmos esta temática, pois, como sabemos, os 

imigrantes aventuram-se e arriscam suas vidas em busca de um lugar melhor para se 

estabelecerem e enfrentam, diariamente, atentados contra sua dignidade, seja no seu país 

de origem, com ditaduras e terrorismo, seja na nação para onde imigram, com violência 

policial, pelo Estado, e racismo/xenofobia pelos grupos de extrema-direita. Vale destacar 

que, no momento atual, não somente a Europa tem recebido muitos imigrantes, mas o 

Brasil também, com destaque aos haitianos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Imigração. Dignidade humana. Filosofia. Direito. Democracia.  

 

As discussões em torno das questões relativas aos refugiados podem ser 

abordadas nas diferentes searas do conhecimento humano. No entanto, para uma análise 

mais efetiva e que consiga discutir os variados pontos que a temática exige, enxergamos a 

necessidade, neste trabalho, de analisá-la também pelo viés jurídico, na medida em que o 

Direito – enquanto expressão das ordenações humanas, resultante dos fatos sociais e como 

mailto:lucaspaulo_fernandes@holtmail.com
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exteriorização normativa genuína das aspirações da humanidade – também se preocupa 

com os aspectos relacionados aos refugiados. Faz-se mister apontar que as nossas 

explanações não pretendem esgotar o debate do tema dentro do Direito – que é vasto, 

inclusive – mas apenas aludir a pontos relevantes sob a perspectiva jus-filosófica, 

embasando-nos em autores que discutiram a temática sob a concepção pretendida, fazendo, 

na medida do possível, um diálogo constante entre Direito e Filosofia.  

Antes da exposição dos pensamentos filosóficos e das questões jurídicas 

que englobam o tema, cabe aqui expormos uma série de acontecimentos que, apesar de 

trágicos, nos ajudam a compreender a dimensão dessa problemática humana e da gravidade 

dos atentados à dignidade humana.  

Um dos acontecimentos mais famosos, publicado na agência de notícias 

da Globo, G1, em 02/09/2015, que comoveu as pessoas internacionalmente, foi a foto de 

uma criança síria imigrante, que morrera afogada durante a travessia pelo mar. A mesma 

notícia traz a informação de que o corpo apareceu depois que duas embarcações, com 

imigrantes, haviam afundando: pelo menos nove imigrantes morreram. O mesmo meio de 

comunicação publicou, posteriormente (16/10/2015), que um imigrante afegão foi morto a 

tiros pela polícia da Bulgária ao tentar cruzar a fronteira entre o país e a Turquia. A revista 

Carta Capital publicou (08/08/2015) uma notícia que relatava um atentado contra 

imigrantes haitianos em São Paulo. De acordo com o noticiário, seis haitianos foram 

alvejados na Baixada do Glicério, centro da cidade. Os criminosos teriam gritado 

“haitianos, vocês roubam nossos empregos!”. O portal G1 publicou (25/08/2015) uma 

notícia em que um neonazista agrediu uma família de imigrantes em um trem, em Berlin, 

Alemanha. Ainda por cima, o extremista urinou na mesma família. A agência de notícias 

OUL publicou (15/08/2015) um noticiário apresentando que, pelo menos, quarenta 

imigrantes morreram em travessia do Mar Mediterrâneo, de acordo com a Marinha 

Italiana.  

Como observamos, os acontecimentos são muito recentes, e reforçam a 

ideia de que os imigrantes se encontram em situação de vulnerabilidade e vivendo atentos à 

sua dignidade. 

O grande número de pessoas que vive em constante imigração – e aqui 

aponta-se o caráter remoto deste fenômeno, já que a humanidade sempre passou por 

processos imigratórios – contribui para consequências atípicas em sociedades tidas como 
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uniformes, como o aparecimento de xenofobia, desomogeinização populacional, racismo, 

precarização do trabalho humano entre outras circunstâncias que, perpetuadas ao longo de 

décadas e, em algumas regiões, como na Europa Central, durante séculos, ferem o 

princípio da dignidade humana, na medida em que corroboram para a desumanização dos 

imigrantes, que passam a ser visto, a partir de então, como “intrusos”. 

Teorizado por Kant na segunda formulação do Imperativo Categórico, o 

mencionado princípio que foi consolidado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, fruto de um processo histórico, pretende assegurar à toda humanidade a condição 

de ser humano digno. 

 

A segunda fórmula ou fórmula da humanidade aponta um novo aspecto 

do conteúdo do imperativo categórico. Trata-se da ideia de respeitar os 

outros como pessoas, de os considerar como o fim mesmo de uma ação, e 

nunca apenas como um meio que sirva a outra finalidade. Assim é 

inumano e indigno de um ser racional a manipulação do outro, ou seja, a 

sua utilização como um mero meio (VOLPATO DUTRA; 

DALL’AGNOL; BORGES, 2002, p. 8). 

 

A pretensão kantiana nesta formulação era a de que – diante do ser 

humano entendido como um ser racional, dotado de “esclarecimento”, termo iluminista 

utilizado pelo filósofo para fazer menção à racionalidade – um homem não poderia 

explorar outro, solapando, destarte, a qualidade do segundo de ser humano nas extensões 

amplas de tal qualidade. “Ser humano”, aqui, não significa apenas existir, mas sim, possuir 

condições necessárias para que a dignidade própria, ou seja, a possibilidade de viver 

honrado pelo mérito de ser um humano, sendo observado direitos fundamentais a fim de 

proporcionar uma plena e boa vivência, seja consolidada e aplicada nas relações 

interpessoais a nível de humanidade global.  

O preâmbulo da declaração de 1948, ressalta valores essenciais para que 

se concretize as pretensões da fórmula de Kant, que a partir de então, pela mesma 

convenção, seriam adotados pelos estados que a aderissem: “[...] Considerando que o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,”. 

No entanto, hodiernamente, nas relações com os imigrantes, vê-se a 

violação do princípio da Dignidade Humana. Não apenas de forma singular – salientando 

que tais transgressões não ocorrem isoladamente, mas de forma mais recorrente do que se 
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imagina, como noticiado pela mídia, em que uma cinegrafista húngara chuta e agride 

refugiados na Hungria e tantos outros exemplos – mas também pelos próprios estados e 

governos que, quando não irrompem contra os Direitos Humanos de forma ativa, são 

omissos na proteção de tais garantias, ignorando não somente a atual situação, mas 

também, se omitindo, ou mesmo se comprometendo timidamente, na elaboração de 

medidas que adequem as levas populacionais imigratórias à sociedade e promovam uma 

adaptação dos países ao fluxo imigratório vigente, o que configura falta de zelo na 

promoção da dignidade humana e inobservância dos Direitos Humanos. 

O próprio artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

propõe capacidade de direitos a todo ser humano, independente da identidade cultural, 

qualquer discrepância étnica, religiosa, linguística ou diferenciações de naturezas diversas. 

Convém salientar que a o mencionado artigo é incisivo e implica Sobre a pertinência 

temática, Ana Paula Saladini chama atenção para a necessidade de “uma política 

imigrantista verdadeiramente fundada nos direitos humanos, que analise a questão sob a 

perspectiva das pessoas envolvidas, endereçadas aos elementos mais vulneráveis dessa 

relação” (SALADINI, 2011, p. 230).  

Embora seja um compromisso firmado em acordo internacional, a 

Declaração de 1948 depende de ações nacionais e governamentais, o que nos alude à ideia 

de que o respeito à dignidade humana está intimamente ligado ao Estado Democrático de 

Direito, isto é, direciona rumo à consolidação democrática e mais que isso, legitima tal 

modelo estatal, já que o mesmo exige não somente a observância procedimental dos 

pressupostos da demokratia, mas a ânsia e a ousadia de um espírito que seja capaz de 

concretizar plenamente os Direitos Humanos e empenhar-se na valorização da dignidade 

da pessoa humana, o que tanto tem se esvaído em meio a outros interesses que não apenas 

os da coletividade, que acabam se tornando pautas principais dos governos mundiais 

desvencilhando os estados de seus fins ideais. 

Os maiores impactos da atual crise imigratória podem ser observados no 

continente europeu, principalmente na Europa Central. Fugindo de conflitos religiosos que 

– no entanto, na percepção do filósofo Habermas, em entrevista recente ao Deutsche Welle, 

tratam-se de conflitos “políticos definidos pela religião” – ou de outras adversidades, 

grandes levas populacionais de nações em guerra civil e conflitos no Oriente Médio, 

adentram em países do centro europeu. Em números: conforme o portal Jornal de notícias, 
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181 mil refugiados entraram na Alemanha em outubro deste ano; segundo o portal 

Deutsche Welle, na ilha grega Lesbos, há cerca de 200 mil; também conforme o mesmo 

portal, pela previsão da União Europeia, até 2017, o bloco deve receber 3 milhões de 

refugiados, podendo ser 1 milhão apenas em 2015. 

Aos países da União Europeia, existe a necessidade de readaptação, sob 

as perspectivas política e social, a fim de inserir o imigrante, desenvolver ações públicas 

efetivas para gerir novas consequências e realidades e preparar um novo modelo de 

sociedade que passa a se configurar a partir daí, não apenas no plano sociocultural, mas 

sobretudo, no econômico. A menos que haja um empenho coletivo dos integrantes do 

bloco, não será possível caminhar rumo à solução da problemática imigratória, já que trata-

se de uma realidade global, exigindo esforços mútuos a fim de que alcance-se, 

eficazmente, soluções conjuntas. 

Há que se apontar as circunstâncias político-ideológicas que colaboram 

significativamente para o modo como vem sendo tratado o imigrante no continente 

europeu. Sobretudo na parte Central do continente, ainda persistem tendências de extrema-

direita que ganharam força com o fracasso da social democracia, o que implica acepções 

políticas que irrompem contra os imigrantes, numa conjuntura de incerteza econômica e 

política em alguns países do bloco, prejudicando, desta forma, a inversão de tais 

concepções. Habermas, na entrevista supramencionada, ao comentar a atual situação 

europeia, chama atenção para o rompimento que pode haver entre Estado de bem-estar e 

Democracia, na medida em que cessasse a distribuição de renda e aumentasse a 

desigualdade social, havendo uma precarização da solidariedade humana. 

De acordo com Mikhail Bakunin, o indivíduo somente realiza sua 

liberdade na medida em que se completa com outros indivíduos e devido ao trabalho e à 

força coletiva da sociedade. Conforme o filósofo russo, os homens exercem naturalmente 

influência sobre os outros e, essa mesma influência, consiste a base em si, material, 

intelectual e moralmente falando, da solidariedade. Ele aponta que a vivência afastada das 

influências humanas, ou seja, o isolamento total constitui o aniquilamento intelectual, 

moral e mesmo material.  

Bakunin expõe que a solidariedade não consiste no fruto da 

individualidade, mas sim, manifesta ser a criadora dela. Para o filósofo libertário, portanto, 

a personalidade humana somente pode brotar e crescer no seio da sociedade. Assim sendo, 



107 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

Bakunin aponta que a chamada lei da solidariedade social constitui a primeira lei da 

humanidade, enquanto a liberdade se revela sua segunda lei. Essas duas leis influenciam-se 

mutuamente e, sendo indissociáveis, manifestam a essência dos seres humanos. Nesse 

sentido, para ele a liberdade não consiste na negação da solidariedade, mas sim seu 

progresso e, se assim se pode dizer, sua humanização.  

O que queremos dizer, ao expor o pensamento do pensador anarquista, é 

que, diante da ausência da solidariedade, presente nas ações das autoridades europeias, que 

vêm barrando a entrada de imigrantes, inclusive a tiros, advém a limitação da liberdade 

desses mesmos imigrantes, a ameaça a suas vidas, o cerceamento, e, portanto, a agressão à 

dignidade da pessoa humana. Também os europeus, em uma condição de individualização 

de sua etnia, isolando-se do resto do mundo “não europeu”, acabam por limitar sua 

liberdade. Individualizados, sem solidariedade, ficarão auto aprisionados. O que querem, 

assim, os ultraconservadores se encontrariam no que já foi apontado, quando se vive no 

isolamento total das influências humanas, o que inclui a influência dos refugiados.  

Vale lembrar: houve grande fluxo de imigração da Europa para a 

América e para outras partes do mundo durante os finais do século XIX e grande parte do 

século XX. Os europeus puderam se estabelecer nos países para onde migraram, 

influenciando a vida social e cultural dessas nações, como no Brasil. Foram eles, inclusive, 

que trouxeram as ideias anarquistas para o país latino e promoveram as primeiras grandes 

greves, fundamentais para o início da regulamentação do trabalho pelo Direito. Assim 

sendo, fica claro que não há liberdade sem solidariedade, e que tais elementos são inerentes 

à vida das pessoas, ou melhor, de toda a humanidade.  

Partindo para uma perspectiva jurídica, especificamente no âmbito do 

trabalho, Ana Paula Sefrin Saladini aponta que os imigrantes se encontram muitas vezes 

em situação precária de trabalho, tido como uma mão de obra de baixo custo e cuja 

importância dada é escassa. Seus direitos fundamentais, como consequência, não são 

respeitados, eminentemente os que se encontram no país ilegalmente. 

Intimamente associado à exploração do trabalhador imigrante refugiado, 

principalmente o ilegal, está a exploração do trabalho escravo, fato presente na atualidade, 

mesmo em países considerados desenvolvidos. Com medo de serem deportados, 

preocupados em conseguir dinheiro e mesmo a legalização, essas pessoas acabam se 

submetendo a condições degradantes de trabalho. De acordo com Saladini, apesar das 
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intenções de formar acordos comerciais que obriguem os países envolvidos ao respeito às 

normas fundamentais de trabalho, ainda não há algo como uma regra supranacional. 

Considerando o cenário hodierno das questões imigratórias, aponta-se 

que muito ainda deve ser feito para a inserção dos imigrantes nos países que os recebem, 

além de maior observação da democracia e do princípio da Dignidade Humana, que, 

quando canalizados em interesses verdadeiros e que expressem pretensões de zelo pela 

humanidade, tornem possível a transformação da realidade dos que buscam refúgio, 

garantindo aos mesmos, direitos básicos e essenciais e a consolidação de um 

multiculturalismo capaz de incluir e respeitar o diferente, procurando consolidar uma 

sociedade mundial de integração. 
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RESUMO: Este estudo trata do problema relativo à migração e dos refugiados, em 

consonância com os ensinamentos de Hannah Arendt. Os acontecimentos e Guerras 

Mundiais do Século XX provocaram movimentação migratória e surgimento de milhares 

de refugiados, compreendidos como os apátridas, os quais não tinham mais aqueles direitos 

consagrados como inalienáveis, sendo ela mesma uma refugiada. O fenômeno atual de 

maciça migração, por guerras, opressão política e péssimas condições de vida, demonstra a 

necessidade de retomada do debate sobre o assunto, para aferição dos detalhes relativos aos 

refugiados de ontem e de hoje, sobre quais são as circunstâncias que levaram e levam seres 

humanos a perder seu lugar no mundo e consequentemente ser excluídos da ordem social, 

jurídica, religiosa e política, transformando-se em supérfluos e descartáveis do ponto de 

vista produção. O texto fala também das consequências da exclusão social, tendo como 

origem, de um lado, o sentimento de “indesejados” por parte dos refugiados; e, de outro 

lado, a xenofobia dos povos que integram os países que recebem os refugiados. O próprio 

posicionamento dos Estados com relação aos refugiados é muito importante, neste hiato 

entre passado e futuro, o que foi e o que vem sendo feito com relação a estes seres 

humanos, qual o tratamento jurídico dos organismos internacionais perante esta questão, 

promovendo assim o resgate de sua identidade e sua realocação num mundo plural em que 

a individualidade do ser humano seja respeitada e a coexistência dos vários “eus” deixe de 

ser uma utopia e passe a ser realidade. Não só a garantia de direitos inerentes a todo ser 

_______________ 
1 Professora de Direito Tributário da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP, Cornélio Procópio). 

Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pós-graduanda em Direito Tributário 

pela Escola Paulista de Direito. Membro do Grupo de Pesquisa (GT) Políticas públicas e efetivação dos 

direitos sociais (UENP). 
2 Especialista em Direito pela PUC/SP e licenciado em Filosofia pela UEL. Juiz Federal da Subseção 

Judiciária de Jacarezinho/PR. Membro dos Grupos de Pesquisa (GT) Políticas públicas e efetivação dos 

direitos sociais (UENP), CPCERTOS - Grupo de Pesquisa em Constituição, Educação, Relações de 

Trabalho e Organizações Sociais (UENP) e Investigação acerca de sistemas formais capazes de representar 

as intuições temporais do português (UEL).  
3 Mestre e Doutor em Direito (Universidade de São Paulo - USP). Professor do programa de Mestrado em 

Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP, Jacarezinho). Líder do Grupo de Pesquisas 

(GT) Políticas públicas e efetivação dos direitos sociais (UENP). Promotor de Justiça em São Paulo. 

mailto:rogeriocangussu@gmail.com


110 

_______________________________________________________________________________________ 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

 

humano, mas ainda a tutela de um mundo plural, como descrito e defendido por Hannah 

Arendt, o qual promove o espaço público de resistência contra retorno dos regimes de 

governo totalitário e, por conseguinte a volta dos horrores da guerra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Hannah Arendt. Direitos humanos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com olhos no passado recente e na filosofia de Hannah Arendt, o 

presente trabalho apresenta algumas reflexões acerca da atual crise mundial vivida mais 

intensamente nos continentes asiático, africano e europeu. Partindo da sensível alteração da 

visão internacional sobre direitos humanos no Pós-II Guerra Mundial justamente em razão 

dos horrores do Nazismo e através da trágica guerra na Síria que, além de extirpar vidas, 

também motiva seus cidadãos a fugirem com medo da morte, a pesquisa buscará analisar a 

questão dos refugiados sob a ótica dos direitos humanos tendo como principal referencial 

teórico as obras da filósofa Hannah Arendt.  

A reflexão ora proposta mostra-se extremamente importante e atual 

diante dos recentes acontecimentos envolvendo refugiados que atravessam o Mar 

Mediterrâneo na esperança de ingressar em países ricos da Europa, como Alemanha, 

França e Inglaterra e na resposta que a União Europeia formula para pedidos destes 

refugiados. 

O texto perpassará alguns elementos necessários na construção das 

reflexões em relação à pergunta “A filosofia tem algo a dizer acerca dos refugiados?” 

Objetiva-se neste trabalho reunir ponderações de Arendt no tocante a temas extremamente 

relevantes à condição humana, notadamente identidade, dignidade e pluralidade, sem 

olvidar é claro das intrínsecas relações entre eles, para permitir reflexão sobre o fenômeno 

mundial de migração, com graves reflexos humanitários e interferência na vida dos 

próprios migrantes e seus familiares e também na vida das pessoas receptoras, que 

necessitam conhecer e entender as razões determinantes da migração para melhor 

acolhimento e facilitação da adaptação dos migrantes e refugiados. A luta pelos direitos 

humanos deve ser intensificada, pois o choque de interesses e de culturas entre migrantes e 

povos receptores provocam graves problemas de relacionamento, a começar pelo próprio 

difícil caminho inicial de passagem por vários países até a chegada ao destino final da 

migração, especialmente pela falta de estrutura material e pessoal de acolhimento 
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provisório e também pela necessidade dos governos receptores se prepararem para a 

chegada anormal e intensa de milhares de imigrantes em pequeno espaço de tempo.  

 

REFUGIADOS DE ONTEM E DE HOJE: UMA HISTÓRIA DE EXCLUSÃO 

SOCIAL 

 

O mundo está diante da maior crise humanitária desde a Segunda Guerra 

Mundial. Dados da ONU indicam que já são 59,5 milhões de refugiados4, sendo o maior 

grupo deles constituído atualmente de sírios, que fogem da violenta guerra civil em curso em 

seu país. 

A Síria é o país com a maior crise política e humanitária da atualidade 

por conta da guerra civil que se iniciou em 2011 através de uma onda de protestos e 

manifestações que visavam derrubar regimes autoritários no oriente médio e no norte da 

África. Foi a assim chamada “Primavera Árabe”. Há quatro anos governo, oposição e o 

grupo terrorista “Estado Islâmico” disputam o poder na Síria, sendo que então os conflitos 

políticos internos levaram a tomada de poder pelo Estado Islâmico e o início de uma guerra 

que já matou mais de 240 mil pessoas. Com medo da morte, cerca de ¼ da população síria 

deixou o país. 

Contudo, os refugiados não vêm apenas da Síria. Afegãos e Eritreus 

também deixam os respectivos países de origem tentando escapar da pobreza e violação de 

seus direitos humanos. Grupos vindos da Nigéria e do Kosovo fogem da pobreza e da 

marginalização. 

Embora recentemente a mídia tenha-se voltado para esta crise 

humanitária em razão da migração dos refugiados para países da Europa, o destino da 

maioria destes cidadãos ainda são países vizinhos como Líbano, Turquia, Iraque e Egito e 

países com campos de refugiados, como Jordânia, cujos campos já receberam mais de 500 

mil sírios, sendo os maiores campos os de Zaatari e Azraq. A Comissão Europeia tem 

proposta aos 28 países membros da União Europeia um plano para acolhimento de 

milhares de refugiados, a maioria vindos da Síria. 

Alinhavada parcela da realidade atual de muitas pessoas, o primeiro 

ponto a considerar é a questão terminológica. Arendt consignou: "Em primeiro lugar, não 

_______________ 
4 Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/. Acessado em 04/11/2015. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/
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gostamos de ser chamados 'refugiados'. Chamamo-nos uns aos outros 'recém-chegados' ou 

'imigrantes'" (ARENDT, 2013, p. 7). E, de fato, escrever a primeira pessoa do plural faz 

para Hannah todo o sentido:  

 

Hannah Arendt conheceu profundamente o mundo dos apátridas e das 

minorias, pois carregou – entre 1933, quando fugiu da Alemanha nazista, 

e 1951, quando recebeu a cidadania norte-americana – a denominação de 

apátrida. Esses anos talvez tenham sido os mais difíceis da vida de 

Arendt, uma vez que, nesse período, ela passou por uma experiência de 

“perda do mundo” (Solidão em sentido técnico), de ausência do mundo 

público; mas, com certeza, foram fundamentais para a construção dos 

alicerces de sua teoria política e para o estabelecimento de sua sempre 

presente necessidade de compreender (MÜLLER, 2010, p. 56). 

 

Em princípio, "refugiado" é denominação apropriada para aquela "pessoa 

obrigada a procurar refúgio devido a algum acto cometido ou por tomar alguma opinião 

política" (ARENDT, 2013, p. 7), e não para fugitivos de guerra, os quais, para Arendt, 

seriam imigrantes comuns5. Teria havido uma mudança de sentido na Segunda Guerra 

Mundial. "O sentido do termo 'refugiado' mudou connosco. Agora 'refugiados' são aqueles 

de nós que chegaram à infelicidade de chegar a um novo país sem meios e tiveram que ser 

ajudados por comités de refugiados." (ARENDT, 2013, p. 7, sic) E, deveras, depois do 

surgimento da ONU, o Estatuto dos Refugiados de 1951 definiu o termo como a pessoa 

temerosa de ser “perseguida  

Por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

políticas”, e que se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode valer-se da 

proteção desse país, ou quem, sem nacionalidade e fora do país de residência habitual, não 

pode ou não quer voltar a ele (art. 1º). 

Ademais, consoante escólio de Lafer, visando "estender no tempo e no 

espaço a tutela internacional" em favor dos refugiados (LAFER, 1988, p. 158), o Protocolo 

Adicional de 1966 (concluído na cidade de Nova York em 31/01/1967), a que o Brasil 

aderiu em 07 de abril de 1972 (Decreto 70.946/72), ampliou o conceito ao omitir do 

parágrafo 2 da seção A do artigo 1º da Convenção as expressões restritivas: "em 

_______________ 
5 "Demos o nosso melhor para provar aos outros que éramos apenas imigrantes comuns." (ARENDT, 2013, 

p. 7). 
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conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951", "em 

conseqüência de tais acontecimentos"6.  

Assim, tanto o próprio Estatuto como as atividades da ONU em prol dos 

refugiados "foram concebidos para resolver ou minorar os problemas derivados do 

segundo pós-guerra, cujas raízes e conseqüências foram objeto da análise arendtiana." 

(LAFER, 1988, p. 158) A propósito, Lafer, acerca da noção de refugiado, sublinhou: 

 

Neste sentido mais preciso, a qualificação de qualquer pessoa como 

refugiado deriva da existência de um fundado receio de perseguição por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado 

grupo social ou convicções políticas. É este fundado receio de 

perseguição que leva a pessoa a se tornar refugiada ao se encontrar fora 

do país de que é nacional, impedindo-a também de pedir a proteção do 

seu país (LAFER, 1988, p. 158). 

 

No Brasil, a lei que definiu mecanismos para a implementação do 

aludido Estatuto, definiu positiva (art.1º), negativamente (art.3º) e por extensão (art.2º) a 

noção de "refugiado". Com efeito, dispôs o art.1º da Lei 9.474, de 22 de julho de 1997:  

 

Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:  

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se 

fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à 

proteção de tal país;  

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 

residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função 

das circunstâncias descritas no inciso anterior;  

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro 

país. 

 

Por extensão, preceituou o legislador brasileiro:  

 

Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos 

ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo 

familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se 

encontrem em território nacional (art.2º da Lei 9.474/97). 

_______________ 
6 Nos termos do Protocolo: "Para os efeitos do presente Protocolo, o termo refugiado deverá, excepto em 

relação à aplicação do parágrafo 3 deste artigo, significar qualquer pessoa que caiba na definição do artigo 

1, como se fossem omitidas as palavras como resultado de acontecimentos ocorridos antes de l de Janeiro 

de 1951 e... e as palavras... como resultado de tais acontecimentos, no artigo 1-A (2)." 
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E, finalmente, a mesma legislação brasileira excluiu da definição aquelas 

pessoas que  

I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismo ou 

instituição das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados - ACNUR;  

II - sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações 

relacionados com a condição de nacional brasileiro;  

III - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a 

humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de 

drogas;  

IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios 

das Nações Unidas" (art. 3º da mesma lei) 

 

A bem da verdade, "perda" é coloração comum do "refugiado". São 

pessoas que perderam muito mercê da ação de Estados de exceção. Perderam "a 

familiaridade da vida quotidiana", perderam a ocupação, a sensação de ser útil, perderam a 

língua, a naturalidade das reações, gestos e sentimentos, deixaram para trás algo de mais 

íntimo: o próprio sentimento de pertença. Essa radical ruptura de vida é expressa por 

Arendt: "perdemos a nossa casa" (ARENDT, 2013, p. 8). Diz a filósofa no texto:  

 

Perdemos a nossa casa o que significa a familiaridade da vida quotidiana. 

Perdemos a nossa ocupação o que significa a confiança de que tínhamos 

algum uso neste mundo. Perdemos a nossa língua o que significa a 

naturalidade das reacções, a simplicidade dos gestos, a expressão 

impassível dos sentimentos. Deixámos os nossos familiares nos guetos 

polacos e os nossos melhores amigos foram mortos em campos de 

concentração e tal significa a ruptura das nossas vidas privadas 

(ARENDT, 2013, p. 8). 

 

Cumpre lembrar com Müller: estados tirânicos eliminam a esfera de ação 

do indivíduo, a vida pública, o contato com o outro na pluralidade; estados totalitários além 

disso desarticulam, esfacelando, a vida privada:  

 

As tiranias necessitam destruir a esfera da ação, a esfera política da vida 

humana; a vida pública deve ser eliminada, os contatos políticos - 

públicos - de uns com os outros em que a pluralidade, a diversidade de 

opiniões é elemento imprescindível, são suprimidos, mas deixando-se 

intacta a esfera da vida privada. Contudo, o totalitarismo não se satisfaz 

apenas com a destruição da esfera política - esfera pública - da vida 

humana, necessita destruir, também, a esfera da vida privada [...] 

(MÜLLER, 2010, p. 33). 
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Como se denota, a perda da identidade, constatada claramente nos 

campos de concentração, não era restrita àqueles que lá estiveram. Essa ruptura radical e 

violenta é capaz de vulnerar a identidade da pessoa até os fundamentos. "Não ter raízes 

significa não ter no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros; ser supérfluo 

significa não pertencer ao mundo de forma alguma" (ARENDT, 1997, p. 406). Na ânsia de 

começar nova vida, deixando para trás quem se é, "tentávamos seguir tão próximo quanto 

possível todos os bons conselhos que os nossos salvadores nos transmitiram" (ARENDT, 

2013, p. 8.) Esse otimismo mascarado de vida nova encontrou na história do povo judeu, 

perseguido a mais não poder, o paradoxal aumento do suicídios entre os refugiados: "Há 

algo de errado com o optimismo. Há aqueles estranhos optimistas entre nós que, tendo 

feito vários discursos optimistas, vão para casa e ligam o gás ou dão uso a um arranha-céus 

de um modo um pouco inesperado." (ARENDT, 2013, p. 10) A desesperada e vã tentativa 

de integração nesse novo ethos e de esquecimento (aparente) do anterior culminou por 

transfigurar a face do refugiado, criou-se "um novo tipo de seres humanos – o tipo dos que 

são postos em campos de concentração pelos seus inimigos e nos campos de internamento 

pelos seus amigos." (ARENDT, 2013, p. 9). Celso Lafer destaca que os refugiados e 

apátridas se viram destituídos dos benefícios da legalidade, “com a perda da cidadania”, 

sem se valer dos direitos humanos (LAFER, 1988, p. 21 

A lei brasileira garante ao refugiado os direitos do estrangeiro (Lei 

9.474/97, art.227), todavia, embora no Brasil à evidência se reconheça aos estrangeiros os 

direitos e garantias da pessoa humana, nem todos os direitos civis lhes são assegurados8. 

Afora legais discriminações, o ponto nodal do problema é que, não sem razão, refugiados 

conviveram outrora e convivem ainda com o sentimento de ser indesejados. Vários jornais 

_______________ 
7 Diz indigitado preceito legal: "Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, ao 

peticionário será aplicável a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as disposições específicas contidas 

nesta Lei." 
8 À guisa de exemplo, nos termos da Constituição brasileira de 1988, certos cargos e funções públicos são 

privativos de brasileiro nato: "São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-

Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado 

Federal; IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das 

Forças Armadas. VII - de Ministro de Estado da Defesa;" (CF, art.12, §3º) A aquisição de propriedade 

imobiliária é condicionada por lei: "A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 

rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do 

Congresso Nacional." (CF, art.190). É-lhes proscrita a aquisição e de empresa de radiodifusão sonora de 

sons e imagens: " A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é 

privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob 

as leis brasileiras e que tenham sede no País." (CF, art.222, caput) 
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noticiam a xenofobia atual na Europa; no Brasil há quem sustente o legítimo direito de 

cautela contra a "invasão bárbara" no continente europeu. A exclusão social dos refugiados 

é agravada em igual medida tanto por essa postura dos povos do país de asilo como pela 

própria a assunção dessa condição pelos refugiados. Aliás a situação é tão grave que, como 

destaca Arendt, a exclusão era proporcionada pelos próprios compatriotas dos refugiados:  

 

Infelizmente, as coisas não pareciam melhores quando nos 

encontrávamos com judeus. Os judeus franceses estavam absolutamente 

convencidos que todos os judeus vindos para além do Reno eram o que 

eles chamavam Polaks – o que os judeus alemães chamavam Ostjuden. 

Mas esses judeus que vinham da Europa de Leste não podiam concordar 

com os seus irmãos franceses e chamavam-os Jaeckes. Os filhos dos 

judeus que odiavam os Jaeckes – a segunda geração nascida em França e 

já devidamente assimilados – partilhavam a opinião das classes judaicas 

altas. Assim, na mesma família, podia-se ser chamado Jaecke pelo pai e 

Polak pelo filho (ARENDT, 2013, p. 15). 

 

A inclusão social do refugiado depende da percepção de que "a 

descoberta de uma nova personalidade é tão difícil – e tão desesperançada – como uma 

nova criação do mundo" (ARENDT, 2013, p. 16). Políticas públicas que promovam a 

"assimilação" dos refugiados à cultura do país de asilo, sem respeito às idiossincrasias 

culturais, também acabam por promover exclusão. Arendt explica que a assimilação não 

seria o ajuste ao país do nascimento ou ao povo da língua falada, por ajuste amplo, 

“ajustamo-nos, em princípio, a qualquer coisa e a qualquer pessoa” (ARENDT, 2013, p. 

17). 

A gravidade da situação de exclusão social na qual se encontravam os 

refugiados da Segunda Guerra - e repetida hoje em vários países - foi expressa por Arendt 

como "A confusão desesperada dos viajantes à maneira de Ulisses que, ao contrário dos 

seus grandes protótipos, que não sabem quem são, é facilmente explicado pela sua perfeita 

mania em recusar manter a sua identidade" (ARENDT, 2013, p. 18). Por seu turno, 

paradoxalmente o povo judeu logrou praticar "uma façanha sem precedentes: embora 

provando sempre seu não-judaísmo, tiveram mesmo assim sucesso em permanecer 

judeus." (ARENDT, 2013, p. 18)  

Diante disso, a exclusão por discriminação constitui "a maior arma social 

através da qual pode-se matar um homem sem derramar sangue" (ARENDT, 2013, p. 19). 

Urge, pois, políticas públicas que estimulem não a assimilação dos refugiados, senão que 
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lhes preserve a identidade: "Os refugiados fogem de país para país representado a(s) 

vanguardas dos seus povos – se mantiverem a sua identidade." (ARENDT, 2013, p. 20)  

De outro lado, lutar para que tal identidade não se dissipe constitui algo a 

ser buscado inclusive pelos povos do país de destino dos refugiados. Desconfiados e 

apáticos, os "salvadores" mantêm o ambiente que favorece a desintegração da identidade 

dos refugiados. Sobre essa apatia, Arendt consignou:  

 

A sociedade competitiva de consumo criada pela burguesia gerou apatia, 

e até mesmo hostilidade, em relação à vida pública, não apenas entre as 

camadas sociais exploradas e excluídas da participação ativa no governo 

do país, mas acima de tudo entre a sua própria classe (ARENDT, 1997, p. 

364). 

 

Ao pé de todas essas considerações, anote-se em aditamento que, se o 

problema já no passado não se restringiu aos refugiados da Europa, no presente a situação 

não é diversa. Concorda-se com Lafer para quem "o problema colocado por Hannah 

Arendt continua, conforme se verifica, na ordem do dia, pois a existência de seres humanos 

sem lugar contribui para a persistência da situação em que o homem pode ser visto como 

supérfluo." (LAFER, 1988, p. 160).  

Gilberto Giacoia busca aproximar a Justiça da dignidade da pessoa 

humana, observando que “as forças sociais encontram-se em processo de contínua 

recomposição”, encarecendo a necessidade de que “o pacto social acompanhe essa 

renovação”, por sua condição de “dínamo de um novo tempo, a atualização do 

contratualismo há que se ancorar na doutrina dos direitos humanos, ainda que considerada 

como nova religião civil, reescrevendo-se a história sob o signo da dignidade” (GIACÓIA, 

2002, p. 28).  

Trannin, Costa e Pinto defendem a economia solidária como instrumento 

para inclusão social, com política pública para "minimizar as desigualdades favorecendo a 

inclusão social e a concretização dos direitos fundamentais sociais" (TRANNIN; COSTA; 

PINTO, 2015, p. 130), que poderia ser aplicável ao migrante para facilitar o seu 

acolhimento.  

No próprio trajeto entre a origem e o destino do refugiado ou migrante e 

na busca da preservação da sua dignidade humana e da sua segurança pessoal e 

patrimonial, é essencial a manutenção da sua incolumidade e higidez física e mental e do 
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seu patrimônio, atinente ao direito à segurança pública (art. 144, da Constituição Federa), 

relacionado ao exercício do próprio direito da personalidade. Valter Santin anota que “o 

direito à segurança pública enfeixa uma gama de direitos, pela sua característica de 

liberdade pública e até mesmo componente do direito da personalidade, por conter relações 

públicas e privadas”, nas prestações estatais e no “respeito mútuo dos cidadãos à 

incolumidade e patrimônio alheios e na contribuição à preservação da ordem pública” 

(SANTIN, 2013, p. 47). 

 

IDENTIDADE, DIGNIDADE E PLURALIDADE 

 

Se, como apregoou Arendt, a "experiência de não pertencer ao mundo, 

que é uma das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter" 

(ARENDT, 1997, p. 527), então a possibilidade da perda de identidade dos refugiados 

implicará violação da dignidade que lhes é inerente: "A dignidade humana transcende tudo 

o que o homem possa fazer ou produzir e concentra-se na construção da singularidade 

humana, na identidade própria de cada um, que é dada na relação com outros seres 

humanos igualmente capazes de ação e discurso." (MÜLLER, 2013, p. 183). Assim, tolerar 

e nada fazer para precaver a perda dessa identidade implicará redução também na 

maioridade política e humanitária do povo acolhedor de refugiados. A existência de 

singularidades é medida contrária ao ressurgimento de estados totalitários, porque, em si 

mesma, a individualidade representa ação política e, portanto, algum grau de liberdade: 

"Nos estados totalitários, a individualidade ou qualquer outra forma de distinção entre os 

seres humanos é inadmissível. Isso porque ao se permitir a individualidade – singularidade 

– permitir-se-ia a ação e com ela o poder político." (MÜLLER, 2013, p. 183) 

Isso porque a base da política se situa em um fato: na pluralidade 

humana, que “deriva do fato de que o ser humano não está só, de que existem homens e 

mulheres aos quais a ação e o discurso singular de cada um se dirige”. (MÜLLER, 2010, p. 

71) Trata-se, por assim dizer, de condição básica da participação política (ação e discurso 

humanos). Não nos bastará garantir a existência física dos refugiados, condições para 

manutenção de seu corpo, mas se afiguram imperiosas políticas públicas e movimentos 

sociais que levem adiante medidas de proteção das respectivas identidades. 
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Considerar a política como algo responsável exclusivamente pela 

preservação da humanidade implica esvaziar o próprio sentido da política (ARENDT, 

1993b, p. 119). Não basta a coexistência física dos refugiados; é mister garantir-lhes 

existência de sentido moral para ser o que se é; e político para nessa exata e genuína 

perspectiva relacionar-se com o outro. E alerta Arendt: “Essa falta de sentido não é 

nenhuma aporia imaginada pelo pensamento; ela é um fato extremamente real...” 

(ARENDT, 1993b, p. 119) A aporia é real, porque se manifesta todas as vezes que não 

vislumbramos solução para importantes problemas políticos.  

Mas só um milagre, na concepção de Arendt, nos livraria dessa aporia. 

No âmbito da política, esse milagre se manifesta no agir humano a inaugurar algo novo, 

daí a liberdade humana para fazê-lo. Arendt refere-se ao “dom de agir” (ARENDT, 1993b, 

p. 121). Note-se não se trata da liberdade de optar entre coisas existentes, mas de criar o 

novo, pois é peculiar ao agir “estabelecer um novo início, começar algo novo, tomar a 

iniciativa, ou falando como Kant, iniciar a partir de si mesmo uma cadeira.” (ARENDT, 

1993b, p. 121) Por isso, podemos concluir com Muller, admitindo que “É possível 

reafirmar com isso a liberdade política de cada ser humano, isso é, cada um tem em si 

mesmo todas as possibilidades, pois, é capaz de estabelecer continuamente novos 

começos.” (MÜLLER, 2010, p. 83) 

São conhecidas as dificuldades, especialmente na América Latina, no 

tratamento dos refugiados. Lafer destaca o deslocamento do refugiado, por obstáculo à sua 

repatriação voluntária, dificuldades do país de primeiro asilo de transformar refugiados em 

imigrantes, por limitação da capacidade econômica, e de dificuldades de encontro de países 

que absorvam refugiados, por problemas de toda natureza diante de “novas e significativas 

correntes migratórias” (LAFER, 1988, p. 160). 

No Brasil, há órgão próprio a quem cabe conhecer pedido de asilo por 

refúgio. Trata-se do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE; órgão composto por 

representantes do governo, da sociedade civil e da ONU. Compete ao CONARE, dentre 

outras atribuições, orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, 

assistência, integração local e apoio jurídico aos refugiados. De qualquer forma, os 

princípios de proteção internacional do refugiado não são suficientes para garantia da sua 

dignidade. A decisão pela concessão de asilo, se há de ser orientada por uma decisão de 

soberania nacional, não pode olvidar da dignidade da pessoa humana dos refugiados, 
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garantindo-se-lhes, dentro do que se consignou sobre a pluralidade humana, o devido lugar 

no espaço público em que livremente possam, em relação a si (liberdade individual) e ao 

outro (liberdade política), iniciar algo inaudito, quer no diálogo quer na ação, coisas que - 

vale lembrar - o totalitarismo e suas ideologias nunca permitiriam.  

 

CONCLUSÃO 

 

O Estado receptor deve acolher o refugiado e/ou imigrante e permitir a 

preservação da sua identidade, com implantação de políticas públicas e movimentos sociais 

para proteção e preservação dos seus valores, decorrentes da pluralidade humana, com a 

permissão de ocupação do devido lugar no espaço público e iniciar algo novo, no diálogo e 

na ação, em atenção à liberdade individual e política.  
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RESUMO: Existem direitos humanos? Trata-se de pesquisa teórica, baseada no 

pensamento de Hannah Arendt. O objeto pesquisado foi o conceito inédito de totalitarismo, 

formulado por Arendt, o qual foi regido por meio da ideologia e do terror. Seis milhões de 

seres humanos foram dizimados nos campos de extermínio, por meio de gases letais ou, 

nos campos de trabalhos forçados, sob o comando de Adolf Hitler. Já na antiga União 

Soviética, Joseph Stálin inicia a prática dos expurgos, ou seja, qualquer pessoa que se 

opusesse contra sua política de expansão seria perseguida e morta. O processo de 

desumanização imposto pelos nazistas em suas vítimas iniciou-se, quando os judeus da 

Alemanha e outras minorias, tais como negros homossexuais e ciganos, perderam seus 

empregos e foram expulsos de suas casas, sendo levados para os guetos, onde eram 

vigiados pelos guardas da SS. Na sequência, Hitler revoga a nacionalidade e a 

naturalização alemã, ou seja, não mais eram cidadãos alemães. A partir de então, iniciam-

se as deportações, com o intuito de “livrar” a Alemanha, principalmente, de judeus. 

Milhões de seres humanos foram enviados para uma rede de campos da morte chamada 

Auschwitz, onde o sofrimento excessivo infringido nas vítimas, desde fome extrema até 

experiências médico-científicas, cujas atrocidades eram impostas aos internos em “nome 

da ciência”, destruiu o conceito já consolidado de direitos humanos. Os direitos do Homem 

e do Cidadão foram criados em 1789, após a Revolução Francesa e priorizavam a vida 

humana. Com milhões de mortes injustificadas, rompe-se, portanto, com a tradição e surge 

a necessidade de se repensar este conceito, pois os já existentes não foram suficientes para 

impedir tamanha tragédia na história da Humanidade. Diante disso, a pesquisa se volta 

para as implicações da declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789, na tentativa 

de demonstrar que a previsão legal lá contida não fora considerada dentro e fora dos 

campos da morte. Concluiu-se que, embora existam outras legislações sobre o tema, não 

existem direitos humanos, na forma atualmente disposta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nazismo. Bolchevismo. Extermínio. Ruptura com a tradição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1789, a França estava envolta a um contexto econômico e político 

totalmente devastado, o que deu ensejo ao descontentamento da população, a qual era 

vítima de uma série de injustiças sociais. Com o apoio dos burgueses, o povo francês 

rebelou-se e se deu o início de uma Revolução, iniciando-se com ela, a Idade 

Contemporânea. 

A partir desta Revolução, ainda em 1789, pensou-se sobre a dignidade 

humana, a qual foi contextualizada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

mailto:claudiagalindo03@yahoo.com.br
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contendo dezessete artigos, que definem os direitos individuais e coletivos dos homens 

(tomada a palavra na acepção de "seres humanos") como universais, ou seja, válidos e 

exigíveis a qualquer tempo e em qualquer lugar. 

Para Hannah Arendt, a Declaração dos Direitos do Homem, no fim do 

século XVIII, foi um marco decisivo na História. Significava que, doravante o Homem, e 

não o comando de Deus, nem os costumes da história, seria a fonte da Lei  [...]. Mas havia 

outra implicação que os autores da Declaração apenas perceberam parcialmente, segundo 

Arendt. A Declaração dos Direitos Humanos destinava-se também a ser uma proteção 

muito necessária numa era em que os indivíduos já não estavam a salvo nos Estados em 

que haviam nascido, nem – embora cristãos – estavam seguros de sua igualdade perante 

Deus  [...]. Assim, durante todo o século XIX, o consenso de opinião era de que, os direitos 

humanos tinham de ser invocados sempre que um indivíduo precisava de proteção contra a 

nova soberania do Estado e a nova arbitrariedade da sociedade (ARENDT, Hannah. 

Origens do Totalitarismo. p. 395).  

O objetivo desta pesquisa é demonstrar as falhas contidas na Declaração 

do Homem e do Cidadão, de 1789, segundo o entendimento de Arendt. Para que se 

alcançasse tal objetivo, foram utilizadas as seguintes obras: ARENDT, H. Origens do 

Totalitarismo. Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. 2ª reimpressão. Tradução de 

Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, parte III; BOBBIO, Norberto. A 

Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. – Nova ed. – 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004; e, LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos – 

um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

 

A VISÃO DE ARENDT SOBRE A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM 

E DO CIDADÃO 

 

A Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 definiu quais seriam os 

direitos individuais e coletivos, com abrangência universal, ou seja, seriam válidos em todo 

o Mundo e a qualquer tempo. 

Nesse passo, este documento invoca a expressão “seres humanos” em um 

sentido universal. Ou seja, os direitos passaram a serem válidos e exigíveis a qualquer 

tempo, a qualquer lugar, já que são inerentes à própria natureza humana. O conteúdo do 

documento, em discussão, contém dezessete artigos e, por ser conhecido no século XX, foi 

utilizado como base para toda e qualquer Constituição de um Estado. De modo que, A 
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constituição de Weimar continha a referida base e, esta legislação foi mantida pelos 

nazistas. 

Para Arendt, esta Declaração foi um marco decisivo na história e 

significou que o Homem seria a fonte da Lei e não mais Deus, tampouco os costumes da 

história. 

 

Independente dos privilégios que a história havia concedido a certas 

camadas da sociedade ou a certas nações, a Declaração era, ao mesmo 

tempo, a mostra de que o homem se libertava de toda espécie de tutela e o 

prenúncio de que já havia atingido a maioridade (ARENDT, 2008. p. 

395). 

 

Porém, Arendt vislumbra uma implicação, a qual os autores do referido 

documento deixaram de observar. Quando a Declaração dos direitos do Homem e do 

cidadão fora redigida, em 1789, objetivava uma proteção necessária, no contexto da 

Revolução Francesa, uma vez que a insegurança dominava dentro dos Estados. Até aquele 

momento, a proteção era divina e não de um Estado. Isso significava que, os homens eram 

vistos como iguais perante Deus, tão somente. Com a mudança da fonte da Lei, ou seja, de 

Deus para o Homem, surge uma nova sociedade secularizada e emancipada. Impera, então, 

a incerteza sobre a garantia dos direitos sociais e humanos, pois, até aquele momento, 

jamais haviam dependido da ordem política, por meio de um governo ou pela Constituição. 

Segundo Arendt, durante o século XIX, era de consenso comum que, os 

direitos humanos deveriam ser invocados sempre que um indivíduo precisasse de proteção 

contra o soberano e dos caprichos da sociedade. Como se afirmava que os Direitos do 

Homem eram inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis de outros direitos ou leis, não se 

invocava nenhuma autoridade para estabelecê-los; o próprio Homem seria a sua origem e 

seu objetivo último (ARENDT, 2008. p. 396). 

Assim, sem uma ordem superior, a dignidade inerente ao Homem 

desaparecia, quando ele se tornava povo. Nesse raciocínio, acreditava-se que não havia a 

necessidade de ser promulgada uma lei especial para protegê-los, pois se presumia que, as 

leis eram baseadas nesses direitos. Na verdade, não o eram. O que de fato acontecia era 

que, os Direitos do Homem foram definidos como sendo “inalienáveis”, em razão da 

crença de que esses direitos eram independentes de todos os governos. Porém, tais direitos 

não mais alcançariam os seres humanos, assim que eles perdessem a cidadania. A partir de 

então, os apátridas ficam desprotegidos, já que não há uma autoridade disposta a lhes 
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oferecer proteção. Isso também ocorre com as minorias (ciganos, negros, homossexuais), 

pois, nenhuma entidade internacional teria legitimidade para atuar como autoridade não 

governamental. Caso alguma entidade viesse a intervir na questão dos apátridas, ela, por 

certo, fracassaria antes mesmo de alguma medida ser tomada, segundo Arendt, pelas 

seguintes razões: 

 

[...] não apenas os governos se opunham mais ou menos abertamente a 

essa usurpação de sua soberania, mas as próprias nacionalidades 

interessadas deixariam de reconhecer uma garantia não nacional, 

desconfiando de qualquer ato que não apoiasse claramente os seus 

direitos “nacionais” (em contraposição aos meros direitos “lingüísticos, 

religiosos e étnicos”), e preferiam voltar-se para a proteção de sua mãe-

pátria “nacional”, como os alemães e húngaros que viviam fora da 

Alemanha ou Hungria, ou para alguma espécie de solidariedade 

internacional, como os judeus (ARENDT, 2008, p. 397). 

 

Os apátridas, assim como as minorias, estavam plenamente convencidos 

de que a retirada compulsória de direitos nacionais significava a perda de direitos 

humanos. De modo que, com a constante negativa de todo e qualquer direito, a tendência 

era buscarem a reintegração em uma comunidade nacional, dentro da ordem a que 

pertenciam 

Arendt compreende que, a descrição de “ser humano”, contida na 

Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 1789, refere-se a um ser “abstrato”, 

pois ele não poderia existir em nenhum lugar do Planeta. E, assevera:  

 

Toda a questão dos direitos humanos foi associada à questão da 

emancipação nacional; somente a soberania emancipada do povo parecia 

capaz de assegurá-los – a soberania do povo a que o indivíduo pertencia. 

Como a humanidade, desde a Revolução Francesa, era concebida à 

margem de uma família de nações, tornou-se gradualmente evidente que 

o povo, e não o indivíduo, representava a imagem do homem (ARENDT, 

2008, p. 396). 

 

De modo que, a preocupação da época era voltada para a garantia de 

direitos nacionais e não, individuais. Portanto, não houve previsão legal para o caso das 

pessoas que viessem a perder a cidadania, como foi o caso dos judeus e outras minorias, 

durante o domínio nazista, na Alemanha. Até o advento da Segunda Guerra e a dominação 

nazista, acreditava-se que nenhuma pessoa viria a perder seus direitos. Porém, o holocausto 

mostrou a fragilidade dos conceitos de direitos humanos e de moralidade. 
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Assim, seis milhões de seres humanos (em sua maioria, judeus) foram 

dizimados. O fato de serem, todos, seres humanos, não foi suficiente para que suas vidas 

fossem poupadas. E, não tinham cometido crime algum. Sua desgraça é devida ao fato de 

não pertencerem a uma comunidade política, a qual pudesse lhes garantir seus direitos. 

Mas, como isso ocorreu? A situação de apatridia iniciou quando Hitler ordenou a retirada 

de judeus alemães e de outras minorias de suas próprias casas e foram levados para os 

guetos. Concomitantemente a isso, Hitler revogou todos os documentos civis, tais como 

documento de identidade, passaportes, certidões de nascimento ou casamento, bem como a 

nacionalidade alemã e as naturalizações. A partir de então, não havia mais identidade civil 

para essas pessoas. Sem a revelação de sua identidade como homem que integra uma 

esfera social, o mesmo deixa de fazer parte da história, e após sua morte nada existe que 

possa recuperar sua essência ou sua memória. A dignidade humana, segundo os 

apontamentos de Hannah Arendt, depende das relações humanas, pois caso contrário, os 

atos não alcançarão a humanidade, e passarão despercebidos, diante de nossos olhos.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão tem em seu primeiro 

artigo a regra de que, “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum”. Como explicar, então, a morte 

cruel de seis milhões de pessoas, por meio da fome crônica, de fuzilamento, de trabalhos 

forçados ou das câmeras de gases letais? Ou ainda, em seu artigo 2º, o qual assevera que: 

“A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a 

resistência à opressão”. Os direitos lá ditos naturais e imprescritíveis foram retirados destas 

pessoas, sem o menor pudor, uma vez que perderam seus empregos, suas moradias, sua 

liberdade, sua dignidade e suas vidas. 

Os direitos humanos devem ser respeitados, pois, embora assegurados em 

lei, ainda hoje não tem efetividade, sendo preciso políticas públicas e ações concretas, que 

visem a sua real eficácia, evitando que minorias desamparadas sofram e sejam 

consideradas “descartáveis” como ocorreu na Alemanha nazista. Os seres humanos são 

todos dignos de respeito, fraternidade e principalmente merecedores de um tratamento 

igualitário, onde não seja valorado o poder aquisitivo de cada ser, mas sim a sua existência 

enquanto pessoa sujeita de direitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Arendt, em sua análise sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, consegue visualizar uma falha, a qual daria ensejo à morte de seis 

milhões de pessoas, durante o domínio nazista na Europa: o ser humano figura como 

coletivo e não como indivíduo, com suas particularidades, que o torna único diante de 

todos os demais. Se tal singularidade do seres humanos importassem no contexto da 

Declaração de 1789, judeus, ciganos, negros e homossexuais não seriam vistos como 

supérfluos, conforme determinava a ideologia nazista, a qual foi o resultado da necessidade 

de apresentar argumentos, aparentemente coesos, e que assumiam características reais, 

proporcionando novas interpretações da vida e do mundo. 

Não se pode reformular o passado, segundo Arendt, mas, há a 

necessidade de compreendê-lo, mas que se possam evitar novas tragédias humanas. Assim, 

a morte de seis milhões de inocentes deixou sua marca na história da humanidade. 
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HHAANNNNAAHH  AARREENNDDTT  EE  AA  DDIIGGNNIIDDAADDEE  HHUUMMAANNAA::  AASS  FFRRAAGGIILLIIDDAADDEESS  DDOOSS  

DDIIRREEIITTOOSS  HHUUMMAANNOOSS  NNAA  AATTUUAALLIIDDAADDEE  

Washington Luiz de Oliveira Junior 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: jr.washington@uol.com.br 

 

RESUMO: Investigar na obra de Hannah Arendt a dignidade humana, trazendo as 

fragilidades dos direitos humanos na atualidade, foi a minha proposta de texto para este 

evento. Será apresentado de forma bem sucinta, as ideias de Hannah Arendt sobre as 

questões dos direitos humanos e da dignidade humana, para afirmar que a filosofia tem 

algo a dizer acerca dos refugiados, pena que não será agradável ou libertador. A 

justificativa da temática se dá pela necessidade inquietante que encontrei de investigar 

os direitos humanos e as suas fragilidades na atualidade. Para isso recorri ás críticas de 

Arendt sobre a questão de direitos para a humanidade, e como a sua ausência dificultam 

os direitos humanos. O problema do estudo efetiva-se com as objeções de Arendt sobre 

os Direitos Humanos. Para ela, a falta da existência de direitos para a humanidade era 

um fato impeditivo para a efetivação dos direitos humanos. Com isso, tentamos 

responder a pergunta: a existência de direitos para a humanidade é uma condição para a 

efetivação dos direitos humanos na atualidade? Com essa indagação percebe-se que o 

objetivo geral do estudo será investigar as fragilidades para a efetivação dos direitos 

humanos na atualidade a partir das críticas apresentadas por Arendt. São objetivos 

específicos do estudo: compreender as críticas de Arendt sobre os direitos humanos; 

analisar o conceito de dignidade humana na filosofia de Arendt e discutir as 

dificuldades da efetivação dos direitos humanos na atualidade. Em um primeiro 

momento trabalhou-se o conceito de dignidade humana em Arendt, tentando apresentar 

o que ela pensava sobre a dignidade humana. Em um segundo momento, trabalhou-se a 

ideia da fragilidade dos direitos para a humanidade. Para isso, a proposição de Arendt 

foi tomada sobre dignidade humana; buscou-se ater aos seus argumentos sobre as 

limitações dos direitos humanos e se essas limitações inviabilizam esses direitos; 

aborda-se ainda a dificuldade em efetivar os direitos humanos na atualidade. Este 

momento será de posicionar-se quanto à realidade que vivenciamos, neste início de 

século XXI, das violências que os seres humanos sofrem em todas as partes do planeta, 

bem como da crescente migração de pessoas sem rumo, que se presencia na atualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade. Direitos Humanos. Hannah Arendt. 

 

O estudo tentará apresentar o conceito de dignidade humana em 

Hannah Arendt e as suas críticas aos direitos humanos. Arendt apresentava que, apenas 

quando o homem (humano) tem condições de aparecer, agir e discursar no mundo 

público, é que ele se dignifica como ser humano. Para Arendt, dignidade humana 

envolve a dimensão política, pois a política é o espaço entre os homens (humanos), 

sendo a sua identificação com a ideia de liberdade. 

Arendt teve a preocupação de discutir a questão da dignidade após 

constatar que Hitler tentou aniquilar, retirar das pessoas a sua dignidade humana. Essas 
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ações do regime totalitário fizeram com que a Alemanha nazista pode-se ser enquadrada 

como uma nação que cometeu crimes contra a humanidade. Arendt apresentava que 

depois da primeira guerra mundial a humanidade se deparou com mais um problema 

que inviabilizava a dignidade humana, ou seja, a questão dos apátridas (sem 

nacionalidade) e das minorias (religiosas, linguística, étnicas).  

Esses grupos não estavam protegidos por nenhum Estado-nação. Com 

isso, tinham as suas liberdades políticas sempre inviabilizadas. Arendt demonstrava que 

os nazistas possuíam uma solução1 para esse “novo problema” que surgiu após a 

Primeira Guerra Mundial, ou seja, eles queriam a aniquilação dessas pessoas. 

Entretanto, para que essa solução fosse “mais aceita”, os nazistas deveriam seguir 

alguns passos, ou seja, eles deveriam realizar a morte da personalidade jurídica - 

(direitos); da personalidade moral - (consciência); da personalidade humana - 

(singularidade, liberdade) (ARENDT, 1997, p. 498 a 505).  

Arendt acreditava que a espontaneidade seria a possibilidade de 

construir, a cada nova ação criativa, a cada novo nascimento, um novo mundo, e que a 

imprevisibilidade seria a capacidade de a cada dia poder mudar de direção, de opinião, 

pois não existem certezas absolutas, apenas a promessa, ou seja, a preservação da 

liberdade. Com relação à ação e o discurso, Arendt apresentava que esses atos estão 

diretamente ligados à pluralidade do ser humano, ao dissenso.  

Para Arendt a ação seria a capacidade de poder sempre iniciar algo 

novo, já o discurso seria a ação de mostrar quem o indivíduo é. Nesta perspectiva Celso 

Lafer contribui dizendo: “Um mundo marcado pela pluralidade e pela diversidade e 

vivificado pela criatividade do novo, o qual, através do exercício da liberdade inerente à 

visão arendtiana de natalidade, impediria o ressurgimento de um novo estado totalitário 

de natureza” (LAFER, 1997, p. 56).  

Arendt acreditava que, é na ação que o indivíduo faz validar sua 

condição de humano, ou seja, na propriedade de sua singularidade, faz valer a 

habilidade em lidar com o novo. O humano deixa de ser uma possibilidade e se faz 

humano na sua ação. Em suas palavras: 

 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 

ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim 

_______________ 
1 Em seus campos de internamento, eles retiravam dos seres humanos a sua “espontaneidade”, a sua 

“imprevisibilidade”, a sua capacidade humana de “ação e discurso”. 
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apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades físicas 

são reveladas, sem qualquer atividade própria, na conformação 

singular do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de ‘quem’, 

em contraposição a ‘o que’ alguém é — os dons, qualidades, talentos e 

defeitos que alguém pode exibir ou ocultar — está implícita em tudo o 

que se diz ou faz (ARENDT, 2008, p. 192).  

 

Quando o humano atesta a sua liberdade, pela experiência de ser 

absolutamente “único” entre os iguais, pela sua capacidade de agir e de falar, ele 

desperta a sua necessidade de liberdade, pois liberdade é uma ação, é um ato de iniciar 

algo novo no mundo, é nascer, é a novidade.  

Arendt entende a liberdade como “a capacidade de dar início, no 

espaço público da palavra e da ação, a coisas novas, singulares sem precedentes” 

(LAFER, 2003, p. 90). Não existe apenas uma forma de liberdade, Arendt fazia 

distinção entre a “liberdade para a política” e a “liberdade interior” que o indivíduo 

possui. Em suas palavras: 

 

A liberdade que admitimos como instaurada em toda teoria política e 

que mesmo os que louvam a tirania precisam levar em conta é o 

próprio oposto da “liberdade interior”, o espaço íntimo no qual os 

homens podem fugir à coerção externa e sentir-se livres. Esse sentir 

interior permanece sem manifestações externas e é, portanto, por 

definição, sem significação política [...] foi resultado de um 

estranhamento do mundo no qual as experiências se transformam em 

experiências com o próprio eu (ARENDT, 2010, p. 192).  

 

Liberdade é afinal uma condição requerida da política, pois por 

intermédio dela pode-se diminuir a coerção, as necessidades, os interesses, buscando as 

garantias para todos. Arendt entende a liberdade como a manifestação do humano no 

espaço público, mediado pela ação e pela linguagem. Para Arendt política sem 

liberdade2 seria uma compreensão distorcida da política, ao mesmo passo que 

compreender liberdade sem política não teria muito sentido. Em suas palavras: “[...] 

para a pergunta o sentido da política existe uma resposta tão simples e tão concludente 

em si que se poderia achar outras respostas dispensáveis por completo. Tal resposta 

seria: o sentido da política é a liberdade” (ARENDT, 2006, p. 38).  

_______________ 
2 Arendt retomava a definição aristotélica de que a liberdade é a razão de ser da política, ela atualizava a 

definição trazendo que a ação política é um sinônimo de liberdade, pois a liberdade se identifica com a 

política, sendo ela uma garantia de singularidade. 
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Nas obras de Arendt a política vem a ser o campo da ação, que só é 

possível quando em consonância com a liberdade:  

 

[...] a liberdade só é possível entre iguais, e acreditamos que as 

alegrias e recompensas de uma convivência livre sejam preferíveis aos 

prazeres duvidosos da detenção do domínio. Tais preferências são da 

máxima importância política, e existem poucas coisas pelas quais os 

homens se distinguem uns dos outros tão profundamente como por 

elas (ARENDT, 2009, p. 306).  

 

Essa liberdade não é teórica, mas sim a liberdade que aparece no 

mundo fenomênico, pois o campo da política não é o campo da razão como defendia 

Platão, nem o campo da razão prática como dizia Kant, mas sim o campo do 

pensamento plural (SILVA, 2010, p. 01). Arendt trazia que ao identificarmos o campo 

original da liberdade como sendo à política, o reconhecemos pelo fato de que o humano 

vive em um espaço público, que se constitui pela política, pois não poderíamos 

conceber este espaço sem a pluralidade, sendo ela condição vital para a liberdade.  

Arendt acreditava que política e liberdade se autoidentificam, pois elas 

não poderiam ser concebidas uma sem a outra. Arendt afirmava: “A liberdade, que 

encontra na pluralidade sua expressão, tem constituição no mundo político onde 

ocorrem os negócios humanos, de modo que uma liberdade apenas teórica não é capaz 

de habitar a ação, pois esta se dá no mundo fenomênico especialmente no seu “campo 

original”, o âmbito da política” (ARENDT, 2009, p. 191). Só com a liberdade de nos 

expressarmos, de nos comunicarmos uns com os outros é que poderá surgir um mundo 

real, pois “a liberdade só existe no singular espaço intermediário da política” 

(ARENDT, 2008, p. 147). Arendt afirmava que, para sermos livres, exigem-se algumas 

condições, sendo a política uma delas. Talvez a mais importante. Nessa construção, 

percebe-se que para Arendt política e liberdade são “indissociáveis”?  

Acredita-se que Arendt, nesta questão, possuía posicionamentos 

distintos, ou seja, em determinados momentos ela acreditava que política e liberdade 

seriam “indissociáveis”, já em outros momentos, ela afirmava o contrário. Em suas 

palavras: “Talvez as coisas tenham mudado tanto desde a época clássica, quando 

política e liberdade eram consideradas idênticas que hoje, nas condições modernas, elas 

devem ser definitivamente separadas” (ARENDT, 2008, p. 162). 

Neste texto, escolhe-se a posição de que política e liberdade sejam 

“indissociáveis”, pois parece mais coerente com a construção que está se tentando 
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realizar. Em contrapartida, os liberais entendem como incompatíveis liberdade e 

política, só surgindo a primeira quando a última termina de existir. Em termos 

arendtianos, será que a política se restringe ao estatal e a liberdade possui somente uma 

dimensão negativa, ou seja, uma liberdade apolítica de “ter”, de “crer”, enfim, uma 

“liberdade da política?” (ARENDT, 2009, p. 195).  

Para Ana Paula Repolês Torres, pode-se dizer, seguindo o 

desenvolvimento dos argumentos de Arendt, que o fato da “política” ter levado à 

desumanização completa dos indivíduos nos campos de concentração, de ter como 

resultado possível uma “extinção” do fenômeno humano, estaria ele por detrás dos 

preconceitos contra a política nas sociedades atuais (TORRES, 2007, p. 236). Segundo 

Torres: 

 

Na medida em que a política é identificada como sendo violência; 

como sendo um domínio desenfreado de uns sobre os outros, balizado 

por interesses egoísticos; na medida em que se tem por evidente que 

todo poder corrompe, principalmente o totalitário; a passividade, a 

apatia dos indivíduos, a renúncia ao exercício da cidadania, têm sido 

cultivadas (TORRES, 2007, p. 236).  

 

Arendt nos alertava que essa “condenação do poder” corresponde a 

um “desejo inarticulado das massas” e tem gerado uma “fuga à impotência” (ARENDT, 

2006, p. 28). Arendt é uma pista para um possível caminho. Em suas palavras: 

 

O campo em que a liberdade sempre foi conhecida, não como um 

problema, é claro, mas como um fato da vida cotidiana, é o âmbito da 

política. E mesmo hoje em dia, quer o saibamos ou não, devemos ter 

sempre isso em mente, ao falarmos do problema da liberdade, o 

problema da política e o fato de o homem ser dotado de ação; pois 

ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida 

humana, são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber 

sem ao menos admitir a existência da liberdade (ARENDT, 2009, p. 

191). 

 

Partindo desses pressupostos, baseando-se no pensamento de Arendt, 

de que a política não é domínio; de que ela não se baseia na distinção entre governantes 

e governados; de que política não é mera violência, mas sim, ação em comum acordo ou 

ação em conjunto; sendo ela um reflexo da condição plural do humano e um “fim em si 

mesma”.  
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Pensar o humano é pensar antes a sua condição de pluralidade, esta 

que se interpõe no livre pensamento, que consequentemente aparece na própria 

configuração da liberdade. Sem ela, não há possibilidade de intervenções originais, não 

há como efetivar-se, se mostrar como humano (MARQUES, 2010, p. 20). 

Reiterando o que já foi dito, aceitar que a política não possui um 

sentido, equivale a negar o seu significado, negar a nossa própria existência. Política e 

liberdade são “indissociáveis”.  

Liberdade é uma ação, um ato de iniciar algo novo no mundo. É 

nascer novamente. É a novidade, pois a existência humana só tem sentido neste 

constante recomeço, aonde o novo é a possibilidade de um recomeço para a 

humanidade.  

Sem ação política, sem liberdade não poderemos vivenciar a 

dignidade. Nesta questão, Arendt apresentava que os campos de concentração e 

extermínio foram fundamentais para o aniquilamento da dignidade, pois eles acabavam 

com a singularidade do ser humano, eles garantiriam a total privação da espontaneidade, 

da possibilidade de contestação, ambos frutos da individualidade/singularidade 

(AREDNT, 1997, p. 506-507).  

Nas leituras de Hannah Arendt percebe-se que a dominação total dos 

indivíduos, no regime do nazismo, se deu com a morte da personalidade jurídica - 

direitos; a morte da personalidade moral - consciência; a morte da personalidade 

humana – singularidade, liberdade. (ARENDT, 1997, p. 498 a 505).  

Com essas “mortes” os humanos viravam “mortos-vivos”, seres 

incapazes de qualquer espontaneidade, ação, liberdade. Essa condição aniquilava a 

criatividade, imprevisibilidade, singularidade, com isso a dignidade não existia mais. 

Caro leitor você poderia se perguntar, mas e o suicídio, ele não seria uma solução para 

essa situação? Percebe-se que o aniquilamento da dignidade acaba até com as atitudes 

extremadas3. 

Arendt, em Origens do Totalitarismo, desmistifica algo que parecia 

pacífico no entendimento coletivo, o que de fato não era real, ou seja, não existiam 

direitos inalienáveis da pessoa humana, existiam sim, direitos para o cidadão de um 

_______________ 
3 O suicídio como recurso derradeiro da espontaneidade era algo raro nos campos de internação. As 

crueldades e desumanidades eram praticadas sem o questionamento de que se tratava de um mal 

indizível. Nesses ambientes inexistia qualquer forma de distinção entre os humanos e a todo momento 

era demonstrado que eles eram todos supérfluos (AREDNT, 1997, p. 508 a 510). 



134 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

Estado. Arendt nos mostra que o humano não possui direitos apenas pelo fato dele ser 

um humano. Os direitos são restritos aos cidadãos de um Estado. Todas as especulações 

diferentes dessas afirmações são duvidosas, pois elas carecem de representação, de 

legitimidade, de proteção. Em suas palavras: 

 

[...] eles haviam perdido aqueles direitos que até então eram tidos e até 

definidos como inalienáveis, ou seja, os Direitos do Homem. Os 

apátridas e as minorias, denominados com razão “primos em primeiro 

grau”, não dispunham de governos que os representassem e 

protegessem e, por isso, eram forçados a viver ou sob as leis de 

exceção dos Tratados das Minorias [...], ou sob condições de absoluta 

ausência da lei (ARENDT, 1997, p. 301-302). 

 

O fato de não existirem direitos inalienáveis da pessoa humana, pode 

ser encarado como um duro golpe aos entusiastas dos direitos humanos, mas o fato é 

que isso é real e com o regime totalitário nazista ficou evidente. Percebe-se que essa 

movimentação iniciou-se com a desnacionalização das minorias, em especial os judeus. 

Arendt trazia que: 

 

A desnacionalização tornou-se uma poderosa arma da política 

totalitária, e a incapacidade constitucional dos Estados-nações 

europeus de proteger os direitos humanos dos que haviam perdido os 

seus direitos nacionais permitiu aos governos opressores impor a sua 

escala de valores até mesmo sobre os países oponentes. Aqueles a 

quem haviam escolhido como refugo da terra - judeus, trotskistas etc. 

- eram realmente recebidos como o refugo da terra em toda parte; 

aqueles a quem a perseguição havia chamado de indesejáveis 

tornavam-se de fato os indésirables da Europa (ARENDT, 1997, p. 

302).  

 

Arendt apresentava que não eram apenas os desnacionalizados que 

sofreram com o regime totalitário nazista. Os Estados que ousaram acolher essa massa 

humana sem nacionalidade, foram também hostilizados. Arendt demonstrava que a 

vontade do nazismo prevaleceu em aniquilar os escolhidos como desafetos do regime. 

Eles não iriam sofrer apenas no Estado alemão eles seriam perseguidos por toda a 

Europa, e os Estados que tivessem a ousadia em acolher essa massa, também seriam 

perseguidos.  

A demonstração de força e de perseguição aos judeus era latente em 

1938, Arendt demonstrava isso apresentando uma reportagem do jornal oficial da SS, o 

Schwartze Korps. Nele Arendt recortou: “[...] se o mundo ainda não estava convencido 
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de que os judeus eram o refugo da terra, iria convencer-se tão logo, transformados em 

mendigos sem identificação, sem nacionalidade, sem dinheiro e sem passaporte, esses 

judeus começassem a atormentá-los em suas fronteiras” (ARENDT, 1997, p. 302). 

Sendo assim, a morte da personalidade jurídica foi decretada ao retirar dos judeus4 a sua 

condição de nacional. Sem pertencer a um Estado essa massa humana era colocada sem 

rumo pela Europa. Percebe-se que a estratégia do regime nazista em aniquilar aos 

poucos as minorias e os judeus era “coerente”, pois se eles tivessem exterminado de 

imediato todos os excluídos do regime, isso causaria uma comoção mundial. Eles 

adotaram passos para essa vontade de extermínio.  

Com a morte da personalidade jurídica, o regime nazista demonstrou 

que os direitos eram frágeis, que não eram inerentes ao ser humano e que não eram 

inalienáveis. Arendt nos elucida ao trazer: 

 

A incrível desgraça do número crescente de pessoas inocentes 

demonstrava na prática que eram certas as cínicas afirmações dos 

movimentos totalitários de que não existiam direitos humanos 

inalienáveis, enquanto as afirmações das democracias em contrário 

revelavam hipocrisia e covardia ante a cruel majestade de um mundo 

novo. A própria expressão “direitos humanos” tornou-se para todos os 

interessados – vítimas, opressores e espectadores – uma prova de 

idealismo fútil ou de tonta e leviana hipocrisia (ARENDT, 1997, p. 

302). 

 

Para os operadores do Direito, militantes da causa dos direitos 

humanos, esse desvelamento é atordoante, pois eles apostam todas as fichas na 

existência e na aplicabilidade desses ditos direitos. Arendt afirmava que os direitos 

humanos, naquele tempo5, eram meras utopias na melhorar das hipóteses, e na pior 

delas, hipocrisias levianas. A efetivação dos direitos humanos ainda não é uma realidade 

na atualidade. Os direitos humanos ainda necessitam de regulamentações por parte de 

alguns Estados, em outros já regulamentados precisam ser respeitados e por outros, 

enxergados como uma possibilidade de respeito ao humano. 

_______________ 
 4 É importante ressaltar que não apenas os judeus, mas também as minorias (negros, ciganos, 

homossexuais, entre outros) tiveram a sua condição de nacional retirada. 
5Devemos ter em mente, que depois de quase um século, as coisas não necessariamente melhoraram. A 

enorme migração de massas humanas, sem nacionalidade, sem segurança jurídica, sem direitos se 

repetem, mas agora, com uma nova roupagem. Os direitos humanos são um devaneio coletivo? 
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Para alguns seres humanos, despossuídos de uma condição de 

cidadão, falta um organismo internacional regulamentador e punitivo que faça valer os 

seus direitos, os direitos do indivíduo e a sua plena dignidade.  

Acredita-se que muitas vezes, em uma visão ingênua, somos levados a 

acreditar que os direitos humanos são direitos de todos os seres viventes do mundo, o 

que, de fato, seria uma situação ideal. Entretanto, a realidade não é essa, e o mais 

preocupante é que, os apátridas estão desprotegidos em muitos “lugares democráticos”6 

do Globo. 

Os direitos humanos deveriam ser direitos universais, deveriam ser 

direitos pertencentes a todos os seres humanos viventes neste mundo, mas a dura 

realidade é diversa. Os direitos humanos são dos cidadãos de determinado Estado, 

portanto o direito humano não é do indivíduo e sim da coletividade de determinados 

espaços públicos denominados Estados. Essa situação foi colocada à prova na 

contemporaneidade, com o surgimento de Estados totalitários.  

Arendt apresentava a sua crítica aos direitos humanos ao tentar 

entender os motivos do sucesso de Hitler em conseguir enviar para os campos de 

internamento milhares de pessoas. Percebe-se que, a resposta que Arendt encontrou está 

na eliminação da personalidade jurídica dessas pessoas, pois com isso Hitler retirava a 

cidadania delas, e assim retirava a proteção que deveriam receber do Estado. Para 

Arendt sem cidadania as pessoas não tinham ninguém, nenhum Estado que as 

defendessem. A partir dessa reflexão, Arendt começa a criticar a ideia dos direitos 

humanos e das declarações dos direitos, pois para ela, eles não passavam de ideias que 

não fornecem garantias eficazes. 

Os direitos humanos já apresentavam problemas nas cartas de direitos, 

tanto da Revolução Francesa, quanto da Revolução Americana, pois essas cartas 

partiam de uma conceituação ingênua de humano, ou seja, elas se embasavam apenas 

em uma ideia abstrata de homem (humano), com isso o conceito de pessoa humana 

ficava frágil.  

Para Arendt a ideia deveria ser a de personalidade humana, pois o 

ideal que foi construído após as Revoluções Francesa e Americana, demonstrou-se nulo, 

isso é, que as Declarações de Direitos haviam colocado o homem (humano) como 

_______________ 
6Não podemos nos esquecer de alguns “brasileiros” que perderam essa condição, esse direito, de serem 

cidadãos brasileiros, nacionais. 
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centro e referência, pois elas acreditavam que nada, além da ideia de homem (humano), 

seria necessária para garantir direitos aos homens (humanos). Arendt provaria que isso 

seria um erro, pois Hitler acabaria com essas certezas. Neste contexto, Arendt dizia:  

 

Uma vez fora do país de origem, permaneciam sem lar; quando 

deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando perdiam os 

seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo da 

terra. Nada do que estava sendo feito, por mais incrível que fosse e 

por mais numerosos que fossem os homens que conheciam e previam 

as conseqüências, podia ser desfeito ou evitado. (ARENDT, 1997, p. 

300).  

 

O Estado totalitário alemão, no século passado, utilizou muito desse 

expediente, ou seja, colocar indivíduos em condição abaixo da humanidade. Com isso, 

eles conseguiram coisificar o indivíduo. A partir desse ponto, quando o humano vira 

coisa, tudo é possível acontecer a ele, inclusive um ódio injustificado por parte de 

nações e cidadãos vizinhos. Arendt demonstrava essas dificuldades que os direitos 

humanos possuíam na contemporaneidade e trazia de forma contundente as suas 

fragilidades.  

Arendt ainda demonstrava a passagem do ódio peculiar ao humano 

para um ódio coletivo sem precedentes. Em suas palavras: 

 

[...] O ódio, que certamente não faltara ao mundo, antes da guerra 

começou a desempenhar um papel central nos negócios públicos de 

todos os países [...]. Nada talvez ilustre melhor a desintegração geral 

da vida política do que esse ódio universal, vago e difuso de todos e 

de tudo, sem um foco que lhe atraísse a atenção apaixonada, sem 

ninguém que pudesse ser responsabilizado pelo estado de coisas - nem 

governo, nem burguesia, nem potência estrangeira. Partia, 

conseqüentemente, em todas as direções, cega e imprevisivelmente, 

incapaz de assumir um ar de indiferença sadia em relação a coisa 

alguma sob o sol (ARENDT, 1997, p. 301). 

 

Esse ódio coletivo foi utilizado pelo Estado Alemão como forma de 

aniquilar os direitos das minorias e dos judeus, antes mesmos deles serem enviados aos 

campos de internamento, pois assim ficava justificado dar destinação ao “refugo da 

terra”.  

Arendt lembrava que não bastava o ódio coletivo; era preciso dar 

instabilidade entre os Estados vizinhos da Alemanha nazista que ainda tinham um resto 

de solidariedade para com esses “seres inconvenientes”. Em suas palavras: 
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Os últimos restos de solidariedade entre as nacionalidades não 

emancipadas do "cinturão de populações mistas" evaporaram-se com 

o desaparecimento de uma despótica burocracia central, que também 

havia servido para centralizar e desviar uns dos outros os ódios 

difusos e as reivindicações nacionais em conflito. Agora todos 

estavam contra todos, e, mais ainda, contra os seus vizinhos mais 

próximos [...] (ARENDT, 1997, p. 301). 

 

Arendt deixa claro que a estratégia do nazismo foi mais do que 

acertada, pois ao tirar a nacionalidade, depois matar a personalidade jurídica, moral e 

humana, ficava fácil gerar um ódio irracional contra esses indivíduos vagantes pela 

Europa. Arendt vai além e lembra que os Estados vizinhos à Alemanha nazista, que 

ainda tinham vontade de acolher essa massa, eram tratados como fonte de instabilidade, 

criando desconfianças e instabilidades. 

Arendt com muita clareza nos apresentava que os estragos que essas 

atitudes causaram foram irreversíveis para os direitos humanos na contemporaneidade, 

pois os movimentos totalitários demonstraram para o mundo que os direitos humanos 

não eram inalienáveis, e que não tinham proteção irrestrita por parte de ninguém. 

Arendt trazia: 

 

E o fato é que esse tipo de propaganda factual funcionou melhor que a 

retórica de Goebbels, não apenas porque fazia dos judeus o refugo da 

terra, mas também porque a incrível desgraça do número crescente de 

pessoas inocentes demonstrava na prática que eram certas as cínicas 

afirmações dos movimentos totalitários de que não existiam direitos 

humanos inalienáveis, enquanto as afirmações das democracias em 

contrário revelavam hipocrisia e covardia ante a cruel majestade de 

um mundo novo (ARENDT, 1997, p. 302). 

 

Arendt descontruiu a utopia dos direitos humanos pelas suas 

constatações do que foi o advento do totalitarismo na Alemanha nazista. Nem ao menos 

o pós-guerra, com todas as suas culpas e lamentações foram capazes para modificar essa 

realidade, pois nada surgiu, ainda, para efetivar os direitos dos apátridas, das minorias, 

dos “refugos da terra”. Se isso já não fosse duro o suficiente, Arendt foi além: “A 

própria expressão “direitos humanos” tornou-se para todos os interessados - vítimas, 

opressores e espectadores - uma prova de idealismo fútil ou de tonta e leviana 

hipocrisia” (ARENDT, 1997, p. 302). Neste cenário, Celso Lafer traz que: “No mundo 

contemporâneo continuam a persistir situações sociais, políticas e econômicas que, 
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mesmo depois do término dos regimes totalitários, contribuem para tornar os homens 

supérfluos e sem lugar num mundo comum” (LAFER, 1997, p. 56).  

Com um mundo cada vez mais global, as questões dos Direitos 

Humanos tornam-se mais latentes e as suas limitações são amplificadas. O cenário 

mundial de 2015 faz com que essas limitações sejam desveladas. Com isso, o desafio de 

pensar os direitos humanos na atualidade se dá pela dificuldade em encarar o outro 

como ser humano, um indivíduo possuidor de direitos e deveres, independentemente da 

sua cidadania ou qualquer condição.  

Para pensadores do Direito, apenas pelo fato do indivíduo ser um ser 

vivente, ele deveria possuir direitos garantidos de preservação da sua vida e da sua 

dignidade. Conforme já apresentado, Arendt demostrava que isso não é verdadeiro, pois 

apenas o cidadão de um Estado possui essas garantias. 

Arendt apresentava que os direitos humanos possuíam grandes 

dificuldades para serem efetivados, ou mesmo para existirem de maneira plena. O 

principal motivo para isso era que Arendt pensava que, se a pessoa não fosse cidadã de 

algum Estado, ela não possuiria direitos. Ela não teria os direitos humanos, que são 

previstos nas Constituições dos Estados, e que deveriam ser assegurados na Declaração 

de Direitos. Acredita-se que, a falta de uma organização internacional, com legitimidade 

para punir todos os Estados que não cumprissem as suas obrigações, que não seguissem 

os tratados internacionais, bem como as convenções do que seria um humano com 

dignidade, legitimam as ideias de Arendt.  

Sem essa organização, os direitos não são dos humanos e sim do 

cidadão, conforme Arendt alertava no século passado. Nessa perspectiva, Arendt 

acreditava que: “pensar que fosse possível criar Estados-nações pelos métodos dos 

Tratados de Paz era simplesmente absurdo” (ARENDT, 1997, p. 303).  

O histórico da humanidade nos parece ser legitimador dessa afirmação 

de Arendt, pois durante todos esses milênios sempre tivemos o costume de “criar”, de 

“anexar”, de “dominar” os Estados pela força, nunca pelo argumento. Arendt ainda 

trazia mais uma possibilidade com relação a esse assunto, ela afirmava que: 

 

A inadequação dos Tratados de Paz tem sido freqüentemente 

explicada pelo fato de que os seus autores pertenciam a uma geração 

formada pelas experiências da era anterior à guerra, e jamais chegaram 

a compreender inteiramente todo o impacto da guerra cujo armistício 

tiveram de assinar. A melhor prova disso é a tentativa de resolver o 
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problema da Europa oriental e meridional criando Estados-nações e 

introduzindo tratados de minorias (ARENDT, 1997, p. 303). 

 

A partir desta constatação, necessitamos fazer uma importante 

indagação: em que sentido os direitos humanos seriam legítimos para lidar com pessoas 

sem nacionalidade (displaced persons)? Celso Lafer nos daria uma pista ao trazer que os 

direitos humanos em si são destituídos de eficácia, mesmo enquanto tutelados 

juridicamente onde existem grandes massas privadas de cidadania. O apátrida não tem a 

conexão com o direito das gentes, que só se estabelece através da nacionalidade 

(LAFER, 2003, p. 151). Já Arendt era enfática ao dizer que ao perder o “status 

cicitatis”7 significaria ser expulso da humanidade.  

A ação, a atividade dignificadora do homem, traz consigo 

responsabilidade daquele que age, responsabilidade pela ação particular. Sem essa 

responsabilidade, a ação é inexistente, porque perde seu significado de revelação. Essa 

situação era também complicada pelo fato de que, juntamente aos demais Direitos do 

Homem, havia a exigência de soberania nacional, que se colocava do mesmo modo 

como um direito supremo. Essa exigência causou um paradoxo no próprio fundamento, 

não só dos direitos humanos, como também no do Estado-nação. Segundo Arendt: 

 

De uma só vez, os mesmos direitos essenciais eram reivindicados 

como herança inalienável de todos os seres humanos e como herança 

específica de nações específicas; a mesma nação era declarada, de 

uma só vez, sujeita a leis que emanariam supostamente dos Direitos 

do Homem, e soberana, isto é, independente de qualquer lei universal, 

nada reconhecendo como superior a si própria (ARENDT, 1997, p. 

262). 

 

Na atualidade, nesta segunda década do século XXI, parece que os 

escritos de Arendt e Lafer foram redigidos há poucos dias. O mundo parece que está 

piorando, seja com relação às relações humanas, seja com relação aos Estados vizinhos, 

seja com relação aos continentes. Estamos envolvidos em muita instabilidade, podendo 

acarretar não apenas no desrespeito aos direitos humanos, mas talvez em mais uma 

grande guerra mundial. Lafer nos ajuda nesta questão ao dizer: “No mundo 

contemporâneo continuam a persistir situações sociais, políticas e econômicas que, 

_______________ 
7Aqueles que não estão inseridos na unidade “Estado-Povo-Território”, não conseguem estar protegidos 

pelos Direitos Humanos. Os Direitos humanos tinham como finalidade resolver problemas de 

convivência dentro da comunidade política. A perda de parte destes direitos dentro da comunidade não 

significava perder os benefícios da legalidade. 
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mesmo depois do término dos regimes totalitários, contribuem para tornar os homens 

supérfluos e sem lugar num mundo comum” (LAFER, 1997, p. 56). Se não bastassem 

essas ideias da dificuldade da atualidade em respeitar e garantir direitos, Arendt nos 

apresenta outra fonte de preocupação, ela dizia:  

 

Uma concepção da lei que identifica o direito com a noção do que é 

bom – para o indivíduo, ou para a família, ou para o povo, ou para a 

maioria – torna-se inevitável quando as medidas absolutas e 

transcendentais da religião ou da lei da natureza perdem a sua 

autoridade. E essa situação de forma alguma se resolverá pelo fato de 

ser a humanidade a unidade a qual se aplica o que é ‘bom’. Pois é 

perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas 

práticas, que, um belo dia, uma humanidade altamente organizada e 

mecanizada chegue, de maneira democrática – isto é, por decisão da 

maioria -, à conclusão de que, para a humanidade como um todo, 

convém liquidar certas partes de si mesma (ARENDT, 1997, p. 332). 

 

Arendt nos alerta que não bastaria democracia e regimes 

democráticos, pois mesmo eles podem perder o rumo e criarem aberrações democráticas 

pela força de uma maioria juridicamente constituída. Arendt trazia que devemos ter o 

cuidado de não permitir que a vontade de uma maioria, mesmo que esta seja 

democrática, prevaleça sobre a outra com a finalidade de liquidá-la. Uma parcela da 

humanidade não pode aniquilar a outra apenas pelas suas vontades, por mais 

democrática que elas sejam ou pareçam. Arendt ao descontruir a utopia dos direitos 

humanos nos faz refletir ainda hoje. Qualquer tentativa de efetivar os direitos humanos 

na atualidade, esbaram nas duras argumentações dela, pois pouco foi feito para mudar 

esse cenário na atualidade. 

Com as constatações que tivemos durante o texto, acredita-se que 

tornasse ainda mais difícil acreditar em um organismo internacional, seja para proteger 

os direitos dos humanos (sem a necessidade de eles serem nacionais, de pertencerem a 

algum Estado), seja para proteger os direitos dos Estados. Ainda não temos este 

organismo internacional para garantir os direitos dos humanos, e não apenas do cidadão. 

Para aqueles que pensam e a ONU, ela não possui condições para ser esse organismo 

internacional. A ONU não possui instrumentos, ou eles são frágeis, para exigir de um 

Estado o cumprimento de tratados internacionais com relação aos direitos humanos, 

nem ao menos dos seus Estados membros, o que dizer dos Estados não membros. Com 

isso, vemos a todo instante, violações desses direitos. 
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A limitação dos direitos humanos de ontem e de hoje podem sim 

inviabiliza-los, mas esse será o risco que a humanidade deverá correr para tentar dar 

uma mínima garantia para a existência e a permanência da espécie humana. Acredita-se 

que a humanidade só poderá “melhorar” com a utilização da sua liberdade, na esfera 

política, no dissenso, pois Arendt já nos alertava que a cada nascimento tem-se uma 

nova possibilidade de renovação da vida. Percorreu-se um caminho tentando 

compreender as fragilidades dos direitos humanos na atualidade. Esse caminho instigou-

nos a pensar os direitos humanos com muitos “senões”. Trazendo à tona algumas 

perguntas ainda sem resposta: Os direitos humanos são da pessoa ou apenas do cidadão? 

Necessitamos ser nacionais de um Estado para que a nossa dignidade seja respeitada? 

Talvez com o advento desses novos e crescentes refugiados, ter-se-á uma pista para as 

respostas. 
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QQUUAALL  OO  SSEENNTTIIDDOO  DDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EEMM  AARREENNDDTT??  

Ana Carolina Turquino Turatto1 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: anactt@gmail.com 

 

RESUMO: Trata-se de uma reflexão sobre a política e, por consequência, sobre a liberdade, 

já que se busca responder à pergunta “qual o sentido da política em Arendt?” e a essa 

pergunta Arendt enfaticamente já forneceu uma resposta: é a liberdade. Dessa forma, buscou-

se compreender o que é liberdade para que se pudesse entender o sentido da política, 

destacando-se que, apesar de política e liberdade se identificarem, segundo a filósofa, esses 

institutos não podem ser entendidos como causa e consequência ou como sinônimos. Para 

tanto se realizou uma pesquisa teórica pela revisão bibliográfica dos textos de Arendt e de 

seus comentadores, para, assim, concluir-se que capacidade do milagre do novo é 

proporcionado pela ação e esta somente pode chegar ao seu termo ante a possibilidade da 

relação com os outros, respeitando-se a singularidade de cada indivíduo; a liberdade, então, 

dará guarida à espontaneidade do aparecimento dos homens, pelo discurso — apresentação da 

opinião —, no espaço público, a fim de que se relacionem. O sentido da política, portanto, 

será o de conceder o espaço de aparecimento de cada um, cuja manifestação será a liberdade.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade. Ação. Espontaneidade. Relação. Arendt. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pergunta que perpassa este artigo é “Qual o sentido da política em 

Arendt?”. Apesar dessa indagação já ter sido respondida pela filósofa, o sentido da política é a 

liberdade, faz-se necessário entender o que é essa liberdade que compõe a acepção de política. 

Para tanto, apresenta-se, suscintamente, a distinção feita por Arendt entre os 

elementos do agir político, para que se possa compreender o significado do termo “sentido” 

utilizado pela autora. 

Em seguida, aborda-se a percepção arendtiana de liberdade, retomando-se a 

pólis da Antiguidade Clássica em razão da não verificação nesse período da dicotomia 

apresentada pela tradição entre política e liberdade. 

Após, foi cotejada a questão do agir e do discurso que tornam a liberdade 

visível e a esfera em que essa liberdade é exercida, o espaço público.  

_______________ 
1 Aluna do programa de pós-graduação, Mestrado em Filosofia Contemporânea, da Universidade Estadual de 

Londrina e advogada. 
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Assim, conclui-se que a capacidade do milagre do novo é proporcionado 

pela ação e esta somente pode chegar ao seu termo ante a possibilidade da relação com os 

outros; a liberdade, então, dará guarida à espontaneidade do aparecimento dos homens, pelo 

discurso — apresentação da opinião —, no espaço público, a fim de que se relacionem. O 

sentido da política, portanto, será o de conceder o espaço de aparecimento de cada um, cuja 

manifestação será a liberdade. 

 

QUAL O SENTIDO DA POLÍTICA EM ARENDT? 

 

Arendt no artigo Será que a política ainda tem de algum modo um sentido 

responde à questão sobre o sentido da política dizendo: “o sentido da política é a liberdade” 

(1993, p. 117). Entretanto, apesar da “simplicidade e do caráter conclusivo” (ARENDT, 1993, 

p. 117) da resposta dada por Arendt, ela não é plenamente elucidativa. Há a imprescindível 

necessidade do exercício para se compreender o que é a liberdade para, assim, tratar-se da 

“coisa política”. 

Inicialmente, faz-se importante destacar a diferenciação apresentada pela 

autora entre os elementos que compõem todo o agir político: objetivo (o que se persegue), 

meta (o que se idealiza e orienta) e sentido (que se revela na execução): 

 

O sentido de uma coisa, ao contrário de seu objetivo, está sempre contido 

nela mesma; o sentido de uma atividade só pode existir enquanto durar essa 

atividade. Isso vale para todas as atividades, também para o agir, persiga ele 

ou não um objetivo. Dá-se o contrário com o objetivo de uma coisa; só 

começa a aparecer na realidade quando a atividade que o produziu chegou a 

seu fim — da mesma maneira que a existência de qualquer objeto produzido 

começa no momento em que o produtor deu o último golpe de mão nele. Por 

fim, as metas pelas quais nos orientamos produzem os parâmetros pelos 

quais deve ser julgado tudo que é feito; elas excedem ou transcendem o 

tratado no mesmo sentido em que cada medida transcende aquilo que tem de 

medir (ARENDT, 2013b, p. 127). 

 

A pergunta deste trabalho e a resposta de Arendt é sobre o sentido da 

política: a liberdade. Esta é a manifestação do convívio e do agir em conjunto. A liberdade, 

portanto, é percebida na execução do agir político, mas esse agir político só é possível ante a 

liberdade, pois o sentido somente existe enquanto existir a atividade; por isso que política e 

liberdade são os dois lado da mesma matéria.  
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Apesar de se identificarem, política e liberdade não são a mesma coisa, não 

podem ser tidos como uma sendo causa e a outra consequência. A identificação, então, se dá 

do seguinte modo: se há um espaço público no qual se podem expressar as mais diversas 

opiniões — liberdade —, será nesse momento, que se apresenta a doxa e se estabelece a 

relação do falar e do ser ouvido, que se perceberá a esfera pública, local onde se verifica a 

política. 

A questão da liberdade, imbricada com a questão da política, é relevante no 

pensamento arendtiano em razão do surgimento dos sistemas totalitários, nazismo e 

bolchevismo, que suprimiram por completo a liberdade humana e minaram a política, pois 

desapareceram com o espaço público como o local da espontaneidade, do agir em conjunto. A 

concepção vigente nesses sistemas era de que “a liberdade dos homens precisa ser sacrificada 

para o desenvolvimento histórico, cujo processo só pode ser impedido pelo homem quando 

este age e se move em liberdade” (ARENDT, 2013b, p. 51). 

Desde Platão e Aristóteles a política enfrenta a sua definição como a arte de 

governar, o meio destinado tão somente à boa administração, seja da organização do Estado, 

seja da utilização dos meios de força (esta, atualmente, pode gerar o extermínio da 

humanidade), ou seja, do poder gerado pela ação em conjunto dos homens. A política acabou 

por se tornar, efetivamente, um risco aos seres humanos, pois os ameaça com guerras e armas 

atômicas, tornando-se sinônimo do agir violento (ARENDT, 2013b, p. 126), em patente 

afronta à concepção de política como responsabilidade do mundo em comum, cujo 

fundamento é a philia, amor pela humanidade e a sua pluralidade singular. 

De outro modo, a política passou a ser entendida como algo imprescindível 

para a vida humana, destinando-se, no entanto, tão somente aos provimentos quanto a uma 

vida administrável em comum, que diz respeito ao convívio entre todos. Arendt (2013b, p. 46) 

destaca a forma como se vê a política:  

 

Tarefa e objetivo da política é a garantia da vida no sentido mais amplo. Ela 

possibilita ao indivíduo buscar seus objetivos, em paz e tranquilidade, ou 

seja, sem ser molestado pela política. 

 

Arendt (1993, p. 119), então, asseverará que: 
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Se é verdade que a política não é nada além do que é infelizmente necessário 

para a preservação da vida da humanidade, então com efeito ela começou a 

ser liquidada, ou seja, seu sentido transformou-se em falta de sentido. 

 

Ao dizer que o sentido da política é a liberdade, Arendt está retomando o 

passado, a Antiguidade Clássica, na qual se concebia a política somente na pólis (esta era o 

espaço palpável), e a política era possível somente porque os homens eram livres — “Ser-

livre e viver-numa-polis eram, num certo sentido, a mesma e única coisa” (ARENDT, 2013b, 

p. 47) —, não havia para esses homens gregos qualquer subordinação ou coação pelo outro 

(relação de iguais com iguais) ou a iminente necessidade da manutenção da vida biológica 

(que ficava a cargo dos escravos).  

Assim, a regulação da vida na pólis se dava pela conversa mútua e o 

convencimento recíproco (ARENDT, 2013b, p. 48). Segundo a filósofa: 

 

A liberdade de externar opinião, o direito de ouvir opiniões de outros e de 

também ser ouvido, que para nós constitui também parte indispensável da 

liberdade política, suplantou a liberdade não em contradição com ela, mas 

que possui uma natureza bem diferente, característica do agir e do falar, 

desde que seja uma ação. Essa liberdade consiste naquilo que chamamos 

espontaneidade que, segundo Kant, se baseia no fato de cada homem ser 

capaz de começar uma série de novo por si mesmo (ARENDT, 2013b, p. 

57). 

 

Liberdade na pólis era o “não-ser-dominado”, fosse por outro homem ou 

pelo trabalho, e a possibilidade da produção de um espaço entre muitos (ARENDT, 2013b, p. 

48) — uma religação —, espaço no qual se podia ser livre. Por isso, para Arendt (2013b, p. 

23) a política surge no entre-os-homens: “A política surge no intra-espaço e se estabelece 

como relação”. Arendt, então, dará a esse entendimento política-liberdade uma ressignificação 

para as necessidades contemporâneas.  

Necessidades essas que surgiram após as experiências políticas do século 

XX, as do totalitarismo, que pretendeu subordinar todas as esferas da vida às exigências da 

política, ou melhor, do que esses regimes entendiam por política. Tudo passou a dizer respeito 

ao domínio público e menoscabar os direitos civis, em especial os direitos à intimidade e à 

isenção da política (ARENDT, 2013c, p. 195), cerceando a ação e o discurso enquanto debate 

público e político. 
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A partir de tais eventos, reforçou-se, de sobremaneira, a ideia de que a 

liberdade se iniciaria onde a política terminasse, acentuando o entendimento de que “Quanto 

menos política mais liberdade” (ARENDT, 2013c, p. 195). A política passou a ser entendida 

somente como um meio para um fim — exercício da força e violência —, deixando de ser, 

inclusive, o modo pelo qual se assegura o âmbito público para a manifestação da liberdade. 

A liberdade, então, pode ser consubstanciada, segundo Arendt (2013b, p. 

42), no milagre do novo, no surgimento de algo inesperado, incalculável e inexplicável em 

sua causa. A essa capacidade de operar milagres Arendt (2013b, p. 43) denomina de ação. O 

agir do ser humano faz milagres, pois é a ação que possibilita o desencadeamento de 

processos, ocasionando o surgimento do novo. De acordo com Arendt (2013b, p. 43): 

 

O milagre da liberdade está contido nesse poder-começar que, por seu lado, 

está contido no fato de que cada homem é em si um novo começo, uma vez 

que, por meio do nascimento, veio ao mundo que existia antes dele e vai 

continuar existindo depois dele.  

 

A política somente fará sentido se fomentar o espaço de aparecimento de 

cada um, respeitando-se a pluralidade; será a relação entre os homens — ouvir e ser ouvido — 

que proporcionará o sentimento de responsabilidade com o mundo comum. 

Arendt (2013b, p. 58) afirmará, assim, que o agir não prescinde da presença 

do outro, pois, ao se começar alguma coisa, somente é possível levá-la ao seu término se 

houver outros que ajudem. O agir, por tanto, nunca se dá no isolamento, mas, sim, in concert, 

pois a pluralidade é a “condição básica da ação e do discurso” (ARENDT, 2013a, p. 129). 

O agir, segundo a filósofa, significa, em seu sentido mais geral, “tomar 

iniciativa, iniciar (como indica a palavra grega archein, ‘começar’, ‘conduzir’ e, finalmente, 

‘governar’), imprimir movimento a alguma coisa ([...] agere)” (ARENDT, 2013a, p. 221). A 

ação nesse sentido — início — corresponde ao fato do nascimento, todos nascemos, mas será 

pelo discurso que se reconhecerá a alteridade, tomar-se-á consciência de quem se é e do 

mundo comum (ARENDT, 2013a, p. 223). Segundo a autora: 

 

Por meio deles [ação e discurso], os homens podem distinguir a si próprios, 

ao invés de permanecerem apenas distintos; a ação e o discurso são os 

modos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os outros, 

certamente não como objetos físicos, mas qua homens (ARENDT, 2013a, p. 

220). 
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Será o discurso, na acepção arendtiana, que possibilitará o caráter revelador 

da ação. A ação será relevante se falada, pois a fala permitirá que se anuncie o seu ator: o que 

“faz, fez e pretende fazer” (ARENDT, 2013a, p. 223). Além disso, será o discurso que 

possibilitará o reconhecimento do juízo realizado por esse ator. A opinião poderá ser 

apresentada no mundo comum pelo discurso e esse diálogo será o meio para o 

estabelecimento da intersubjetividade. 

Para Arendt (2013c, p. 192), a razão de ser da política é a liberdade e a 

manifestação da liberdade é a ação e o discurso. A possibilidade de agir e de discursar torna a 

realidade concreta, pois se podem comunicar e confirmar as sensações particulares. A 

concretude dessa realidade é o que possibilita assegurar-se o espaço público no qual o corpo 

político pode aparecer. Para Arendt (2013c, p. 195), “A liberdade como fato demonstrável e a 

política coincidem e são relacionadas uma à outra como dois lados da mesma matéria”. 

 

Para nós, só importa aqui o fato de entendermos liberdade como algo 

político, e não como o objetivo mais elevado dos meios políticos, e que 

pressão e violência sempre foram, na verdade, meios para proteger o espaço 

político, ou para fundá-lo e ampliá-lo — mas sem serem políticos em si 

como tal. São fenômenos marginais que pertencem ao fenômeno da coisa 

política e, por causa disso, não são ela (ARENDT, 2013b, p. 61). 

 

Fato é que, se o sentido da política é a liberdade e a liberdade é manifestada 

pela ação e pelo discurso, faz-se necessário que haja um local para que essa manifestação 

ocorra. Este local é o espaço público, onde, então, os homens podem efetivamente interagir e 

apresentar os seus argumentos, as suas opiniões, os seus juízos, estabelecendo, assim, o 

diálogo e apresentando a sua singularidade e excelência de modo que possam ser vistos e 

ouvidos por todos, para que possam “fazer” política. 

Entretanto, somente haverá um sentido para a política — a liberdade — 

enquanto for possível a atividade do agir, permeada pelo discurso, em um espaço público no 

qual se consinta a participação ativa dos seres humanos nas coisas do mundo, respeitando-se a 

singularidade de cada um ante a pluralidade de agentes e opiniões. 
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Micael Rosa Silva1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

E-mail: micaelschopenhauer@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Hannah Arendt, em sua trajetória filosófica, discorreu sobre os mais diversos 

temas que circundam a existência humana; com um olhar crítico voltado à tradição procura 

pensar, “sem corrimão”, os principais eventos da primeira metade do último século. Portanto, 

não é estranho que tenha refletido sobre problemas ligados à educação hodierna. Mesmo não 

sendo sua principal preocupação, não são poucos os escritos arendtianos sobre a educação; 

dentre as principais obras onde o tema emerge, direta ou indiretamente, destacamos A 

condição humana (58), Crise na educação (58) – posteriormente presente na publicação de 

1961, Entre passado e futuro – além de vários outros artigos e ensaios, por exemplo, 

Reflexões em Little Rock, no qual a filósofa, após ver a foto de uma menina negra sendo 

hostilizada ao entrar em uma escola americana dos anos 50, é levada a pensar que os adultos e 

a educação deveriam defender as crianças das ameaças do mundo e não permitir a 

vulnerabilidade infantil em disputas políticas. No entanto, as análises da sociedade feitas por 

Arendt são, em demasia, perspicazes e acabam evocando a possibilidade de “pensar o não 

pensado”, suscitando assim, reflexões a respeito da educação até mesmo em escritos nos quais 

os temas originais, a princípio, pareciam ser bem diferentes. Isso é o que acontece quando 

trazemos as problemáticas do polêmico livro Eichmann em Jerusalém para o nosso cotidiano: 

a obra relata o julgamento de Adolf Eichmann, agente nazista, responsabilizado pela logística 

de extermínio de milhões de judeus; destarte, Arendt constata que por mais monstruosos que 

fossem os atos, ele mesmo, não o era; a única característica específica que se podia detectar 

em seu passado, bem como em seu comportamento durante o julgamento: “não se tratava de 

estupidez, mas de uma curiosa e bastante autêntica incapacidade de pensar” (ARENDT, 1993, 

p. 145). Visto que a “incapacidade de pensar” não é um problema que se limita ao contexto 

político da obra, mas, na verdade, se derrama por toda nossa contemporaneidade no lume dos 

mais periclitantes exemplos, perguntamos: como educar para o pensar? Este trabalho, antes da 

pretensão de responder essa pergunta, propõe-se a apresentar o problema da educação sob a 

ótica de Hanna Arendt. Para tal, discorreremos também, de forma sucinta, sobre as reflexões 

educacionais em Crise na educação, que por sua vez nos remete à obra A condição humana, 

familiarizando-nos, desse modo, com alguns importantes conceitos arendtianos para se pensar 

a educação, tais como: natalidade, autoridade, amor mundi, para então, em um segundo 

momento, demonstrar como a “banalidade do mal” pode ser lida como um problema da 

educação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crise. Educação. Pensar. Eichmman. Banalidade do mal. 

 

PARTE I – EDUCAR POR AMOR AO MUNDO 

 

_______________ 
1 Doutorando. 
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Sem dúvidas, o principal escrito de Hannah Arendt com questões 

especificamente educacionais é o ensaio de 1958, Crise na educação. A premissa deste 

ensaio, como claramente indica a proposição de seu título, diferentemente de pensar uma crise 

da educação, é pensar como a crise do mundo contemporâneo reflete-se na educação; a 

preocupação aqui não são os processos educacionais, tampouco metodologias de ensino; não 

se trata de uma psicologia da educação, mas sim, uma reflexão sobre em que medida que a 

crise do século XX – chamado por ela de “mundo moderno” – afetam a educação. Neste 

sentido, são indissociáveis as considerações sobre educação de uma discussão sobre a própria 

condição humana e os acontecimentos políticos da modernidade, ou seja, o artigo está 

diretamente relacionado com os conceitos políticos e existenciais presentes nas demais obras 

da filósofa, sobretudo os apresentados em A Condição humana.  

Decidimos iniciar nossa investigação sobre a Crise na educação, pelas suas 

considerações finais, é neste momento em que Arendt destaca a responsabilidade existente no 

ato de educar as crianças, suas palavras são: 

 

É a relação entre adultos e crianças em geral, ou, para colocá-lo em termos 

ainda mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato da natalidade: o fato de 

todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser o mundo constantemente 

renovado mediante o nascimento. A educação é o ponto em que decidimos 

se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele 

e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação 

e a vinda dos novos e dos jovens (ARENDT, 2007, p. 247). 

 

O excerto primeiramente nos chama atenção para a educação estar ligada ao 

fato da natalidade, isto é, o fato de nascer para o mundo, no entanto, natalidade não significa 

simplesmente surgir no mundo em sua concepção mais genuína: mais um nascimento; trata-se 

de algo mais profundo, é a constituição de um novo início no mundo, é a possibilidade de 

atualização a partir de novas relações. Influenciada por Heidegger, Arendt considera a 

natalidade um modo de ser apenas do homem, diferentemente dos demais seres que também 

nascem (plantas e animais), apenas o homem é criador de mundo e ao criá-lo torna-se parte do 

mundo. Mas é importante ressaltar que o mundo, no então contexto filosófico, tem um 

significado específico, não é mero lugar, mas onde se dão as relações humanas. Todavia, as 

crianças, chamados por Arendt de “os novos” (οι νεοι), são os recém-chegados, semelhantes a 

estrangeiros em um lugar desconhecido, necessitam da educação para se adequar ao mundo 

que lhes é estranho, que já existia antes deles e que ainda existirá depois de sua morte. 
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A educação, assim sendo, tem o delicado papel de inserir ‘os novos’ no 

mundo, ensinando-lhes a responsabilidade pelo mesmo. O educador deve assumir a 

incumbência não apenas pelo desenvolvimento da criança, mas educá-la para amar o mundo; 

segundo as palavras de Arendt: “amor mundi”. Amar o mundo é responsabilizar-se pela sua 

preservação e pela sua continuidade. A preocupação com a preservação do mundo é legítima, 

porque ele está em constante atualização, passível de novidade e, consequentemente, de 

instabilidade. Com a chegada dos ‘novos’ o mundo se transforma e pode ser devastado e 

destruído. A educação faz-se crucial para conservação do mundo. Logo, quem educa, além de 

se responsabilizar pela formação dos novos, se responsabiliza pela manutenção e preservação 

do próprio mundo.  

Entendendo este caráter conservador, no sentido de conservação, que faz 

parte da essência da atividade educacional para Arendt, cabe entender a crise que passa a 

educação na modernidade do século XX, que, perceptivelmente, estende-se aos nossos dias. A 

filósofa constata que as relações sociais contemporâneas sustentam-se em um hedonismo que 

atravessa a sociedade de consumo, initerruptamente reposta com necessidade de mais 

consumo, de mais entretenimento e diversão, desejando, acima de tudo, a novidade sem a 

preocupação de se conservar o passado, sucedâneos da perda de autoridade e tradição. Apesar 

da análise crítica da autora partir da sociedade norte-americana – onde a autoridade legítima é 

substituída pelo ideário de igualdade e pela recusa de qualquer pressuposto de hierarquia – 

acaba refletindo o mundo ocidental contemporâneo como um todo.  

A sociedade rompendo laços com o passado e com a tradição, orientando-se 

apenas pelo futuro imediato, acaba por perder a noção de autoridade no mundo, que por sua 

vez, reflete, irremediavelmente, numa crise de autoridade no âmbito educacional. Sem 

autoridade, os limites entre os adultos e as crianças vão se tornando cada vez mais estreitos; 

nesta tenuidade da fronteira entre o adulto e as crianças reside o grande problema da 

educação: a falta de responsabilidade e o despreparo dos adultos para educar os novos para o 

amor mundi. A interpretação que fazemos de Hannah Arendt gira em torno da problemática 

da falta de preparo dos adultos em introduzir educacionalmente os recém-chegados no mundo, 

justamente devido à perda da autoridade.  

O homem moderno, além de estar desatado da ideia de autoridade genuína é 

regido pela lógica do trabalho e consumo, obedecendo a um ciclo perpétuo de produção e 

devastação em escalas assustadoras; a ideia é semelhante ao mito de Sísifo que analogamente 
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ao labor, empurra uma pedra montanha a cima para no dia seguinte repetir a saga 

initerruptamente – podemos fazer uma analogia com o homem moderno que, procurando 

satisfazer sua vontade de felicidade instantânea passa a se compreender e se comportar como 

o animal laborans, ou seja, tornou o trabalho condição de sua existência, dedicando suas 

poucas horas de descanso em consumir; e quanto maior o tempo que dispõe, mais voraz torna-

se sua necessidade de consumir.  

Apesar desse diagnóstico feito pela autora ser relevante no que tange a 

políticas importantes: a administração política se reduz à lógica do trabalho e manutenção da 

felicidade do animal laborans – inclusive a crise na educação é resultado de uma crise das 

instituições políticas, uma vez que na leitura arendtiana “a escola é antes a instituição que se 

interpõe entre o domínio privado do lar e o mundo, de forma a tomar possível a transição da 

família para o mundo” (ARENDT, 2007, p. 238) – nossa intenção é acentuar que a as 

características do homem moderno, o animal laborans, é indissociável da incapacidade de 

julgar e pensar criticamente. Essa incapacidade já é citada em A Condição humana, ao 

apontar que: “o desaparecimento do senso comum nos dias atuais é o sinal mais seguro da 

crise atual. Em toda crise é destruída uma parte do mundo, alguma coisa comum a todos nós”. 

(ARENDT, 1995, p. 227). Tal característica, acrítica, supérflua, é resultado, segundo a 

filósofa, das “sociedades de massas” que se erigem à base do consumo e do utilitarismo: 

 

Grandes massas de pessoas constantemente se tornam supérfluas se 

continuamos a pensar em nosso mundo em termos utilitários. [...] Os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos de toda parte conspiram 

silenciosamente com os instrumentos totalitários para tornar os homens 

supérfluos (ARENDT, 1989, p. 508). 

 

A total falta de capacidade de pensar emerge na obra arendtiana como um 

problema de ordem ainda maior ao questionar a crise em que a educação se encontra. Esta 

característica estéril de pensamento foi formulada pela filósofa no polêmico livro Eichmann 

em Jerusalém; nesta obra sua intenção em nenhum momento é refletir a degradação em que se 

encontra a educação, no entanto, por evidenciar um mal estar que atinge a humanidade, ao 

que parece, cada vez mais, parece-nos lícito investigar essa atrofia de pensamento enquanto 

um problema da educação. 

 

PARTE II – EICHMANN EM JERUSALÉM E A INCAPACIDADE PARA O PENSAR 
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No prólogo de Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt diz que o livro é 

um relato de um julgamento, explica que sua fonte principal é a transcrição dos trabalhos da 

corte distribuída à imprensa em Jerusalém. O julgamento que a autora se refere é o 

julgamento ocorrido em 1961 de Adolf Eichmann, um importante líder do partido Nacional 

Socialista da Alemanha nazista, responsável pela logística de transporte e extermínio de 

milhões de judeus durante o holocausto. No entanto, ao se deparar com o réu em Jerusalém, 

Arendt percebe um novo tipo de criminoso, aquele que executa um novo tipo de crime: 

assassinatos em massa. Esse novo modelo de criminoso só é possível de ser entendido 

mediante à burocracia: para o burocrata, o pensamento, a criatividade e por fim, a 

responsabilidade não importam, o que importa é apenas o sucesso da execução. 

Portanto quando Arendt confronta-se com os argumentos de defesa de 

Eichmann, ela vê nele, mais que um monstro, um burocrata que só cumpria ordens. Em seu 

ensaio Pensamentos e considerações morais, diz: 

 

Há alguns anos, em um relato sobre o julgamento de Eichmann, eu 

mencionei a “banalidade do mal”. Não quis com a expressão, referir-me a 

teoria ou doutrina de qualquer espécie, mas antes a algo bastante factual, o 

fenômeno de atos maus cometidos em proporções gigantescas – atos cuja 

raiz não iremos encontrar em uma especial maldade, patologia ou convicção 

ideológica do agente; sua personalidade destacava-se unicamente por uma 

extraordinária superficialidade. Por mais monstruoso que fossem os atos, o 

agente não era nem monstruoso nem demoníaco; a única característica 

especifica que poderia se detectar durante o julgamento e o inquérito policial 

que o precedeu, afigurava-se como algo totalmente negativo; não se tratava 

de estupidez, mas de uma curiosa e bastante autentica incapacidade de 

pensar (ARENDT, 1993, p. 145). 

 

Essa é a essência do diagnóstico feito pela filósofa do réu nazista, Eichmann 

não era nenhum monstro, ao contrário, era um homem comum e o que é mais terrível, muitos 

eram assustadoramente normais como ele. O réu não era só normal, era um excelente 

funcionário, um cidadão exemplar, apegado às regras, a ponto de acreditar que e seu único 

erro teria sido cumprir ordens, portanto não seria um monstro e não merecia estar naquela 

cabine de vidro. O fato de não ser um monstro convence Arendt, que enxerga no acusado, não 

apenas uma pessoa normal, como um bom pai de família, um filho exemplar e um irmão 

dedicado. (ANDRADE, 2010, p. 112). Outa característica que chama a atenção de Arendt era 

o modo como Eichmann se expressa, através do uso de clichês; seus argumentos eram na 

verdade frases prontas; existia nele uma dificuldade intransponível para comunicar-se, 
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expressar o seu pensamento e entender os demais pontos de vistas. Os clichês são, na 

compreensão de Arendt, 

 

A adesão a códigos de expressão e conduta convencionais e padronizados 

têm função socialmente reconhecida de nos proteger da realidade, ou seja, da 

exigência do pensamento feita por todos os fatos em virtude de sua mera 

existência. Se respondêssemos todo o tempo à esta exigência, logo 

estaríamos exaustos (ARENDT, 2008 apud ANDRADE, 2010, p. 112).  

 

Eichmann era o exemplo de quem a nunca havido tomando consciência da 

exigência de pensar nos fatos, nem mesmo na sua mera existência; de modo que, ao mesmo 

tempo em que poderia ser considerado um bom cidadão, até mesmo leal, responsável, bom 

pai, comum, o burocrata quem tem a meta da eficiência, era também banal, supérfluo, incapaz 

para o pensamento, acrítico, condicionado, superficial. Características que despertam em 

nossa filósofa o incômodo para entender a origem de tamanho mal. É neste conflito que 

formula sua concepção de maldade sem explicações, sem explicações, banalidade do mal. 

Diferente de formulações feitas em obras anteriores, defende que o mal é 

algo sem raízes pré-estabelecidas, no entanto, possui a potencialidade de se espalhar 

epidemicamente entre pessoas incapazes de pensar, ou seja, pessoas incapazes de refletir 

sobre os acontecimentos e sobre os próprios feitos. Este tipo de pessoa, tipologicamente 

ilustrada em Eichmann em Jerusalém, não pode ser confundida com ‘pessoas estúpidas’, nem 

mesmo com pessoas ‘imorais’ ou ‘perversas’; o mal encontrado nessas pessoas é banal – 

mesmo podendo ter consequências monstruosas – não tem motivação alguma. Contudo, isso 

não significa que seja algo sem importância e que deva ser ignorada, pelo contrário, ao 

escrever sobre a banalidade do mal, não diz que se trata de um fenômeno comum, mas pode 

ser vivenciado como algo comum; neste sentido, o mal não é algo normal, porém ocupa 

indevidamente o lugar de normalidade (ANDRADE, 2010, p. 114). Por esse motivo, em 

nenhum momento Arendt condiz com a imputabilidade de Eichmann, a banalidade do mal 

não pode ser justificativa para o mesmo, ao descrever o acusado como incapaz de pensar, não 

argumenta a favor de isentá-lo de seus crimes. 

As especulações arendtianas sobre a banalidade do mal transportam o 

problema de uma questão ontológica para uma questão política - o mal não está ligado mais a 

questões de ordem teológicas, uma vez que não se pensa em uma origem ou essência do 

mesmo. A dimensão política do mal é apreendida no âmbito em que o mal é resultado das 
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sociedades de massa que entendem a vida a partir de uma lógica utilitária, um exemplo disso é 

como o “mal” é vendido como algo normal pela indústria da mídia, que oferecem aos olhos, 

até mesmo dos mais jovens, uma sorte de espetáculos monstruosos na forma de filmes, 

notícias cotidianas de linchamento, assassinatos e até mesmo, em jogos de violência com 

teores assombrosos. A banalidade do mal parece nos oferecida diariamente, mas é importante 

dizer que para Arendt, as pessoas aderem ao mal na medida em que são superficiais, da 

mesma forma em que consideram suas vítimas supérfluas. Assim, quanto mais uma sociedade 

se constitui enquanto massa, quanto mais se identifica a partir de termos utilitários, então, 

mais supérfluas se tornam as pessoas que dela são parte.  

O problema em que nos encontramos é que pelo percebido por Arendt 

(1989, p. 510), os acontecimentos políticos, sociais e econômicos de sua época e 

indiscutivelmente de nossa contemporaneidade, em todo o mundo, conspiram silenciosamente 

para tornar as pessoas mais supérfluas. Além disso, é perceptível que os atributos de 

Eichmann descritos pela filósofa, tais como: o burocrata eficiente, incapaz de pensar 

criticamente e se comunicar para além dos clichês, são características encontradas facilmente 

hoje em dia nas pessoas, ou melhor, na “gente” (das Man) para usar um termo heideggeriano; 

a cultura massificada hedonista de pessoas imediatista são, como Eichmann, instrumentos de 

um sistema burocrata que transforma homens em funcionários e meras engrenagens, 

desumanizadas. Aqui o termo “desumanizado” ganha uma importante significação, se 

olharmos para a etimologia: (des) humanitas, palavra latina que tem o mesmo significado da 

palavra grega παιδεία, formação, educação, o conjunto de saberes que formam o bom cidadão, 

isto é, educar para “ser-humano”, portanto, desumanizado, etimologicamente, transmite a 

ideia de não-formado, ou não-educado, aquele que por algum motivo não absorveu os saberes 

necessários para tornar-se humano. Haja vista, o grande problema para a banalidade do mal, 

para a superficialidade de um tipo que é incapaz de pensar é um problema também da 

educação. 

Nesta mesma linha de argumentação, Arendt no ensaio Pensamentos e 

considerações morais, diz que essa ausência absoluta de pensamento lhe atraiu o interesse; 

ainda pergunta se é possível fazer o mal, não apenas por omissão, mas também os males da 

ação na ausência de motivos; “Será que nossa capacidade de julgar, de distinguir o certo do 

errado, o belo do feio, depende da nossa capacidade de pensar?” (ARENDT, 1993, p. 146). O 

que incomoda a filósofa é saber se a incapacidade de pensar afetaria a consciência moral. No 
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que diz respeito ao caso Eichmann, Arendt nos dá argumentos suficientes para o 

considerarmos, não alguém enfermo ou demoníaco, nem alguém que agia segundo suas 

convicções ideológicas e partidárias, mas sim um tipo que nunca experimentou as exigências 

do pensamento frente aos acontecimentos. A polêmica levantada pela autora, como vimos, 

não está em defender a inocência ou imputabilidade do ex-líder nazista, muito menos 

justificar suas atrocidades, mas sim em diagnosticar que este sintoma de impossibilidade de 

pensar não é uma característica apenas de um indivíduo, mas sim de possível em todo um 

povo, cultura ou sociedade, inclusive dos judeus. Tal polêmica abalou de certa forma a fama e 

o prestígio que Arendt tinha entre os intelectuais da época, no entanto nos chama atenção para 

outro problema de ordem filosófica: o mal, assim como a incapacidade para as exigências do 

pensamento não são um problema da educação? 

Nossa intenção aqui não é escrever uma fórmula de como educar para o 

pensar, isso talvez seja impossível, mas, tão somente, apontar para a falta do pensamento 

criterioso na formação de nossos contemporâneos. Se observarmos nossa sociedade 

percebemos nitidamente exemplos de banalidade do mal, por exemplo, a febre que nos assola 

por justiça às próprias mãos finalizadas em linchamentos e mortes. As escolas se tornaram 

fábricas de eficiência, isso podemos nitidamente notar nas escolas de todas as fachas etárias, a 

gestão destas instituições, tanto as privadas quanto as públicas, são burocráticas, engrenagens 

de um sistema que nivela através de números (os índices e avaliações externas são exemplos 

destes números niveladores): A gestão é uma engrenagem, os professores são outra e por fim, 

tornam as crianças outra espécie de engrenagem (des) humanizadas. O pensar e o refletir, 

nesse ponto de vista, são flores que às vezes nascem no deserto. 

Hannah Arendt em sua investigação sobre o pensamento na história da 

filosofia, nos dá algumas pistas para uma educação para o pensar. Para ela, o pensar, “o 

inteligível não é o mesmo que afastar-se do mundo sensível, mas uma retirada do mundo para 

um diálogo do eu consigo mesmo, a fim, sobretudo, de dar significado ao mundo.” 

(ANDRADE, 2010, p. 122). O exemplo que Arendt (1993) nos traz é de Sócrates: seu modelo 

procura manter-se nesse diálogo interno que dá significado às coisas, faz da filosofia e vida 

uma coisa só. Mas seguindo esta pista de Arendt, mas tomando um caminho diferente a ela, 

citamos a μαιευτικη socrática como uma forma, presente na tradição filosófica, de educação 

para o pensar, o emblemático exemplo do ensino enquanto obstetrícia está na obra Teeteto de 

Platão: 
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Porém os que tratam comigo, suposto que alguns, no começo pareçam de 

todo ignorantes, com a continuação de nossa convivência, quantos a 

divindade favorece progridem admiravelmente, tanto no seu próprio 

julgamento como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca 

aprenderam nada comigo; neles mesmos é que descobrem as coisas belas 

que põem no mundo, servindo, nisso tudo, eu e a divindade como parteira. 

(PLATÃO, 2014, p, 10). 

 

O que Sócrates possibilita, segundo o livro de Platão, é o diálogo consigo 

mesmo do qual nos fala Arendt. O educador, seja ele o professor ou os pais, ao invés de dar a 

resposta, ou mesmo, destacar o conteúdo, a informação, ou mesmo o conhecimento pelo 

conhecimento em primeiro plano no processo de educação, faz uma ode à criatividade da 

criança, privilegiando o seu pensamento mais íntimo, instigando delas mesmas as belas coisas 

que põem no mundo, servindo o educador apenas de parteira. É neste momento em que a 

engrenagem burocrática da educação para, e o que emerge? O espírito criativo dos novos. Não 

estamos dizendo que o conteúdo iluminista, o conhecimento técnico devam ser 

desconsiderados, mas estamos apontando para a importância da reflexão e do pensamento 

reflexivo e responsável na educação, só assim teremos bons médicos, exímios cirurgiões, mas 

que também saibam o sentido de sua profissão para além dos honorários. Profissionais aptos 

para cuidar e amar o mundo, no lugar de burocratas eficientes. Na verdade tudo isso são 

apenas “luzes incertas” nestes “tempos sombrios”.  

Somente apostando em uma educação humanitas, uma educação para o 

pensar, que podemos dizer se amamos o mundo suficiente para assumir responsabilidade 

sobre ele. É também, nesta educação humanista que decidimos se amamos nossas crianças o 

bastante, preparando-as para a tarefa de renovação do mundo. 
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RESUMO: Investigar a leitura empreendida por Hannah Arendt e Antonin Artaud em 

relação à possível impossibilidade/possibilidade de representação do pensamento na 

poesia, constitui o objetivo geral do nosso trabalho. Uma abordagem crítica deste 

problema será possível após à exposição da ocorrência da criação poética e papel que 

ela ocupa na atividade humana para Arendt e para Artaud o impoder, o pensamento que 

não se completa, o significado que não contempla e a insuficiência que se dá nesta 

relação. Assim a leitura de Artaud e Arendt vem contribuir para a discussão dessa 

representação e no que ela implicou para a filosofia. 

 

PALAVRAS CHAVE: Poesia. Linguagem. Representação. 

 

Em sua obra A Condição Humana, a filósofa alemã, Hannah Arendt 

delimita que a condição na qual vivemos é a que criamos para sobreviver, essas 

condições são várias, dependem do contexto histórico e lugar em que vivemos e dentro 

disso somos condicionados. Nesse sentido o condicionamento acontece de dois modos: 

por nós mesmos, nossos sentimentos e tudo aquilo que nos compete e por tudo que está 

ao nosso redor e nos influencia, família, cultura, sociedade. Esta condição para Arendt 

se dá em duas esferas, a da vida ativa: obra, trabalho e ação. Da vida contemplativa: 

pensar, querer e julgar. 

Dentro deste contexto, mais objetivamente direcionando ao campo em 

que pretendemos explorar neste trabalho, temos a obra de arte. Ela se dá pelo meio do 

trabalho, mas não é útil como os outros objetos, na verdade o papel que ela exerce é de 

permanência e transfiguração transcendental dada a cada singularidade humana que se 

libera em uma obra. Tal obra não tem uso, no entanto são coisas que o nosso pensar 

produz e reproduzimos com nossas mãos, ou seja, representamos. Esse é o processo 

pelo qual fazemos do nosso pensamento algo vivo.  

Arendt segue com esta ideia, expondo de que modo isso se daria na 

criação poética e sua reverberação. É na leitura de um poema, por exemplo, que 

ressuscitamos o caráter transcendental e de permanência de uma obra. Quando lemos 

um poema, através da palavra morta inferimos nosso espírito vivo e isso garantirá a essa 

obra poética a permanência como obra. Entretanto, o movimento da poesia e da música 

tem um lugar distinto das demais artes, pois essas são as atividades que tem sua 

mailto:mayaradioniso@hotmail.com
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materialização menos dependente da manufatura, sua materialização se dá pelo som e a 

palavra. 

Partindo assim para o ponto em que nos compete, Arendt elenca a 

poesia como a arte “mais humana e menos mundana” entre os fazeres estéticos, pois 

essa se encontra sempre mais próxima de sua origem, ou seja, do pensamento. Sua 

matéria prima é a linguagem, e o ato de fazer poesia é para a filósofa, um modo de 

transformar a recordação, “Mnemsyne, a mãe das musas” em memória, isso se dá no 

ritmo poético, é nesse ritmo que ocorre a fixação da memória em algo vivo. Essa 

capacidade que permite ao poema a permanência no mundo, através de sua qualidade, 

arbitrariamente, mas principalmente de sua capacidade de se fixar em memória. 

 

A poesia, cujo material é a linguagem, é talvez a mais humana e a 

menos mundana das artes, aquela cujo produto final permanece mais 

próximo do pensamento que o inspirou. A durabilidade de um poema 

resulta da condensação, de modo que é como se a linguagem falada 

com extrema densidade fosse poética por si mesma (ARENDT, 2013, 

p. 201). 

 

Em a Vida do Espírito, Arendt sugere que a linguagem é o que 

possibilita que nós tragamos as atividades da vida do espírito para o mundo, expondo 

assim a individuação que cada um comporta, “é o único meio pelo qual é possível tornar 

manifestas as atividades espirituais” (ARENDT, 2008, p. 84). Assim, tentamos 

aproximar como se dá a relação entre o pensamento e poesia, para a filósofa, pois nessa 

ligação entre ambos devemos ter como resultado a representação. 

 

As atividades mentais, invisíveis e ocupados com o invisível, tornam-

se manifestas somente através da palavra. Assim como os seres que 

aparecem e habitam o mundo de aparências tem em si o ímpeto de se 

mostrarem, os seres pensantes-ainda que pertencentes ao mundo das 

aparências, mesmo depois de haverem dele se retirado mentalmente- 

tem em si o ímpeto de falar, e, assim o tornar manifesto aquilo que, de 

outra forma, não poderia absolutamente pertencer ao mundo das 

aparências (ARENDT, 2008, p. 72). 

 

Ainda neste texto, nos é apontado como a filosofia bebeu na metáfora 

homérica, ela cita como exemplos a Alegoria da Caverna de Platão e o poema de 

Parmênides, e os classifica como poéticos para denotar sua concordância com 

Heiddeger, que o pensamento e a poesia estão ligados, pois, a filosofia se vale do estilo 

de manifestação poética de Homero para representar os seus conceitos filosóficos. 
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E mais, seguindo uma das ramificações da representação para Arendt, 

que alega que o pensamento é um re-pensar, vemos que para a filósofa, o ato de pensar 

está sempre atrelado ao passado, à recordação e à memória, é sempre um retomar-se, 

nesse movimento vemos que toda tradição do pensamento está sempre envolta a 

problematização da linguagem, cada poeta e pensador de seu tempo tem de confrontar-

se com a representação na linguagem para delimitar esse tempo. Isso nos traz uma 

preocupação central do pensamento arendtiano, que é a reflexão do que se é feito, do 

que a humanidade está produzindo no seu presente.  

Tento traçar aqui, um paralelo ousado e talvez um pouco distante, no 

entanto, nos proporciona dois pontos de vista acerca dessa relação do pensamento com a 

poesia e um pouco mais adiante, dessa necessidade de fazer com que o espirito se 

manifeste e se há um limite que a linguagem pode nos impor. Para isso, trago para a 

discussão, o poeta e dramaturgo Antonin Artaud, cuja uma das colunas centrais de sua 

obra e a que mais foi problematizada é a impossibilidade da linguagem. Até onde nosso 

pensamento pode ser expresso? A representação que conhecemos, em palavras, é capaz 

de sustentar com fidedignidade o que pensamos?  

A problemática acerca da representação na obra de Antonin Artaud é 

provocada em um primeiro momento quando envia alguns poemas para a revista 

francesa, Nouvelle Revue Française, o então diretor da revista, Jacques Rivière, recusa 

publicá-los, os acham desconexos, insuficientes. Em sua defesa Artaud ilustra a ele sua 

incapacidade de ter pensamentos inteiros e apenas espasmos e, consequentemente, de 

codificar estes espasmos de pensar em formas na linguagem, por isso qualquer 

expressão mesmo que deformada como os poemas em questão devem ser relevantes. 

Em primeiro, a angústia da qual ele sofria muitas vezes era emplacada ao fato de que ao 

pensar, pensamos em chegar a um pensamento completo, final, mas para ele este nunca 

chega, nunca se alcança e nem se define, isso se torna um vácuo. Pois pensamos em 

linguagem, mas para pensarmos e chegarmos a um pensamento mais profundo 

precisamos estar de acordo representativo entre o que estamos pensando com as 

palavras que se encaixam neste pensar primeiro, nesta expressão de não sei o quê, mas 

que é o impulso para a fala, para sua voz. 

 

É um "impoder", diz ele, que parece essencial ao pensamento mas 

transforma-o numa falta extremamente dolorosa, uma falha que brilha 

a partir desse centro e, consumindo a substância física do que ele 

pensa, divide-se em todos os níveis como impossibilidades 
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particulares. [...]. Não é apenas uma dificuldade metafísica, é o 

arrebatamento de uma dor, e a poesia é essa dor perpétua, ela é "a 

sombra" e “a noite da alma", “a ausência de voz para gritar" 

(BLANCHOT.2005, p. 52-grifo do autor). 

 

Podemos ver duas vertentes do mesmo problema, o pensamento 

escapa a Artaud, é uma brancura, se tem espasmos, ideias, mas somem com a mesma 

fugacidade com que surgem, isso relaciona-se diretamente a experiência poética, pois 

trata-se do esforço na tentativa constante de expressar este pensamento que foge, que 

escapa. A outra vertente do problema e que está completamente ligada a primeira, é a 

representação, pois o pensamento escapa antes mesmo que seja representado e no caso 

de Artaud, quando o é, essa representação é insuficiente, não consegue corpo, formas na 

linguagem. Isso foi elucidado a Jacques Rivière que se interessou pelo relato que deu 

tônus a experiência da escrita dos poemas, pois se tratava da experiência pelo a qual se 

dava a obra até mais do que a própria obra em si. Os poemas são um esforço, uma 

tentativa de restauração do seu pensamento. No entanto o diretor da revista começa a 

trocar correspondências com Artaud e lhe sugere a publicação desta correspondência, 

com isso temos um famoso acontecimento da literatura contemporânea francesa: a 

primeira vez que publicam cartas com valor literário: “Correspondência com Jacques 

Rivière” (ARTAUD, 1994. p. 21-45). Assim observamos o poeta deslocar o centro de 

sua escrita, agora a poesia não aparece apenas com a função de restauro, de resgate e de 

fuga do vazio, mas depois deste momento, sua escrita se torna um relato da perda, deste 

vazio. 

O valor que agregam ao seu trabalho é pela falta, Artaud se sente mal, 

parece que o seu erro é o que é relevante em seu espírito, que a sua falha não mais 

combate o seu vazio, mas sim o incorpora, o abraça. Poderíamos pensar que se ele 

consegue expressar tão bem este vazio, como não o pode fazer com a poesia? Para 

Artaud, a poesia desempenha um papel erosivo, culminante. É nela que seu pensar é 

levado ao extremo, tentando atingir a completude, tentando se definir na linguagem. 

Como Blanchot sugere em O Livro por Vir: “Que a poesia esteja ligada a essa 

impossibilidade de pensar que é o pensamento, eis a verdade que não pode ser 

descoberta, pois ela escapa sempre, e obriga-o a experimentá-la abaixo do ponto em que 

a experimentaria verdadeiramente” (BLANCHOT, 2005, p. 51). Portanto, podemos 

concluir que a poesia é para Artaud o ponto de esforço em que leva o seu pensar a 

explosão, ao enlouquecimento da palavra. Porém, a ligação só poderia ser confirmada se 
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ele pudesse de fato a partir deste esforço se expressar poeticamente, como não 

consegue, apenas podemos concluir que a poesia é um ponto impulsor como pode haver 

outros sem que tenham sido descobertos. 

Artaud então vai buscar no teatro a possível superação deste vazio, 

deste hiato linguístico. Acreditava que no teatro seria possível quebrar a representação 

mimética das palavras e substituí-las pelos gestos. Este teatro é intitulado por ele de 

Teatro da Crueldade, um espaço onde se visa quebrar o dualismo histórico entre corpo 

e espírito e assim conseguir que o corpo fale, criando uma fala gestual, ancestral, 

hieroglífica e ritualística. Em tal teatro, não teríamos uma “coreografia” dos gestos - o 

que resultaria em uma nova maneira de representação que seria norteada pela falta e 

fugacidade novamente - que seriam livres, o que confere a essa maneira de expressão 

uma singularidade, por isso o teatro é para Artaud um espaço onde não se é possível a 

repetição, só é possível neste espaço o gesto primeiro, ou seja, onde quebra-se ao menos 

a estrutura repetitiva da representação. Este era para ele o início de uma revolução na 

cultura ocidental por uma nova forma de expressão, dentro da qual ele buscou em 

manifestações de sociedades primitivas, tribais, não em uma expressão ocidentalizada, o 

que leva a um rompimento com essa expressão que nos é conhecida; sua ideia era de 

romper com a submissão que o teatro tem a literatura, que o teatro se transformasse em 

uma manifestação “pura” da vida, buscando um corpo que não resultaria em signo ou 

obra, destruindo a metafísica dualista que dicotomiza o corpo em "espírito e corpo" 

tentando assim sustentar sua palavra falada pelo corpo.  

Devemos olhar este período como uma leitura de uma Arte poética, o 

que temos em jogo não é uma justificativa direcionada para o teatro, mas sim uma 

exigência de encontrar algum gênero que suporte a abertura para a renovação da 

linguagem enquanto coisa universal e do próprio gênero, de uma viabilização de tal 

renovação poética. O que se buscou foi à ampliação deste espaço poético, como a poesia 

enquanto algo que ocupa todo espaço, a linguagem rematando e prevalecendo sobre 

toda a espacialidade de modo que este espaço articule, fale. Mas essa fala não se mostra 

em cena, é algo oculto, um lugar de aproximação da não-linguagem- de precedência. 

Este espaço seria como que um preâmbulo de uma força de signos pela qual a poesia se 

tende a existir pelas palavras que estão por vir, e que por fim é dissimulada pelas 

palavras que não a sustentam. Temos aqui que pensar a poesia (viabilizada pelo teatro) 

como um espaço, um espaço que não acontece no jogo das palavras, mas em relações 

que as antecedem e as fazem surgir e paradoxalmente o que as fazem extinguir-se, este 
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espaço de “devir”. Uma consciência poética que acontece antecedendo sempre “isto é, a 

experiência do ser que é imagem antes de ser objeto, e a experiência da arte que é 

apreendida pela diferença violenta antes de toda representação e de todo conhecimento” 

(BLANCHOT, 2010, p. 25), ou seja, o espaço da consciência poética. 

O que supôs esta consciência para Artaud, foi uma espécie de revolta 

com a linguagem, que se deu dentro do espaço do teatro que lhe pareceu o único em que 

seria possível a renovação da arte poética. Isso só foi possível para Artaud devido ao 

rigor empenhado a sua consciência poética, pois tal ousadia só poderia se dar em 

alguém que é “violência” em um modo muito específico que é o de que seus 

pensamentos já são em si atos de perigo. Podemos identificar assim este rigor que o 

poeta infringia a si mesmo no modo como perseguia o ato de se expressar, determinado 

e decidido mediante a qualquer dor que isso lhe pudesse causar, internamentos ou 

incompreensões. Blanchot diz: 

 

violência despedaçadora que, da profundidade aberta, faz um corpo 

ignóbil, a um tempo fechado e fissurado, e do fragmentário o 

despedaçamento absoluto por estilhaços, dilacerações, explosões 

orgânicas, aórticas, essa dissociação ou decomposição prévia que se 

libera no encarniçamento –a carniçaria- da escrita, donde esta sentença 

sem moral: “toda escrita é uma porcaria” (BLANCHOT, 2010, p. 25). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tanto em Arendt quanto em Artaud, podemos identificar a 

preocupação em diagnosticar o processo pelo qual o pensamento se refina para tornar-se 

poesia. No entanto, a oposição que podemos encontrar é tamanha. Para Arendt a 

linguagem representa o pensar, o papel da poesia é trazer de modo rítmico este 

pensamento para a escrita, isso está atrelado a ideia de memória, pois é na memória que 

atingimos durabilidade. Arendt identifica na linguagem a possibilidade de se trazer a 

atividade do espírito à tona pela palavra. 

Já em Artaud verifica-se que o que traduzimos em linguagem é apenas 

uma pequena parcela do que nossa mente formula, nosso cérebro é adaptável ao que 

selecionamos em linguagem verbal e o resto é permeado pelas sensações que captamos 

das coisas ao nosso redor sem ao menos identificarmos, como sabores, sons, texturas 

etc. Segundo Martin Esslin, comentador das obras do poeta, toda essa parte que não 

acessamos na mente, ou ao menos não conscientemente, está ativa em nossa 
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consciência. Acometendo-nos repentinamente, seja na nostalgia de um perfume, de uma 

cor, ou até mesmo na sensação de um dejá vu. Assim, surge a questão: essa seleção que 

fazemos, implicaria na não importância dessas sensações não traduzidas em palavras? 

Responde-nos Esslin: “Artaud argumentaria que precisamente esse elemento não-verbal 

da consciência tem importância suprema para um poeta. Ele está intimamente vinculado 

a própria matéria e substancia da poesia: a emoção humana” (ESSLIN,1978 p. 65). Isso 

nos permite supor que a própria poesia não está necessariamente vinculada à palavra, e 

as emoções que conferem um aspecto da poesia, não permeiam apenas este âmbito da 

palavra e da escrita.  

 

Não está de modo algum provado que a linguagem das palavras é a 

melhor possível. E parece que em cena, que é antes de mais nada um 

espaço a ser ocupado e um lugar onde alguma coisa acontece, a 

linguagem das palavras deve dar lugar à linguagem pelos signos cujo 

aspecto é aquilo que de modo mais imediato nos atinge 

(ARTAUD,1984, p. 137). 

 

Eis que surge a pratica poética enquanto fazer construtivo, de 

reinventar constantemente o ser. A poesia liga-se à idéia de ação, à estranheza que 

Artaud tinha de si mesmo, o que o levava constantemente à perda de si, e ao resgate de 

si. Nisso consistia sua poesia, atrelada à idéia de mudança. Dentro desta mudança, ou 

seja, deste refazer-a-si, tem-se: o pensamento, sua formulação, e o hiato que existe entre 

ambos. Entre a escrita e a palavra, verifica-se que o que limita Artaud, ou o expande no 

sentido artístico, a “palavra” é onde preside sua ruptura. 

No entanto, em Arendt e Artaud vemos que a poesia está ligada a ideia 

de fixação do eu, da memória. Apesar de termos uma oposição acerca da concepção de 

representação entre ambos, vemos que o fazer poético está atrelado ao acessar-se e 

verbalizar-se, visando, no caso de Arendt a obra e no caso de Artaud o ser obra. 
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RESUMO: O presente artigo visa analisar algumas relações entre a concepção de educação e 

democracia em John Dewey e Paulo Freire, evidenciando as convergências compartilhadas 

entre eles. Para desenvolver esse trabalho adotaremos a metodologia filosófica de análise dos 

conceitos a partir da leitura das obras dos autores. Tais relações são pertinentes à clarificação, 

pois Dewey e Freire entendem democracia como forma de vida e essa ideia é viabilizada por 

meio da educação. Paulo Freire toma como uma das suas fontes Anísio Teixeira que foi um 

dos pioneiros a traduzir algumas obras de Dewey no Brasil. É possível notar na obra de 

Freire, conceitos que recorrem a Dewey: conscientização, diálogo, transitividade. Tais 

conceitos estão como possibilidades de um agir educativo uma vez que não entende 

democracia apenas como um sistema de governo, mas como um modo de viver que 

transcende o âmbito do governo político. A democracia exige uma formação que desenvolva 

o hábito de pensar reflexivo e gere potencialidade transformadora, uma vez que toma como 

ponto de partida a realidade e os problemas do povo. Nesta perspectiva, o ser humano deixa 

de ser objeto dos discursos e dogmas democráticos governamentais que por vezes não são 

representativos e se torna sujeito da sua história por meio do engajamento nas causas comuns, 

por meio da reflexão, da criticidade e da consciência de seu destino. Estes aspectos devem ser 

trabalhados na educação escolar. Portanto, para Dewey e Freire uma das condições de 

possibilidades da vida democrática é uma educação escolar regida pela forma de vida 

democrática. A educação precisa estar voltada para o meio social, evitar as formas de relação 

dualista e possibilitar uma ação condizente com a prática reflexiva. A educação por si só não 

transforma a realidade, mas é um das condições desta transformação desde que se paute pelo 

modo de vida democrático que se contrapõe a uma educação bancária. Assim, o diálogo entre 

Dewey e Freire está pautado na proposição de uma viragem radical no modo de vida em que a 

libertação da opressão mediada pela reflexão e ação torna-se condição para construir o próprio 

modo de vida democrático. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dewey. Freire. Democracia. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente reflexão considera como desafio discutir educação e democracia 

analisando a própria realidade brasileira marcada por uma educação tradicional. Assim, John 

_______________ 
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2 Doutor em Educação pela USP, Professor Adjunto do Departamento de Educação da Universidade Estadual de 
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Dewey e Paulo Freire são autores que norteiam esse artigo. O contato com esses autores 

permite uma visão crítica e busca por possibilidades democráticas no campo educacional, 

político, filosófico, cultural.  

Paulo Freire analisa o tema educação e democracia numa perspectiva 

histórica, apontando uma herança de inexperiência democrática no Brasil. A constituição 

histórica do país é marcada pelo gregarismo da vida, sociedade fechada, escravista e 

autoritária e a predominância de uma consciência ingênua. Este pensador coloca em discussão 

traços culturais da inexperiência democrática educacional brasileira marcada pela 

verticalização, antidialogicidade, inorganicidade. Diante desta realidade, o autor busca 

desenvolver as condições necessárias para convocar a educação para uma participação 

democrática instaurando um processo de libertação.  

John Dewey também tratou da realidade antidemocrática que está 

fundamentada, segundo ele, em uma educação escolar que propõe uma lógica tradicional que 

não se pauta pela mudança, mas em informações prontas, na transmissão autoritária baseada 

numa visão dualista do mundo e do conhecimento. Essa realidade aponta para um processo 

autoritário, excludente, portanto, antidemocrático que anula o diálogo e a criatividade. A ótica 

tradicional, não considera a educação como desenvolvimento, progresso, diálogo, mas 

preparação, desdobramento, colocando o sujeito à margem da experiência democrática. 

Assim, ao abordar a temática da democracia e educação nesses autores visamos analisar suas 

formulações conceituais que permitem buscar fundamentos para um maior esclarecimento 

educacional e, assim, possibilitar uma verdadeira experiência democrática. Por isso, se faz 

necessário evidenciar as concepções freireanas de democracia e tecer algumas relações com 

as concepções que encontramos na obra de Dewey.  

Neste aspecto, os conceitos de democracia e educação como trabalhados por 

Paulo Freire e Dewey constituem um campo fértil de possibilidades que pretendemos 

investigar. John Dewey nos instiga a esta questão quando diz: “Uma democracia é mais do 

que uma forma (form) de governo; é, primacialmente, uma forma (mode) de vida associada, 

de experiência conjunta e mutuamente comunicada” (DEWEY, 1979, p. 93). Paulo Freire dá 

respaldo para a pesquisa com sua definição de democracia: 

 

A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se 

caracteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no 

comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se 

desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja 
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lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns. 

Em que o homem participe (FREIRE, 1989, p. 80). 

 

Dessa forma, a pertinência desse trabalho está em contribuir com discussões 

a respeito da crise da educação e democracia perante as instabilidades que ameaçam o modo 

de vida democrático. 

 

A INEXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

O problema de inexperiência democrática apontado na educação por Paulo 

Freire está na antidialogicidade, antiparticipação, inadequação e inorganicidade frente a sua 

contextura: “O problema é de educação, porém educação orgânica.  [...] Falta-nos 

organicidade educativa. Continuamos a insistir numa educação vertical, autoritária” (FREIRE, 

2001, p. 60). A análise que Freire faz da educação em seu tempo é fundamentada na escola 

fechada em si, que não tem ingerência com a realidade social que era apontada por Freire 

como um clima de favorecimento para a emersão e contextualização da escola na sociedade. 

 

O grande problema de nossa educação atual, o seu mais enfático problema, é 

o de sua inadequacidade com o clima cultural que vem se alongando e tende 

a se alongar a todo país. É uma educação em grande parte, ou quase toda, 

fora do tempo e superposta ao espaço ou aos espaços culturais do país 

(FREIRE, 2001, p. 79). 

 

Vale ressaltar, que o envolvimento da escola na contextura é considerado 

em Freire como possibilidade de um agir educativo que desvencilha a iniciativa, participação, 

dialogicidade, responsabilidade, frente a toda complexidade da sociedade. O contrário dessa 

educação aberta se dá pela inorganicidade educacional, que não permite possibilidades de 

mudança no âmbito institucional, no currículo pedagógico e nas relações estabelecidas em 

sala de aula. Mudança que liberta toda prescrição e superposição escolar. A educação nessa 

ótica, não transcende a sala, o livro, a gramática, a palavra, o verbo, não tem experiência de 

ampliação perante o mundo. Essa inorganicidade educacional é denunciada por Freire que 

ressalta a necessidade de atitudes educacionais democráticas.  

 

Somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua 

comunidade local, vivendo as suas circunstâncias, integrada com seus 

problemas, levará os seus estudantes a uma nova postura diante dos 

problemas de contexto. À intimidade com eles. A da pesquisa em vez da 
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mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações 

desconectadas das suas condições mesmas da vida (FREIRE, 2001, p. 85).  

 

Essa falta de postura democrática da escola que não se caracteriza no agir 

dinâmico e plástico realça as raízes da inexperiência democrática. Raízes que revelam clima 

cultural educacional alimentando a esterilidade, ideia desvinculada da vida, o gosto pela 

palavra oca, e pelo prazer intelectual. Ou seja, a crítica de Freire perante essa escola é exposta 

devido à postura que essa assume de caráter bacharelesca, a favor da memorização, nocional, 

de cumprimentos a programas pedagógicos rígidos. Posturas educacionais tomadas que 

legitimam a formação da consciência ingênua. Educação essa que prepara mais para 

ingenuidade do que para crítica. Nesse aspecto, pode-se perceber que um dos problemas a ser 

enfrentado para Freire é o de criar uma educação para e na democracia, pois a carência de 

uma educação democrática é manifestada diante da condição cultural da erudição e dos 

academicismos.  

 

Cada vez mais nos convencemos, aliás, de se encontrarem na nossa 

“inexperiência democrática” as raízes deste nosso gosto da palavra oca. Do 

verbo. Da ênfase nos discursos. Do torneio da frase. É que toda esta 

manifestação oratória, quase sempre também sem profundidade, revela, 

antes de tudo, uma atitude mental. Revela ausência de permeabilidade, 

característica da consciência crítica. E é precisamente a criticidade a nota 

fundamental da mentalidade democrática. Quanto mais crítico um grupo 

humano, tanto mais democrático, quanto mais organicamente ligado às 

condições de sua circunstância. Tanto menos experiências democráticas, que 

exijam dele o conhecimento de sua realidade, pela participação nela, pela sua 

intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade e inclinado a 

formas ingênuas de encará-la. As formas ingênuas de percebê-la. As formas 

verbosas, palavrescas, de representá-la. Quanto menos criticidade em nós, 

tanto mais ingenuamente tratamos os problemas e discutimos 

superficialidade os assuntos. Esta nos parece mesmo a grande característica 

negativa de todo nosso agir educacional - a de vir enfatizando cada vez mais 

em nós as posições ingênuas, que nos deixam sempre na periferia de tudo o 

que tratamos. Pouco, ou quase nada, no nosso processo educativo, que nos 

leve a posições mais indagadoras, mais inquietas, mais criadoras. Tudo, ou 

quase tudo vem nos levando, desgraçadamente, pelo contrário, à passividade, 

ao conhecimento memorizado apenas que, não exigindo de nós elaboração 

ou reelaboração do que queremos conhecer, nos deixa em posição de 

inautêntica sabedoria (FREIRE, 2001, p. 89). 

 

A escola não pode ser desatenta aos problemas e transformações da 

contextura. Para Freire, o estudante precisa estar organicamente ligado ao contexto de seu 

tempo e espaço. O método, o espaço escolar, as concepções pedagógicas, a administração e o 
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ensino não devem ser fechados em si. Pelo contrário, o agir educacional deve estar atento ao 

aspecto cultural local, regional, desenvolvendo no aluno a sua responsabilidade perante as 

múltiplas circunstâncias que irá vivenciar. Os professores, os alunos, a escola não podem ter 

simplesmente ideias das relações que podem estabelecer com a contextura. Pelo contrário, 

mais do que transmitir e memorizar informações, a escola precisa vivenciar relações que 

levem o aluno à verdadeira experiência de diálogo que cria soluções aos problemas e oferece 

opções de transformação num trabalho em grupo no exercício da solidariedade. Perante isso, a 

revisão do agir educativo da escola tem que estar relacionado criticamente às novas 

possibilidades que sociedade propõe.  

Para Freire o desenvolvimento econômico do Brasil através da 

industrialização foi de extrema relevância, pois, o surto de industrialização que ocorreu na 

década de 50 e 60, fez surgir um clima de trânsito, clima onde o homem começa a transitar de 

uma consciência ingênua para uma consciência transitiva ingênua. Porém, o olhar freireano 

não vê o desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil realizado pela industrialização como 

capaz de colocar o homem em uma postura de ingerência crítica na contextura. Dessa forma, 

Paulo Freire irá defender a criticidade na educação com a função de fazer a emersão do 

homem na sociedade: 

 

De uma educação que tentasse a passagem da transitividade ingênua à 

transitividade crítica, somente como poderíamos, ampliando e alargando a 

capacidade de captar os desafios do tempo, colocar o homem brasileiro em 

condições de resistir aos poderes da emocionalidade da própria transição. 

Armá-lo contra a força dos irracionalismos, de que era presa fácil, na 

emersão que fazia, em posição transitivante ingênua (FREIRE, 1989, p. 94). 

 

A educação que permite então essa transitividade do homem é na ótica 

freireana, uma educação que amplia as esferas da participação do homem possibilitando a 

consciência criticizadora dele no e com o mundo. Perante tal relevância, a escola não pode se 

colocar como fechada e inadequada, como valor absoluto. Ela tem que ser orgânica na sua 

contextura, sendo força instrumental, dinâmica, possibilitadora de ambiência e mentalidade 

democrática: 

 

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 

perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 

coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
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próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 

em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes 

revisões. À análise crítica de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no 

sentido mais humano da expressão. Que o identificasse com métodos e 

processos científicos (FREIRE, 1989, p. 97-98). 

 

A educação revela sua inorganicidade, ingenuidade, sua inexperiência 

democrática quando se fecha na impermebealidade, não permitindo a inquirição, investigação, 

dialogicidade. Através dessa rigidez forma o homem com mentalidade rígida. Homem esse 

que perde o seu eu, pois a educação fechada dita o que o homem deve saber e viver. Educação 

como essa é considerada em Freire risco para democratização, pois jamais permite ao homem 

a consciência de sua participação na contextura. Assim, a educação que para Freire deve 

ganhar espaço é a democrática, que permita o clima existencial e experiencial democrático, 

que engaje o homem frente seu mundo: 

 

Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, 

precisamente, na crença no homem. Na crença em que ele não só pode mas 

deve discutir os seus problemas. Os problemas do seu País. Do seu 

Continente. Do mundo. Os problemas do seu trabalho. Os problemas da 

própria democracia (FREIRE, 1964, p. 104). 

 

Esse é o tipo de educação que para Freire vai assumindo a dimensão 

essencial da democracia, que é mudança, experiência dialógica, criticidade. A educação que 

nega a realidade democrática é fundamentada na superposição e descrença no que o homem 

pode fazer. Educação nesse viés ocorre quando; 

 

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 

Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe 

propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas 

que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a 

incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, 

esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE, 1964, p. 104).  

 

Para Paulo Freire, faz-se necessário o enfrentamento da inexperiência 

democrática por meio da organicidade da educação, que faça o homem ter autenticidade em 

seu pensamento, de tal forma que não seja fruto de assistencialismos, opiniões alheias, 

mutismo, passividade. O agir educativo deve possibilitar a crença no homem, tal crédito tem 

que se desvencilhar em engajamento para transformar, humanizar, dialogar, criticizar. A 
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educação nessa ótica é considerada como prática de liberdade e reflexão que contribui para a 

vida pública e para o melhor desenvolvimento das aptidões individuais.  

 

A EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA DE JOHN DEWEY EM DIÁLOGO COM PAULO 

FREIRE 

 

John Dewey entende a verdadeira democracia como modo de vida e não 

somente como sistema de governo. Assim, a democracia pensada por ele transcende o Estado, 

pois a democracia pelas formas de sistema políticos governamentais é algo mecânico que não 

atingem os problemas e interesses do povo.  

 

A ideia de democracia é mais ampla e mais completa do que suas possíveis 

aplicações nos mais felizes dos casos. Para ser realizada, ela deve afetar 

todos os modos de associação humana: família, escola, indústria, religião. E 

mesmo no que tange a arranjos políticos, as instituições governamentais são 

apenas um mecanismo de fixar numa ideia canais de operação efetiva 

(DEWEY, 1991, p. 148).  

 

Tal questão é evidente em Freire quando ele trabalha a ideia de democracia: 

 

A democracia que, antes de ser forma política, é forma de vida, se 

caracteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no 

comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se 

desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja 

lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns. 

Em que o homem participe (FREIRE, 2001, p. 76). 

 

Nestas breves relações sobre a concepção de democracia em Dewey e Freire 

devemos observar de que forma a educação corresponde à formação do modo de vida 

democrático. A educação ganha certo destaque na democracia, pois para Dewey a educação 

entra como experiência reflexiva que é pensamento inquiridor. John Dewey considera a 

educação como “[...] uma reconstrução ou reorganização da experiência, que esclarece e 

aumenta o sentido desta, e também, a nossa aptidão para dirigir o curso das experiências 

subsequentes” (DEWEY, 1979b, p. 83). Paulo Freire acredita que a educação tem papel de 

transformação, conscientização, diálogo. Logo, os dois pensadores corroboram a ideia da 

educação como formação para um modo de vida democrático. Nessa perspectiva, o ser 

humano deixa de ser objeto de dogmas democráticos governamentais e se torna sujeito da sua 
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história, engajado, crítico, consciente. Assim, comunicação – assunto abordado por Dewey – e 

o diálogo termo evidente em Freire, ganham destaque nessa educação de viés democrático.  

 

[...] o educador já não é mais o que apenas educa, mas o que enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que ao ser educado, também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 

que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (FREIRE, 1998, p. 68).  

 

Neste sentido, há certa convergência não só de conceitos, mas também da 

crítica à educação tradicional. A educação escolar deve ser democrática, deve instigar à 

interferência no meio social, evitar as formas de relação dualista e possibilitar a influência na 

comunidade, então será evidente a formação do indivíduo democrático. Desta forma, não 

pode haver a hierarquização autoritária do educador e educando, pois, o que precisa germinar 

como proposta educacional é a capacidade de criatividade, reflexão, diálogo.  

Logo, Dewey não corrobora com a maneira como o pensamento foi tratado 

pela educação tradicional na escola, ou seja, um pensamento distante da vida, que dá ênfase 

mais ao saber lógico do que prática. Uma das críticas deweyanas é sobre o dualismo feito 

entre corpo e conhecimento, pois o corpo na escola não é levado como fonte de energia. A 

função do corpo é renegada na escola, e muitas vezes o que se requer do aluno, é um silêncio 

total, negação da sua força corporal, uniformidade de todos, para que seja dada a ênfase ao 

conhecimento interior. Todos os sentidos do corpo são levados ao ato mecânico e a 

consequência deste tipo de ensino é que as crianças não são educadas por meio de atividades 

em que todo o corpo participa. Dentro dessa proposta rígida o conhecimento está 

desvinculado da percepção e as ideias sem relações de uso numa relação de causa e 

consequência. Porém, tal conhecimento desconectado das relações de uso é abstrato; o que se 

tem é uma teoria, e não uma cognição real para vida. Nessa dualidade – corpo e conhecimento 

– muitas escolas fazem propostas equivocadas, afirmando que, para aprender basta prestar 

atenção. A ênfase é dada ao intelectual, à memória sem a experiência e tudo o que se gera em 

tal realidade é uma educação de palavras, de meras formas verbais e pensamento superficial, 

estagnado, inerte, sem proposta nenhuma frente à realidade.  

Viver nessa perspectiva para Dewey é ter uma vida rotineira, cega, é 

acreditar que as ações dos seres humanos não podem causar mudança. O conhecimento em 

John Dewey é fruto da experiência ativo e passiva. O ato ativo é a experiência do agir sobre 
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alguma coisa, e ato passivo é a consequência que se espera do ato realizado. Porém, a 

educação tradicional dá valor a um conhecimento distante da ação num futuro incerto. Desta 

forma, o ensino na escola faz dos alunos meros expectadores da vida. Ao contrário desse 

sistema educacional tradicional, a filosofia deweyana aborda sempre o sujeito frente à 

problematização da vida. Isso faz que o educando, obtenha conhecimento devido a sua ação 

frente o que se apresenta na vida. Somente enfrentando e vendo o problema, poderá conceber 

a ideia, ter criatividade, superação, observação, solução. No entanto, a educação tradicional 

também apresenta problemas para o aluno, mas esses são distantes da realidade do educando, 

são problemas internos e artificiais, de prova. Logo, aprendendo a resolver problemas que são 

da escola e não da vida, o aluno conceberá o conhecimento da escola como algo inerte, que 

não serve para sua experiência, e irá conceber um dualismo entre escola e vida. Ou seja, o que 

se aprende na escola, fica na escola, a práxis frente a problemas será considerada exterior a 

escola. Tal entendimento errôneo mostra a escola com propostas equivocadas, perdendo de 

vista sua verdadeira função, que é fazer que aluno saiba lidar com problemas da vida na qual 

está inserido. Logo, para Dewey faz-se necessário distinguir verdadeiros problemas de 

problemas simulados: 

 

Dar problemas, formular questões, marcar tarefas, aumentar 

progressivamente as dificuldades constituem grande parte dos trabalhos 

escolares. Mas é indispensável distinguir entre verdadeiros problemas e 

problemas simulados ou ridículos. As seguintes perguntas podem auxiliar a 

fazer essa distinção. a) Será outra coisa que não apenas um problema? A 

questão apresentou-se naturalmente por si mesma, em alguma situação da 

experiência pessoal? Ou é coisa remota da experiência, um problema cujo 

único fim é instruir sobre algum ponto do nosso programa escolar? É da 

espécie das tentativas que despertam a observação e provocam a 

experimentação fora da escola? b) É um problema do próprio aluno, ou é do 

professor ou do compêndio, tendo sido formulado para o aluno ùnicamente 

porque ele não poderá conseguir uma necessária nota, ou ser promovido, ou 

merecer a aprovação do professor caso não resolva o mesmo? É claro que 

essas duas questões se equivalem. São dois meios de chegar ao mesmo 

ponto. – É a experiência uma coisa pessoal, de natureza própria a estimular e 

a dirigir a observação das relações existentes e a conduzir a uma conclusão e 

à prova da mesma? Ou é imposta exteriormente e o problema do aluno o de 

simplesmente satisfazer a exigência de caráter exterior e compulsório? Estas 

questões nos farão hesitar para decidir em que extensão a atual prática do 

ensino é apta a desenvolver hábitos reflexivos (Dewey, 1979b, p. 170). 

 

John Dewey chama atenção para problemas que sejam vitais, e não 

artificiais e descontextualizados.  
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[...] a discussão deveria ser encaminhada de maneira que concentrasse o 

pensamento em uns poucos pontos essenciais, ao redor dos quais se 

organizassem outras considerações. Assim conduzida, a discussão induzirá o 

estudante a evocar e reexaminar o que aprendeu em suas experiências 

pessoais anteriores e o que aprendeu de outros (isto é, levá-lo-á a refletir) a 

fim de descobrir o que se relaciona, positiva ou negativamente, com o 

assunto do momento. Embora não se deva permitir que a discussão degenere 

em “bate-boca”, uma discussão ardorosa mostrará as diferenças intelectuais, 

os pontos de vista e interpretações opostas, o que contribuirá para definir a 

verdadeira natureza do problema (DEWEY, 1979a, p. 261, grifo do autor). 

 

O que Dewey quer ressaltar é que os problemas que são apresentados dentro 

da escola não podem ser distantes da vida, ou seja, da realidade das crianças, os métodos 

utilizados na escola não pode ser puramente acadêmico e escolástico, não devem incitar 

somente o aprender. O método que a escola propõe, deve estar pautado no fazer, para ter 

como consequência o aprender. É na ação do próprio aluno que se obtém o aprendizado, ação 

que busca autonomia, diálogo, perante os problemas. Nessa perspectiva, o professor não se 

coloca como detentor do saber e exerce a função de transmitir o conteúdo, mas o ele assume a 

função de ajudar o aluno na atividade diante dos problemas que ele – aluno – terá que 

resolver. Na concepção deweyana, a ideia só é possível, quando a pessoa busca resolver os 

problemas que tem diante de si. No entanto, esta concepção de ideia não é simplista, pois 

envolve todo um processo de reflexão. A ideia está conectada em todo um processo do ato de 

pensar, e esse ato é pautado na consciência de um problema, observação das condições, 

formação de hipóteses, e ação para a prática provar ou não as hipóteses levantadas. Esse é o 

processo de pensar que a escola deve adotar como um hábito a ser incorporado. Pensar os 

problemas da vida é uma das principais funções da educação, isso faz que o educando não 

viva à margem de sua existência.  

Paulo Freire irá consentir com a ideia de John Dewey sobre problematização 

“[...] o próprio do homem é estar, como consciência de si e do mundo, em relação de 

enfrentamento com sua realidade em que, historicamente, se dão as ‘situações-limites” 

(FREIRE, 1998, p. 91). Para Freire, o ser humano é um ser de práxis que através de sua ação e 

reflexão não é inerte aos problemas, mas pode e deve causar mudança através do seu agir. O 

pensar reflexivo não é simplesmente um estado de mudança na vida das pessoas – é mais do 

que mera mudança – é também resoluções de problemas de uma maneira inteligente. O 

refletir diante das complexidades leva o indivíduo a escolher atos específicos, obtendo a 
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esperança de certas consequências. Os atos da ação não são pautados na espontaneidade, mas 

sim na escolha, ou seja, a ação exige do indivíduo reflexão. Não pertencem nessa ótica 

educacional de Dewey e Freire, o método educacional de tentativa e erro, onde a ação do ser 

humano é espontânea, sem reflexão metódica dialogada. Em contraposição, a educação 

tradicional é de caráter rotineiro, é uma educação pautada em seguir padrões, ou seja, em 

aprender sem compreender, não instiga o aluno a levar em conta os resultados das 

experiências. Os atos nessa realidade tradicional são considerados rotineiros, sem consciência 

de ação praticada, são realizados por costume. Isso, não permite a plasticidade e crescimento 

perante as experiências. A consequência de uma educação que não leva em consideração o 

pensamento reflexivo tem como características, hábitos de fixidez, passivos, de acomodação e 

conformidade com o meio. O pensamento reflexivo não se fundamenta na realidade rotineira, 

mas sim na reflexão perante as dificuldades.  

Com o pensamento reflexivo se tem então a mediação para uma vida 

democrática. O ser humano deixa de ser mero expectador de sua vida, passa a ser ativo, essa 

atividade deve ser inteligente. Essa atividade leva em conta o compartilhamento dos interesses 

comuns, é ação que permite mudanças geradas por meio do diálogo, criticidade, interação dos 

indivíduos frente a um problema. Isso vem dar bases para a educação onde as diferenças são 

geradoras de crescimento; 

O diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas não os torna 

iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. Os professores 

não são iguais aos alunos por n razões, entre elas porque a diferença ente 

eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria no 

outro. O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos 

não apenas conservam a sua identidade, mas a defendem e mesmo crescem 

um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao 

outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, 

que usa para confundir o outro. Implica ao contrário, um respeito 

fundamental dos sujeitos nele engajados que o autoritarismo rompe ou não 

permite que se constitua. Assim também a licenciosidade, de forma 

diferente, mas igualmente prejudicial (FREIRE, 2011, p. 162-163, grifos do 

autor). 

 

A sociedade democrática através da reflexão é algo que permite a livre 

comunicação das experiências, um agir esperançoso, uma consciência crítica que busca 

superação das dificuldades apresentadas na vida. A educação nessa ótica é considerada como 

prática de liberdade permeada pela reflexão como hábito que contribui para a vida e para o 

melhor desenvolvimento das aptidões individuais. O que Freire aborda é que essa 
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conscientização crítica não pode mais permitir a educação que manipula que é bancária e se 

torna empecilho para a transformação do ser humano. Dewey e Freire se baseiam numa 

educação que permita primeiro a democracia como forma de vida, para que através dessa vida 

democrática possa haver uma forma de governo democrático. Pode-se dizer que os contextos 

de vida desses autores são distintos, pois Dewey parte de uma realidade historicamente 

marcada pela defesa da liberdade e democracia e sua crítica é destinada a educação tradicional 

que impede o avanço do modo de vida democrático. Paulo Freire aborda um contexto 

brasileiro que tem uma história de inexperiência democrática. No entanto, é possível notar que 

a educação para eles é proposta através de uma escola que faça pensar, problematizar, 

investigar, dialogar, que realize e ensine a democracia como modo de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta breve exploração das relações entre os conceitos de democracia e 

educação no pensamento de Dewey e Freire é possível notar que o desenvolvimento de uma 

educação democrática requer a transformação do modo de pensar, de uma consciência 

ingênua para uma consciência crítica, criativa e ética, pelo assumir-se como um ser imaturo 

ou inacabado, um ser histórico e social e um ser de ação. 

Assim, educação democrática exige uma formação que desenvolva o hábito 

de pensar criticamente, dialogar, problematizar. Tal realidade educacional irá gerar 

potencialidade transformadora, uma vez que toma como ponto de partida a realidade 

ontológica da vida humana e os problemas históricos da vida do povo. Nesta perspectiva, o 

ser humano deixa de ser objeto dos discursos e dogmas democráticos governamentais que 

nem sempre são representativos e se torna sujeito político da sua história por meio da práxis 

permeada pela reflexão, criticidade, diálogo e consciência de seu destino. Portanto, uma das 

condições de possibilidades da vida democrática é uma educação escolar regida pela forma de 

vida democrática. 

A educação por si só não transforma a realidade, mas é um das condições 

desta transformação desde que se paute pelo modo de vida democrático que se contrapõe a 

uma educação bancária, dualista e autoritária. Nessas breves relações é possível notar uma 

proposição de viragem radical no modo de vida em que a libertação da opressão mediada pela 

reflexão e ação torna-se condição para construir o próprio modo de vida democrático. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns resultados do projeto “Produção 

de subsídio à prática docente e estágio curricular supervisionado: relação professor-aluno e 

seus processos na sala de aula de Filosofia no ensino médio”. A proposta do trabalho 

circunscreve-se no âmbito da pesquisa educacional qualitativa, a partir de um estudo de caso, 

estabelecendo, assim, uma interface com a educação. Num primeiro momento, se faz a 

exposição do referencial teórico tomado como base para o desenvolvimento deste trabalho e, 

a seguir, sua caracterização conceitual como estudo de caso do tipo etnográfico. Na 

sequência, esboça-se um panorama compreensivo de alguns aspectos do ambiente físico e de 

ensino-aprendizagem, que chamaram à atenção no material levantado pelas observações 

realizadas, em 2014, no Colégio Aplicação da UEL, especificamente, no 2º ano, turma C, e 

complementado com a entrevista feita com a professora. A seguir, destaca-se que as 

condições do ambiente físico influenciaram prejudicialmente o ensino-aprendizagem. 

Enquanto o ambiente ensino-aprendizagem chamou à atenção para dois aspectos. No 

primeiro, referente à relação professor-aluno e à interação entre ambos, ressaltam-se as 

dificuldades oriundas de uma turma agitada e a postura da professora diante tal contexto. No 

segundo, relativo às metodologias de ensino e à realização de aulas e atividades diferenciadas, 

destaca-se a adoção de recursos metodológicos, além das tradicionais aulas expositivas, tais 

como, método de leitura de textos, aulas dialogadas, apresentação de vídeos, elaboração de 

mapas conceituais, competições e dinâmicas de grupo, aulas na biblioteca e em espaços 

alternativos, com a finalidade de atenuar o comportamento agitado da turma e de otimizar o 

ensino. Por fim, constata-se, neste estudo de caso, que a relação amistosa e aberta adotada por 

parte da professora nas aulas de Filosofia, conjugada com o uso de uma metodologia 

diversificada, foram produtivos e propiciaram uma interação significativa com os alunos, 

apesar das dificuldades. Fica a sugestão de que o ensino de Filosofia no ensino médio exige 

uma atenção com aspectos didático-pedagógicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia. Filosofia no ensino médio. Relação professor-

aluno. Metodologia do ensino de Filosofia. 

 

Este trabalho visa apresentar alguns resultados do projeto de pesquisa em 

ensino “Produção de subsídio à prática docente e estágio curricular supervisionado: relação 

professor-aluno e seus processos na sala de aula de Filosofia no ensino médio”. O projeto teve 

como principal objetivo produzir subsídios sobre os desafios da relação professor-aluno e seus 

respectivos processos, extraídos do exercício efetivo do ensino da disciplina de Filosofia no 

ensino médio, do locus privilegiado da sala de aula e de seus sujeitos. Este objetivo está 

mailto:paoola_pavanello@hotmail.com
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atrelado ao desenvolvimento de objetivos do próprio curso de licenciatura em Filosofia da 

UEL, bem como ao atendimento de demandas atinentes à prática docente e ao estágio 

curricular obrigatório. Tais subsídios nos parecem incrementar significativamente a 

preparação do graduando em Filosofia, principalmente como auxílio na qualificação 

profissional das atividades teórico-práticas dos estagiários, sobretudo, da última série curso. 

Não obstante o importante trabalho desenvolvido nas referidas atividades, – 

mesmo nas obrigatórias –, verifica-se que as mesmas, pelo período relativamente curto em 

que são desenvolvidas no convívio com o universo da sala de aula, não permitem que o 

graduando adquira um conhecimento e vivência aprofundados da situação escolar 

compreendida por este complexo universo do nível médio de ensino.1 Bem sabemos que o 

trabalho de preparação docente desenvolvido nas atividades regulares obrigatórias do curso, – 

por mais exitoso que seja –, possui limites intransponíveis para um maior aprofundamento do 

conhecimento da futura realidade com a qual o licenciando se deparará. Com relativa 

frequência, encontramos em relatórios finais de estágio, considerações de estagiários sobre o 

quanto eles carecem de mais conhecimentos e se consideram muito despreparados, – no final 

do curso –, para atuarem na complexa relação vivenciada em sala de aula. 

Pelo fato do curso de Filosofia da UEL ter como habilitação a licenciatura, 

sendo, portanto, a preparação à docência especialmente significativa na totalidade do 

desenvolvimento curricular do graduando, se torna oportuno incrementá-la com tais subsídios 

complementares. Este aporte de conhecimentos da relação professor-aluno poderá auxiliar o 

licenciando em situações a serem vivenciadas num futuro contexto de trabalho em sala de 

aula. Mas também pode tornar-se relevante num momento privilegiado da trajetória formativa 

da construção da identidade docente, ainda durante a realização do curso, qual seja, o das 

próprias regências a serem ministradas já no próprio estágio curricular obrigatório. 

Cabe considerar que o ensino de Filosofia no ensino médio conquistou 

avanços significativos no estado do Paraná, principalmente nos últimos dez anos. Neste 

período, destaca-se a exigência de sua obrigatoriedade, o processo de implantação da 

disciplina, bem como o fato de ter sido contemplado com vagas específicas nos concursos 

_______________ 
1 É forçoso reconhecer que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da Capes, (Pibid) tem 

propiciado aos estudantes bolsistas um acréscimo quantitativo e qualitativo nas atividades de prática docente. 

Entretanto, tal contribuição restringe-se a uma parcela dos licenciandos. 
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públicos para professores de 2004, 2007 e 20132. E a região de Londrina desfruta de uma 

posição relativamente privilegiada, por beneficiar-se da existência do curso de Licenciatura 

em Filosofia da UEL, de um número considerável de professores por ele formados, atuantes 

na rede pública e privada de ensino. 

Este quadro possibilitou, não somente a inserção na rede pública local de 

ensino médio de um grande número de professores com a formação específica em Filosofia, 

oriundos basicamente da própria UEL, como também, com efeito, permitiu a estes a aquisição 

de uma experiência profissional considerável e de um saber-fazer relativos ao ensino desta 

“nova” disciplina. Como afirma Lima, “[...] é no efetivo exercício do magistério que a 

profissão docente é aprendida de maneira sempre renovada.” (LIMA, 2008, p. 198). Por isso, 

torna-se patente a relevância da contribuição que tais professores podem oferecer àqueles que 

estão em processo de formação.  

Assim, valendo-se do espaço (re)conquistado e da colaboração de 

professores de Filosofia, pretendemos com este trabalho oferecer aos graduandos subsídios 

sobre os ambientes físico e de ensino-aprendizagem da sala de aula. Por outras palavras, por 

meio do estabelecimento de uma ponte de ligação do universo da sala de aula de Filosofia do 

nível médio com os estudantes do respectivo curso, o que se visa é que estes – futuros 

professores – se beneficiem do conhecimento dos processos e seus respectivos resultados 

vivenciados nesse universo. 

O desenvolvimento do presente trabalho tomou como embasamento teórico 

o mesmo da pesquisa educacional qualitativa. Diferentemente da pesquisa educacional de 

caráter positivista, influenciada pelas ciências naturais e matemática, que privilegia dados 

quantitativos e estatísticos e se pretende valorativamente neutra, a qualitativa tem suas bases 

nas ciências sociais, dá preferência ao subjetivo, leva em conta valores e é descritiva. Bogdan 

e Biklen usam a expressão “investigação qualitativa” em sua acepção genérica, “[...] que 

agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas características. Os 

dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 

descritivos [...]” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Para tais autores esta modalidade de 

pesquisa é desenvolvida no “contexto natural” em que se dão as ações pesquisadas, e não no 

_______________ 
2 A obrigatoriedade da Filosofia, como disciplina do ensino médio, foi instituída pela lei estadual nº 

15.228/2006, de 25/07/2006, antes, portanto, da lei federal nº 11.684/2008. Em nível estadual, sua 

implementação foi regulamentada pelas deliberações CEE/PR nºs 06/06 e 03/08. 
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gabinete do pesquisador, e procura captar a “[...] perspectiva dos sujeitos da investigação” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

A etnografia, extraída da Antropologia, tem sido o recurso mais importante 

apropriado para esta modalidade de pesquisa qualitativa. Como sabemos, etimologicamente, o 

termo significa, grosso modo, a descrição da cultura de um povo, compreendendo, segundo 

André, dois sentidos: as técnicas usadas para coletar dados de um grupo social e a descrição 

por escrito dos dados coletados por meio dessas técnicas (Cf. ANDRÉ, 2004, p. 27). Esta 

mesma autora observa atentamente que, diferentemente dos antropólogos, o pesquisador da 

educação está interessado com os processos educativos, não havendo, assim, a necessidade de 

cumprir com determinadas exigências requeridas para aqueles, tal como a permanência de um 

longo tempo do pesquisador em campo. Daí, nas pesquisas educacionais, para André, o que se 

tem feito é uma “[...] adaptação da etnografia à educação, o que me leva a concluir que 

fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito” (ANDRÉ, 2004, 

p. 28).  

Para uma pesquisa ser definida como qualitativa não há a necessidade de a 

mesma contemplar todas as características que lhe são atribuídas, sendo suficiente a presença 

de algumas delas.3 Por isso, para tal definição, o determinante é o grau de aprofundamento 

daquelas que se fizerem presentes (Cf. BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47). Como referido 

anteriormente, a pesquisa qualitativa possui diversas estratégias, ou por outros termos, é 

composta por vários tipos (Cf. ANDRÉ, 2004, p. 27 e ss.; BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89 e 

ss.). Para o desenvolvimento deste trabalho, optamos pelo estudo de caso. Seguindo a acepção 

proposta por André, o estudo de caso é “[...] o estudo descritivo de uma unidade, seja uma 

escola, um professor, um aluno ou uma sala de aula” (ANDRÉ, 2004, p. 30). Como se nota, 

esta modalidade de estudo de caso busca o conhecimento de uma particularidade, de um 

fragmento do todo que compreende a escola. A esta acepção devemos, segundo a mesma 

_______________ 
3 Para uma maior demarcação conceitual, Bogdan e Biklen apresentam cinco características que identificam a 

pesquisa qualitativa, e que são partilhadas por suas diversas estratégias. De acordo com eles, sinteticamente, 

são as seguintes: i) a fonte direta dos dados é o ambiente natural em que se realiza a atividade, objeto da 

pesquisa, pois esta pode ser mais bem compreendida no local onde ocorre, sendo o próprio pesquisador seu 

instrumento principal; ii) os dados levantados devem ser descritivos e detalhados; iii) a ênfase da pesquisa 

incide mais nos processos do que nos resultados; iv) a tendência de análise dos dados é indutiva; a partir da 

descrição e compreensão do contexto natural do qual os mesmos foram extraídos, busca-se construir um 

quadro teórico, que pode ou não ser estendido a outros contextos; v) por fim, é fundamental para o pesquisador 

qualitativo compreender o significado atribuído pelos participantes às atividades por eles desenvolvidas e que 

dão sentido ao seu saber e fazer. (Cf. BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47 e ss.). 
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autora, acrescentar o viés etnográfico, resultando, assim, o estudo de caso do tipo 

etnográfico.4 

Uma vez apresentado o tipo desta proposta de pesquisa qualitativa, 

apontamos agora as técnicas que foram usadas no levantamento dos dados. Por serem bons 

recursos que caracterizam esta modalidade de pesquisa, as referidas técnicas consistiram na 

observação participante e na entrevista em profundidade (Cf. BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

47). Cabe fazer uma consideração sobre a qualificação “participante” da observação. Com ela 

não queremos dizer uma participação deliberada, na forma de interações verbais do 

observador com o professor e os alunos em sala de aula, mas “[...] parte do princípio de que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo 

por ela afetada” (ANDRÉ, 2004, p. 28). Tal interação significa que a presença do observador 

numa sala de aula, por si só, traz alguma interferência na conduta dos alunos e do professor, 

ainda que mínima e de difícil percepção. Em síntese, entendemos por observação participante 

a forma pela qual tentamos captar e compreender o significado das relações e processos, 

estabelecidos em sala de aula, e atribuído por seus principais sujeitos, isto é, professor e 

alunos. Para complementar esta técnica, utilizamos a entrevista em profundidade.  

Inicialmente havíamos planejado fazer observações em diversas escolas de 

ensino médio de Londrina, pelo período de um semestre por escola, podendo haver 

simultaneamente mais de uma escola observada num mesmo semestre, a depender da 

quantidade de estudantes que integrassem o projeto, durante o período total de tempo de 

aproximadamente dois anos. Também julgamos ser muito importante fazermos observações 

em alguma escola da rede particular, para efeito de comparação com as da rede pública. 

Assim, cada turma seria considerada um estudo de caso, tal como acima caracterizado5.  

Ainda enquanto fazíamos os estudos do referencial teórico da pesquisa 

qualitativa, o coordenador do projeto contatou com a coordenação pedagógica das escolas, 

nas quais pretendíamos realizar as observações, com a finalidade de obter aceite para as 

mesmas. Sem maiores dificuldades conseguimos a autorização de todas as escolas contatadas 

da rede pública. Entretanto, após vários contatos, inclusive presencial, não obtivemos aceite 

da escola da rede privada. A justificativa para esta negativa, dada pela coordenação 

_______________ 
4 Observamos que, apesar do estudo de caso voltar-se para uma particularidade, segundo André, “isso não 

impede, no entanto, que ele [o pesquisador ab] esteja atento ao seu contexto e às suas inter-relações como um 

todo orgânico, e à sua dinâmica como um processo, uma unidade em ação”. (ANDRÉ, 2004, p. 31). 
5 O projeto foi redimensionado em seu desenvolvimento e uma parte foi descartada deste texto. Julgamos ser 

necessário nos atermos, neste trabalho, a um único estudo de caso, precisamente, pelas maiores dificuldades 

encontradas em sala de aula e pelo modo como foram tratadas pela professora.  



187 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

pedagógica, foi a de que o ano letivo (2013) já havia se iniciado6. Neste período inicial do 

projeto também desenvolvemos os roteiros que serviriam de guia para as observações e 

entrevistas7. 

Na etapa seguinte iniciaram-se propriamente as atividades de observação de 

aulas. Embora estas tenham sido feitas durante aproximadamente dois anos, em três escolas 

da rede pública de ensino médio da cidade de Londrina8, consideramos que as mais produtivas 

foram realizadas no C. E. Prof. José Aloísio Aragão (Colégio de Aplicação da UEL), na turma 

C, do segundo ano, do período matutino, no transcurso do ano letivo de 2014, embora 

também tenhamos observado a turma B. Desse modo, com base nos dados das observações e 

da entrevista com a professora responsável pela turma, no que se segue, apresentamos os 

resultados deste estudo de caso.  

Nosso roteiro para observações e entrevista contemplou dois enfoques, 

sendo um sobre o ambiente físico e o outro sobre o ambiente ensino-aprendizagem. Com base 

no material coletado das observações, complementado pela entrevista, destacamos que as 

condições do ambiente físico influenciaram prejudicialmente o ensino-aprendizagem. Já, o 

ambiente ensino-aprendizagem nos chamou à atenção para dois aspectos: o primeiro se refere 

à relação professor-aluno e à interação entre ambos, o segundo atine às metodologias de 

ensino e à realização de aulas e atividades diferenciadas. 

Na apresentação dos resultados deste estudo de caso, nosso foco está 

voltado, sobretudo, ao ambiente ensino-aprendizagem, porém fazemos um breve e necessário 

registro da interferência prejudicial das condições do ambiente físico da sala de aula. 

Observamos que o espaço físico da sala era muito pequeno para o número de 

aproximadamente 40 alunos. A isso acrescentamos que nos períodos mais quentes do ano, 

visto que os alunos sentavam-se muito perto uns dos outros, o calor intensificou-se no 

ambiente da sala, prejudicando o andamento da aula e a aprendizagem. Esse fato gerou 

inquietação e grande dispersão dos alunos. Para amenizar essa dificuldade, a professora 

_______________ 
6 Como foram muitos os contatos sem retorno, a referida justificativa nos pareceu insuficiente. 
7 Dada a limitação do número de páginas dos textos para este evento, não foi possível incluir os roteiros, como 

anexos. 
8 C. E. José de Anchieta, C. E. Profa. Maria do Rosário Castaldi e Colégio de Aplicação da UEL. 
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recorreu a espaços alternativos da escola para ministrar aulas, que serão tratados mais 

adiante9. 

Sobre a relação professor-aluno e a respectiva interação, observamos, num 

primeiro momento, que a turma, em geral, tinha um comportamento bastante agitado desde o 

início até o final da aula. Este comportamento se reproduzia em todas as outras disciplinas, 

uma vez que os demais professores desta turma reclamavam dos alunos quando em conversas 

entre si durante o intervalo. Como fatores que contribuíam para esse comportamento agitado, 

identificamos o calor excessivo e o tamanho do ambiente, como já citado anteriormente. 

Atitudes de desrespeito, da parte dos alunos, também foram notáveis, em diversos momentos, 

o que é, com efeito, uma realidade com a qual provavelmente todos os professores se deparam 

no dia-a-dia de sua profissão.  

Apesar de tais dificuldades, a professora raramente repreendia os alunos. E 

notamos que quando tentava impor sua autoridade, por exemplo, elevando o tom de voz e 

“dando uma bronca” pelo mau comportamento, estes, por sua vez, resistiam em obedecê-la. E 

quando a obedeciam não era por muito tempo, pois logo em seguida estavam agitados 

novamente. Daí, ela ignorava tais comportamentos e “acalmava-os” parcialmente com uma 

aula dialogada para aqueles que estavam prestando atenção. Assim, nos pareceu que a adoção 

de medidas repreensivas apenas desgastava a professora, não sendo, portando, eficaz para 

conter o mau comportamento dos alunos. 

Todavia, notamos outro meio encontrado pela professora para de driblar o 

mau comportamento, e que muito nos chamou à atenção. Verificamos que havia um melhor 

resultado quando ela se mostrava amistosa e aberta a qualquer tipo de indagação, em vez de 

tentar impor sua autoridade. Sendo assim, quando a professora não impunha sua autoridade, e 

se necessário, conversava com os alunos tranquilamente sem repreendê-los de modo rigoroso, 

ou sem demonstrar claramente seu incômodo, os estudantes, por sua vez, se comportavam 

melhor. Desse modo, em alguns casos até conversavam sobre os problemas que a sala estava 

enfrentando com outros professores e com a direção da escola, inclusive de que tais medidas 

colaboravam para intensificar o mau comportamento dos mesmos.  

_______________ 
9 A escola realizou a reforma de algumas salas durante o período em que fizemos as observações. Nesse período, 

também tomamos conhecimento de que a escola havia recebido equipamentos de ar condicionado para serem 

instalados nas salas de aula, contudo não pôde instalá-los por falta de recursos financeiros. A precariedade das 

instalações físicas encontrada na escola deste estudo de caso, – um Colégio de Aplicação –, nos parece uma 

realidade das escolas, em geral.  
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Diante tais descrições, percebemos que a relação entre professora e alunos 

era relativamente tranquila e amistosa, e por mais agitados que fossem ela procurava 

compreender e não tornar a aula maçante, propondo, assim, aulas diferentes e interativas, 

pois, segundo nos relatou, se não fizer isso, não conseguiria ministrar suas aulas. Por essas 

atitudes da professora é possível perceber que os alunos, se sentiam a vontade com ela para 

perguntar quaisquer dúvidas que tinham, tanto relacionadas à Filosofia, quanto assuntos 

diversos. E foi visível a demonstração de afeto deles, em diversos momentos nos quais 

paravam para conversar com ela no corredor, ou simplesmente a ajudavam carregar seus 

pertences. 

As observações sobre a relação professor-aluno e a boa interação obtida pela 

professora com os alunos, – na adversidade de uma turma bastante agitada –, nos levaram, 

num segundo momento, a identificar um porquê a mais de tal resultado. E essa motivação nos 

pareceu encontrar-se no uso de uma metodologia diversificada que a professora adotava em 

suas aulas, tais como: leituras em sala, aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, elaboração de 

mapas conceituais, experiências reflexivas, etc. E sempre respeitando a decisão do aluno de 

participar ou não da aula, sem forçar ninguém a estudar ou a gostar do conteúdo. Os alunos 

interagiam e participavam nas aulas num processo livre e espontâneo, por vontade e interesse 

próprios. Uma vez que a professora procurava não obrigá-los a prestar atenção ou a fazer as 

atividades planejadas, reparamos que os alunos não tomavam as atividades da aula da 

disciplina de Filosofia como uma obrigação. 

Durante as aulas observadas, verificamos o emprego do método de leitura 

de textos filosóficos10. Numa das maneiras, os alunos fizeram a leitura em voz alta. E foi 

possível perceber claramente a participação espontânea deles. A professora não pediu para 

que ninguém lesse, mas eles por si mesmos se ofereceram e se ordenaram para a realização da 

leitura. No final da atividade, quase toda a turma havia participado, sem que tivessem sido 

forçados para tal. Na outra forma, a atividade foi individual, com leitura silenciosa e reflexão 

do conteúdo estudado. Numa das vezes em que esta última ocorreu, enquanto fazíamos as 

observações, foi seguida por uma produção de texto. Neste, os alunos deveriam refletir e 

escrever um pequeno texto de como seria sua vida no futuro, tendo como base os conceitos do 

filósofo estudado. 

_______________ 
10 O método da leitura de textos filosóficos nos remete ao material bibliográfico usado nas aulas. Além do livro 

didático, a professora adota outras referências, dentre as quais se destaca a “Antologia de Textos Filosóficos”, 

editados pela SEED/PR. 
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O método da leitura de textos em sala mostrou um resultado muito 

proveitoso. Por mais que não conseguisse, rigorosamente falando, manter a atenção de todos 

os alunos, possibilitou o envolvimento de uma grande parte deles por um longo prazo de 

tempo, – se comparado ao tempo em que conseguiam permanecer atentos numa aula 

meramente expositiva. Também constatamos seu bom resultado na melhora do 

comportamento e maior interação. 

Quanto ao uso do método dialogado, destacamos que nas aulas nas quais a 

docente o adotou, conseguiu instigar os alunos a uma maior participação. As interações 

aconteciam por meio de instigações que a professora fazia para com os alunos. E quanto mais 

os incentivava e maior o número de exemplos expostos por ela, extraídos do cotidiano dos 

alunos ou de assuntos de seus interesses, como amor, amizade, família, maior era, tanto a 

quantidade, como a qualidade das interações dos alunos. E isso foi possível pela linguagem 

usada pela professora, que também era de domínio deles e fazia parte do universo de suas 

vivências. Reparamos claramente que o uso, em sala, de tais exemplos aumentava a interação 

tanto na qualidade, pois os alunos se interessavam muito mais pelo assunto, quanto 

quantitativamente, pois aqueles que estavam dispersos eram estimulados e começavam a 

prestar atenção na matéria. 

Outros recursos que colaboraram para o rendimento dos alunos nas aulas foi 

o uso de atividades diferenciadas para a explicação do conteúdo proposto – e não apenas 

explicações, nas quais somente a professora fala e os alunos “escutam” –. Diversas vezes a 

professora realizou atividades, como apresentação de vídeos11, mapas conceituais, leituras, 

competições e trabalhos em grupos, em que os alunos colaboraram e se empenharam em fazê-

las. Geralmente essas atividades diferentes eram utilizadas para que os alunos se 

aprofundassem um pouco mais na matéria e para uma melhor fixação do conteúdo tratado de 

modo expositivo. Assim, a professora, na maioria das vezes, explicava os pontos importantes 

do conteúdo programado e, então, dividia a sala em dois grupos. Também realizava 

competições como, por exemplo, qual dos grupos preenchia o quadro de significados de 

algumas palavras chaves usada pelo filósofo estudado. Ou, ainda, dividia os alunos em grupos 

pequenos para realizarem um mapa conceitual interligando conceitos. 

_______________ 
11 A professora utilizou o projetor multimídia em algumas aulas para de mostrar alguns vídeos e complementar o 

conteúdo estudado. Porém não era possível usá-lo com mais frequência, visto que havia poucos aparelhos para 

toda a escola, além da perda tempo e da dificuldade para buscar toda a aparelhagem e instalá-la. 
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Contudo, essa metodologia, em alguns momentos, não propiciou bons 

resultados, pois vez ou outra, os alunos estavam extremamente agitados por diversos fatores, 

como calor e cansaço. Deste modo, quando a professora percebia que não iria conseguir 

realizar a aula planejada, propunha aos alunos uma aula em espaços diferenciados, utilizando, 

portanto, a biblioteca, as escadas e até os corredores da escola. Quando os alunos eram 

levados a esses ambientes diferentes e inusitados, os mesmos se acalmavam e a aula fluía 

melhor, pois interagiam mais com a professora, e assim, havia menos barulho e conversa. 

Diante de tais atitudes adotadas pelos alunos, foi possível perceber em seus comportamentos 

que se sentiam transgredindo algumas regras, se sentiam diferentes, e por isso, pareciam 

reconhecer que precisavam participar dessa aula diferenciada. 

Para concluir, buscamos compreender o significado da relação professor-

aluno e os processos por meio dos quais tal relação se efetiva na própria sala de aula, – futuro 

espaço de trabalho do graduando –, contando com a importante colaboração e fonte de 

conhecimento dessa relação, o professor e os alunos. Assim, renunciamos a tradicional 

pretensão de oferecer um referencial teórico prévio, a partir do qual os dados levantados 

seriam interpretados. Procurou-se, ao contrário, com base no material das observações e 

entrevista, produzir subsídios extraídos da compreensão dessa relação, que pode valer (ou 

não) a outros casos. 

Nesse sentido, podemos afirmar que os subsídios apresentados por este 

estudo de caso, em especial, a conduta da professora na relação com os alunos, conjugada 

com a utilização de uma metodologia de ensino diversificada, possibilitou-lhes uma melhora 

no comportamento e desempenho e no despertar de um interesse maior pela Filosofia. E 

considerando o peculiar grau de abstração desta disciplina, que dificulta sua assimilação, 

associado à relativa novidade de seus conteúdos, por estarem ausentes no ensino fundamental, 

então, tudo indica que a professora, apesar das demais dificuldades, conseguiu encontrar os 

recursos mais adequados para seu ensino. 

Constatamos, portanto, que a relação amistosa e aberta para escutar os 

alunos gera uma condição favorável e potencializa o ensino de Filosofia. Destacamos a 

pertinência de uma postura metodológica dialogada, de ruptura, portanto, com o modelo 

tradicional centrado na fala professor e na passividade dos alunos. Isso possibilita trazer a 

Filosofia ao domínio próprio dos alunos e, por conseguinte, a realização de experiências 

reflexivas dos conceitos facilita o aprendizado dos mesmos. Ressaltamos, ainda, a utilização 

de dinâmicas de grupo, como outro recurso facilitador da aprendizagem. Com isso, fica 
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evidenciado que o ensino de Filosofia no ensino médio exige uma atenção com aspectos de 

natureza didático-pedagógica. 
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RESUMO: O tema de estudo desta pesquisa incide sobre o campo disciplinar de Filosofia e 

Educação. No Brasil, especificamente no Paraná, o ensino de filosofia nas escolas tem a maior 

parte de seu currículo, conforme se nota nas propostas das Diretrizes Curriculares da 

educação básica de Filosofia (2008), centrado na tradição europeia mais especificamente nas 

filosofias de origem grega, francesa e alemã. A supervalorização da tradição filosófica 

europeia em detrimento de uma filosofia própria de origem mexicana foi tema problematizado 

pelo filósofo Leopoldo Zea, o qual buscou a valorização das bases culturais e intelectuais 

próprias de sua cultura a fim de propor uma filosofia própria de seu país. Seguindo esta 

perspectiva, pretende-se iniciar uma discussão sobre o ensino de filosofia na América Latina, 

especificamente o caso mexicano, por meio da obra de Leopoldo Zea, o qual não 

problematizou o ensino de filosofia, mas preocupou-se com a produção, disseminação e 

valorização de uma filosofia de raiz mexicana, e assim, fazendo o movimento conceitual, tem-

se aqui o intuito de refletir sobre o ensino de filosofia no Paraná de acordo com as propostas 

curriculares postas pelas Diretrizes Curriculares da educação básica de Filosofia (2008), com 

o propósito de se repensar o ensino de filosofia no Brasil. Este estudo parte da hipótese da 

existência de uma filosofia latino-americana e brasileira e da possibilidade de um ensino de 

filosofia nas escolas do Paraná, que defina enquanto diretriz a valorização do ensino das 

filosofias brasileiras a fim de se desenvolver nos estudantes das escolas de ensino médio um 

pensamento filosófico enquanto atividade concreta abrindo possibilidades para a criação e 

disseminação de novas filosofias brasileiras, sem negar a história da filosofia clássica. Os 

parâmetros teórico-metodológicos propostos nestas páginas se seguirão de um estudo 

qualitativo bibliográfico, de caráter filosófico, preliminar dos estudos de Leopoldo Zea (1986, 

1999, 2005), e sua bibliografia básica que trazem a discussão sobre a necessidade da 

valorização da liberdade filosófica de raiz latina, seguido das contribuições para se pensar o 

ensino de filosofia no Brasil, neste caso, especificamente o Paraná com embasamento em 

CARMINATI (2004) e PARANÁ (2008). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diretrizes Curriculares da educação básica de Filosofia. Ensino de 

Filosofia. Filosofia latino-americana. Leopoldo Zea, Paraná. 

 

A partir de 1493, temos o tratado de Tordesilhas assinado e tomado como 

instrumento de política de colonização adotado por Portugal e Espanha. A partir daí seguiu-se 

um processo de usurpação material e cultural por parte das nações mercantilistas sobre os 

povos colonizados. Portugal, como sabemos, atuou na região próxima ao atlântico onde fica 

hoje o Brasil, ao passo que Espanha se embrenhou desde o mar do Caribe passando por toda a 
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costa do pacífico até o extremo Sul do continente. (POZO, 2009). Esta situação de 

dependência evita o florescimento da cultura própria, fenômeno este que se estende a toda a 

Ibero América, porque 

 

América Latina está ainda formada por povos cuja mentalidade segue sendo 

a que lhe impuseram quatro séculos de colonialismo ibero, mas agora, sob 

nova dependência, com todas as implicações da mesma, no campo 

econômico, social, político e cultural (ZEA, 2005, p. 385). 

 

Durante o processo de colonização houve por parte dos colonizadores, em 

grande medida, a negação da alteridade que não valoriza a cultura dos povos indígenas.  

 

El conquistador y colonizador ibero fue extraordinariamente abierto al 

mestizaje étnico, pero opuesto abiertamente al mestizaje cultural, traslada a 

la América la experiencia de la península, por lo que no pone obstáculos al 

mestizaje racial, ayer con el moro, después con el indígena, pero no así con 

el mestizaje cultural, aunque este resulte inevitable, como lo fue en América, 

donde la resistencia a tal mestizaje será absoluta (ZEA, 1999, p. 20).  

 

Este processo de rejeição e de inferiorização da cultura ameríndia latino-

americana se arrastou nos períodos posteriores, quando a cultura iluminista por aqui 

desembarcou, dando prosseguimento à supremacia da cultura branca eurocêntrica em 

detrimento como dito anteriormente, da cultura e identidade nacional. 

Diante desta situação observamos uma preponderância da cultura Europeia 

em detrimento da nativa. Por isso, este trabalho pretende ressaltar uma cultura filosófica que 

contemple a origem Americana nativa e a Europeia. Para que o ensino de filosofia reflita a 

cultura latino-americana com respeito a suas raízes nativas e à contribuições europeias. 

Porque observamos, como Zea, que, 

 

[...] em decorrência da expansão colonial europeia, de um mundo onde estão 

inseridos todos os seres humanos do planeta, mas que dá a alguns o lugar de 

centro e a outros de periferia. E que entre eles estabelece relações 

assimétricas de poder e dependência. O mesmo questionamento sobre um 

filosofar original diz respeito também de outras periferias do mundo, além 

da América Latina. Os povos da periferia buscam na filosofia ocidental que 

os alijou elementos para que deixem de ser alijados (ZEA, 2005, p. 25). 

 

A supervalorização da filosofia e da história europeia, tanto no meio 

acadêmico quanto no ensino destas disciplinas nas escolas, aconteceu desde que as primeiras 

instituições foram montadas em terras latino americanas. Os currículos trazidos pelos jesuítas, 
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que se pautaram no trivium, ou seja, no ensino medieval baseado na Filosofia, Retórica e 

Gramática Latina, enalteciam os conhecimentos eruditos baseados na tradição europeia. 

Sendo assim, observamos que, 

 

A história da filosofia, que é também a história de um aspecto da cultura do 

mundo ocidental, nos mostra a aventura do homem neste permanente 

perguntar, neste permanente criar e recriar, ordenar e reordenar, para escapar 

do nada e do caos. Porém nesta história não se dava o caso de que alguém 

inquirisse se tinha ou não direito ao verbo, ao Logos ou à palavra, ainda que 

a mesma inquisição implicasse já o uso deste direito. O uso sem mais, 

apenas pelo fato de perguntar e solicitar uma resposta. Tal é o caso de quem 

em América Latina, faz algum tempo, e em outros lugares à margem do 

mundo chamado ocidental, se perguntar pela possibilidade de uma filosofia, 

ou pela existência da mesma (ZEA, 2005, p. 356). 

 

A produção filosófica regional, latino americana foi desconsiderada até o 

século XX. Contudo, essa realidade começou a indicar mudanças desde as lutas pelas 

iniciativas, por exemplo, de Simón Bolívar no século XIX, que manifestava que somos um 

pequeno mundo aparte, cercado por dilatados mares, novos em caso todas as artes e ciências, 

ainda que, de certo modo velhos nos usos da sociedade civil. Agora, nos reconhecemos 

peculiares ainda que não tão pequenos (ZEA, 1983).  

Já na primeira metade deste século, deu-se continuidade ao movimento na 

busca das raízes regionais, de sua cultura e de sua história através do filósofo mexicano 

Leopoldo Zea. Este pensador contemporâneo questionou o porquê do pensamento filosófico, 

da atividade de criação de uma filosofia latino americana não ter trilhado os caminhos da 

independência assim como na área da política. E assim, defendeu que a América Latina 

possui características autenticas de uma filosofia própria e inseriu-se na busca e 

fortalecimento de uma filosofia que manifeste a identidade cultural americana, rompendo com 

a lógica secular do modelo eurocêntrico (POZO, 2009). 

Para Zea, a filosofia é uma atividade concreta que se realiza a partir das 

relações do homem inserido num mundo, que por sua vez é dinâmico e único. Este deve agir 

sobre as circunstâncias que o envolvem e que ele cria. Por assim dizer, sua proposta se 

aproxima à proposta de José Ortega y Gasset.  

 

Na América Latina, este filosofar, este perguntar sobre as possibilidades de 

uma filosofia que dê ao latino-americano a resposta que solicita a outras 

interrogações, como a que se refere a seu ser como homem entre homens, 

toma diversas expressões, entre elas a de uma nova alienação. Um filosofar 

que não pode realizar a ofuscante iluminação que sobre seus pensamentos 

segue exercendo a filosofia europeia ocidental (ZEA, 2005, p. 372). 
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Dadas tais premissas, buscar-se-á abordar as ideias de Leopoldo Zea, que 

incidem sobre uma filosofia autêntica e criativa, que permite uma consciência cultural e que 

reconheça sua própria relevância intelectual com o intuito de subsidiar a reflexão sobre o 

ensino de filosofia no Brasil. 

No Brasil, a temática do ensino de filosofia vem crescendo devido à 

ampliação dos trabalhos acadêmicos devido, sobretudo a obrigatoriedade da disciplina no 

ensino médio. Há ainda uma busca de identidade do ensino de filosofia na educação 

brasileira, que deve ser uma filosofia autêntica, que reflita nossa realidade. “Daí a 

necessidade, para Zea, da tomada de consciência histórica que conduza a assumir a realidade 

americana, isto é, a reapropriação do próprio passado, o que implica um reencontro com a 

História Americana” (ALTMANN, 2005, p. 2). Esta tarefa é necessária para ter consciência 

da realidade brasileira. Consciência que permitirá atuar de maneira crítica, reconhecendo as 

características, limitações e possibilidades, a partir deste reconhecimento será possível 

realizar uma filosofia criadora e autêntica.  

Este estudo busca analisar as reflexões feitas por Zea acerca da valorização 

d uma filosofia própria de origem mexicana com o propósito de se repensar o ensino de 

filosofia no Brasil, uma vez que, para desenvolver uma filosofia autêntica, não se pode olhar 

apenas para a própria filosofia, isto é, reportar-se apenas a suas próprias teorias. Mas, pelo 

contrário, existe a necessidade de olhar a realidade de forma mais ampla, para poder 

reconhecer na diversidade a própria realidade. Este é um desafio para o qual observaremos 

outras experiências latino-americanas.  

Vivemos hoje num momento em que os meios de comunicação aceleram a 

propagação das informações, que permitem a democratização do conhecimento bem como a 

liberdade de expressão, que são valores legítimos. E, portanto, a filosofia enriquecida por esta 

experiência deverá possibilitar um olhar crítico e analítico aos problemas que são encontrados 

numa realidade cada vez mais ampla. 

Do ponto de vista geográfico, temos um largo espaço de fronteiras entre as 

nações latino americanas, contudo pouco se sabe sobre as atividades filosóficas desenvolvidas 

nesses países. Se tratando do ensino de filosofia nas escolas a falta de conhecimento é quase 

absoluta, diante disto, há necessidade de estudos sobre esta temática em busca da valorização 

da identidade da América Latina e, para isso, estamos desafiados a desenvolver uma filosofia 

latino-americana. Porque “es necesario —dicen— conciliar la rica herencia cultural del 

pasado con los valores de la sociedad contemporánea, para evitar una crisis de identidad” 
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(ZEA, 2005, p. 248). Afirmar a própria identidade é o ponto de partida para desenvolver uma 

filosofia autêntica.  

O acesso à escola, pela maior parte da população brasileira nem sempre foi 

um direito de todos. Essa garantia legal só se consolidou a partir da segunda metade do século 

XX. Ainda hoje, no século XXI, a educação pública, gratuita e de qualidade não é uma 

realidade garantida para todos.  

Em 1964 no Brasil, tivemos uma mudança significativa no contexto sócio-

político quando ocorreu o golpe militar. Isso implicou em transformações diretas nas escolas, 

como por exemplo, a reforma do ensino superior de 1968 e a Lei nº 5.692/71 que dispôs sobre 

as Diretrizes e Bases do ensino de 1º e 2º graus em 1971.  

Nesse contexto, a disciplina de filosofia que anteriormente era ofertada no 

nível secundário da educação (ginasial e colegial) foi diluída em outras disciplinas do 

currículo, como Educação Moral e Cívica – EMC e Organização Social e Política do Brasil – 

OSPB. 

 

Neste contexto, tratava-se de diminuir a possibilidade de qualquer 

contestação ao status quo, substituindo-o pelo ensino de um moralismo 

reformista acrítico, como ocorrem com as disciplinas de Educação Moral e 

Cívica – EMC e Organização Social e Política do Brasil – OSPB 

(CARMINATI, 2004, p. 322). 

 

A preocupação com o Ensino de Filosofia entre os intelectuais foi crescendo 

e à medida que o tema era abordado e a ideia de que “a filosofia incomodava porque formava 

cidadãos mais críticos e conscientes” (CARMINATI, 2004), tornou-se objeto de estudos e 

pesquisas que, mesmo ainda tímidos, nos apresentam outro lado da realidade do ensino de 

filosofia e nos abrem várias possibilidades para repensarmos seus processos e realidades hoje. 

Quando falamos sobre a filosofia na América Latina pensamos logo em 

Leopoldo Zea (1912-2004), filósofo nascido na cidade do México no contexto da revolução 

mexicana, o qual desenvolveu seu pensamento com influências, por exemplo, de Simón 

Bolívar, José Ortega y Gasset e Dussel. 

Este pensador um dos primeiros a dar continuidade e a impulsionar a ideia 

frustrada que fora promovida pelo estadista e libertador Simón Bolívar (1783-1830) pela 

integração entre os países da América Latina em um só povo, além de ser o idealizador da 

emancipação do povo latino americano como uma nação de consciência contra a opressão do 

poder hegemônico imposto a princípio pela colonização Espanhola e posteriormente por meio 

do imperialismo estadunidense. Para Simón Bolívar, (apud Zea, 1993, p. 289) “es el más 
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extraordinario y complicado, ‘no somos europeos, no somos indios, sino una especie media 

entre los aborígenes y los españoles’ ”. Zea afirma, ainda que “como diría Bolívar, de esta 

América no pueden surgir nuevos conquistadores, nuevos Alejandros, César o Napoleón, sin 

libertadores” (ZEA, 1986, p. 40).  

Alguns autores veem o ensino de filosofia nas escolas enquanto uma vitória 

da educação, devida trajetória percorrida por esta disciplina. Sabemos que alguns problemas 

do ensino de filosofia são suscitados na contemporaneidade mas também sabemos que tantos 

outros problemas próprios do ensino de Filosofia são resquícios históricos. 

Longe de esgotar o tema sobre o processo histórico e as dimensões políticas 

educacionais em que o ensino de filosofia esta circunscrito, pretende-se expor agora como o 

Paraná através do documento oficial, Diretrizes Curriculares da Educação Básica, propõe o 

ensino de filosofia nas escolas públicas, uma vez que, este documento é o principal norteador 

dos conteúdos e métodos da disciplina de filosofia ofertada no ensino médio nas escolas 

públicas do Estado do Paraná fazendo um deslocamento conceitual criando uma ligação 

estreita à prática filosofia nacionalista, conforme propôs Zea.  

Segundo Callegari (apud MEC, 2009), o ensino de filosofia é uma 

ferramenta que colabora para o desenvolvimento de um pensamento crítico enquanto avanço 

histórico, uma vez que, por meio da filosofia, os alunos compreendem que o conhecimento 

não é algo pronto, mas, construído e que, a história de um povo e sua cidadania são 

responsabilidades de todos os cidadãos e deve ser desenvolvido por meio da educação. 

Atualmente, em todas as escolas do território brasileiro, a Lei nº 

11.684/2008 garante o ensino de filosofia em todos os anos do ensino médio, sendo 

fundamentada, no Paraná, pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008). O Estado 

do Paraná é considerado vanguarda no que tange às Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do ensino de filosofia uma vez que, no mesmo ano em que o ensino de filosofia nas 

escolas tornou-se lei, as Diretrizes Curriculares para tal disciplina estavam sendo reeditadas a 

partir das Diretrizes Curriculares de Filosofia para a Educação Básica (2006), sendo portanto 

publicadas no Estado do Paraná após revisão textual, com discretas alterações referenciais e 

alguns novas formulações como as que são encontradas em anexo: o quadro de conteúdos 

básicos da disciplina de Filosofia, onde são apresentados os conteúdos estruturantes, básicos, 

as abordagens teórico-metodológica e a avaliação proposta. 

Fundamentando-se em Ferrater Mora (2001) o documento enumera as 

possibilidades de formas em se abordar conteúdos estruturantes do ensino de filosofia 

conforme pode-se rever na história de seu ensino no Brasil e no mundo. A divisão cronológica 
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linear, como o próprio nome define, esta concepção de ensino de filosofia aborda os 

conteúdos de acordo com a sequência cronológica dos fatos ocorridos na tradição Europeia. 

Há também o ensino de filosofia numa perspectiva da divisão geográfica, por exemplo, a 

Filosofia Ocidental, Africana, Oriental, Latino-Americana etc.  

Já a divisão de conteúdos, é a abordagem seguida prioritariamente pelas 

Diretrizes Curriculares de Filosofia (2008). Contudo, embora ela conceba o ensino de 

filosofia pelo trabalho de conteúdos estruturantes, ou seja, embora sistematize o conhecimento 

filosófico a partir de conteúdos como: Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia Política, 

Estética, Filosofia da Ciência, Ontologia, Metafísica, Lógica, Filosofia da Linguagem, 

Filosofia da História, Epistemologia, Filosofia da Arte etc, também correlaciona estes à 

divisão cronológica linear e geográfica. Pode-se notar que as chamadas filosofias ocidentais, 

majoritariamente grega, francesa e alemã, aparecem com maior frequência através dos autores 

destas regiões.  

É sabido que a filosofia não é privilégio ocidental existindo, portanto, 

filosofias orientais mas, porque estas não assumem espaço significativo no currículo escolar 

da específica disciplina? Para justificar isto, o documento toma como exemplo a filosofia 

africana, demonstrando valorização a esta cultura que esta teve suas ideias desenvolvidas e 

fundamentadas no uso exclusivo da oralidade e, justificando a partir disto o motivo de uma 

“carência bibliográfica” (PARANÁ, 2008, p. 40).  

Apesar desta e outras filosofias não estarem presentes no currículo de 

filosofia, as Diretrizes Curriculares (2008) desta área expõem aos professores o direito de 

ensiná-las fazendo “recortes que julgar adequado e pertinente” (PARANÁ, 2008, p. 40), uma 

vez que a legislação defende o respeito “à inclusão e à diversidade” (PARANÁ, 2008, p. 40). 

Contudo, pouco se encontra nos livros didáticos em vigor, sobre filosofias brasileiras bem 

como, pouco conhecimento e interesse se percebe por parte dos professores desta disciplina. 

Fica claro que, nas Diretrizes curriculares de 2008 da disciplina de filosofia, 

optou-se pelo ensino com conteúdos estruturantes, denominados como conhecimentos 

basilares estes que foram desenvolvidos durante um longo trajeto em contextos e culturas 

diferentes e que hoje são fonte de inspiração para novos caminhos uma vez que, por sua 

amplidão, a filosofia não pretende verdades absolutas ou irrefutáveis, mas, por ser ampla, 

deve permitir discussões, pesquisas e criação. 

A maior parte da fundamentação teórica do documento é referenciada e 

embasada em filósofos europeus. Um exemplo disto é quando expressa o que entende ser o 

ensino de filosofia, as Diretrizes (2008) utilizam de uma afirmação Kantiana (1985) a qual 
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entende sendo o exercício da razão (PARANÁ, 2008, p. 49), ou seja, para ele, ensinar a 

filosofia, é ensinar a filosofar. Sendo assim, o documento define sua visão sobre o ensino de 

filosofia sendo aquele que se efetiva quando ao aluno é possibilitado o exercício da leitura e 

da escrita culminando através da razão o desenvolvimento do “próprio pensamento” 

(PARANÁ, 2008, p. 50). É válido destacar, que esta construção própria, não está 

fundamentada em senso comum ou opiniões, mas antes, é endossada pela tradição filosófica.  

É neste ponto que pretendemos chamar a atenção. O ensino de filosofia no 

Paraná fundamentado nas tradições filosóficas brasileiras, sem negar às de origem europeia ou 

as demais, por exemplo, valorizando as filosofias de raiz nacional a partir da prática do 

próprio pensamento filosófico nos estudantes tornaria possível um filosofar enquanto 

atividade concreta, conforme defendeu ZEA (2005) realizada a partir da realidade em que o 

estudante está inserido, sobre as circunstancias em que ele recebe influências e reage sobre 

elas. Diferentemente ocorre quando o ensino está focado nas filosofias alemãs 

prioritariamente, o estudante em questão não está inserido naquela sociedade, tampouco 

envolvido com as problemáticas daquele povo, por tanto, a filosofia sendo ensinada de acordo 

com esta tradição somente, por exemplo, afasta-o de um ensino concreto que possibilite a 

própria criação do pensamento consciente e concreto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Zea é um pensador que propõe uma filosofia que conserve a alma de seu 

país. Isso não significa rejeitar a filosofia clássica de Platão, Descartes ou Maquiavel, mas diz, 

juntamente com Dussel, que a América Latina necessita libertar-se para uma situação 

econômica mais independente, bem como desenvolver uma filosofia autônoma, contra a ideia 

de que os filósofos europeus são supremacia, e assim defende que, “nuestra América no puede 

ser uma prolongación de La Europa ni del mundo occidental” (ZEA, 1986, p. 39). Por tanto, 

propõe uma tomada de consciência sobre a realidade em que se vive assumindo um lugar no 

tempo e na história, como sustentado a seguir: 

 

Zea filosofa a partir do que é marginal. Isto significa dizer que seu trabalho 

intelectual parte do que lhe é peculiar, sua circunstância como homem 

mexicano. A América não é Europa e nem é América do Norte. Seu trabalho 

foi no sentido de compreender o homem da América Latina, terceiro mundo, 

mundo em desenvolvimento, esquecido e sem voz. Ao invés de fazer 

filosofia universal opta por descrever a vida e sua vida, a vida do mexicano, 

a vida do latino-americano que está fora da história, segundo o modelo 

europeu da história universal. Filosofar a partir do que está à margem para 
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denunciar e anunciar a possibilidade de emancipação cultural, de uma 

filosofia que promova a tomada de consciência do latino-americano, uma 

consciência histórica que lhe permita compreender o homem na tripla 

dimensão temporal (MARCONDES, 2010, p. 95). 

 

Esta perspectiva contraria a ideia de que são os europeus que fazem 

filosofia, e que as demais civilizações apenas pensam. É justamente nesse ponto em que está 

centrada a filosofia de Leopoldo Zea, na busca de uma identidade para a filosofia da América 

latina, como ele mesmo afirma em sua autobiografia, escrita em terceira pessoa, “¿Es posible 

hablar de una filosofía americana?” (1988, p. 56). 

Acreditando que a resposta para a questão acima citada seja positiva, 

propomos estas reflexões em defesa de um ensino de filosofia nas escolas do Paraná, que 

defina enquanto diretriz a valorização do ensino das filosofias brasileiras a fim de se 

desenvolver nos estudantes das escolas de ensino médio um pensamento filosófico enquanto 

atividade concreta abrindo possibilidades para a criação e disseminação de novas filosofias 

brasileiras, sem negar a história da filosofia clássica. 
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RESUMO: Nosso objeto de estudo no presente trabalho será analisar na Ética de Spinoza 

a argumentação que perpassa pela dinâmica do desejo conduzindo-nos à liberdade humana, 

visando compreender como que Spinoza negando um determinado conceito de liberdade, 

assumindo a relação causa-efeito, dando assim origem ao desejo como inclinação da 

mente, chegando então, a um distinto conceito de liberdade que se harmoniza com o 

desejo. Spinoza no escólio à proposição 35 afirma categoricamente que “os homens 

enganam-se ao se julgarem livres”, uma vez que ignorantes das causas que os levam à ação 

julgam-se em plena liberdade por serem conscientes de seus atos. A mente é o correlato 

exato do corpo e tudo que ocorre no corpo ocorre na mente. Para Spinoza todo 

conhecimento perpassa pelo corpo, uma vez que somente através dos afetos o sujeito é 

capaz de adquirir conhecimento. “O esforço (conatus) pelo qual cada coisa se esforça por 

perseverar em seu ser nada mais é do que a sua essência atual” afirma Spinoza na Ética 

livro III proposição 7. Segundo essa tese spinozana o esforço empreendido por uma 

determinada coisa é sua essência atual. A essência atual de um homem é sua própria 

potência para agir. “Todos os afetos estão relacionados ao desejo, à alegria ou à tristeza  

[...] ora, o desejo é a própria natureza ou essência de cada um  [...], portanto, o desejo de 

um indivíduo discrepa do desejo de outro, tanto quanto a natureza ou essência de um difere 

da essência do outro”. (SPINOZA, 2010, E III, P 57, d) O homem livre age conforme a sua 

natureza. Agir conforme a sua natureza pressupõe o conhecimento de si como modificação 

da Natureza divina. Compreender-se como modificação da Natureza divina é compreender 

a necessidade que se segue da natureza de Deus. A necessidade que se segue da natureza 

de Deus é o constante atrito entre os modos da substância, isto é, os modos afetarem e 

serem afetados de infinitas maneiras. O homem é um modo da Natureza, logo, o homem 

livre afeta e é afetado de infinitas maneiras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Spinoza. Desejo. Liberdade. Mente. Corpo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Spinoza no escólio à proposição 35 afirma categoricamente que “os 

homens enganam-se ao se julgarem livres”, uma vez que ignorantes das causas que os 

levam à ação julgam-se em plena liberdade por serem conscientes de seus atos. Portanto 

ignorantes da verdadeira causa que os conduzem à ação, atribuem erroneamente as ações à 

vontade. Segundo o filósofo o desejo é uma “inclinação da mente” a algo que ela avalia 

como bom, entretanto antes que o desejo se dirija ao objeto exterior é produzida em nós 

uma afirmação de se o objeto é bom ou ruim, a essa afirmação Spinoza chama de vontade. 

O autor em questão chama a atenção para o fato da confusão feita entre “entes reais” e 

mailto:andersongomesst@hotmail.com
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“entes de razão”, ou seja, o que existe realmente na natureza e o que é apenas ficção. A 

vontade não existe na natureza realmente, portanto ela é um ente de razão. Nada pode ser 

causado pela vontade, “porque nada vem do nada”, diz Spinoza. Se a vontade é uma 

afirmação na mente de se o objeto é bom ou ruim, mas ela nada pode causar, então quem 

afirma algo acerca do objeto exterior não é a vontade, mas sim o próprio objeto exterior. 

“[...] o entender é uma pura paixão, isto é, uma percepção, na mente, da essência e da 

existência das coisas, de modo que nunca somos nós que afirmamos ou negamos algo da 

coisa, mas que ela mesma, em nós, afirma ou nega algo de si mesma” (SPINOZA, 2012, 

cap. XVI, § 5). Poder-se-ia ainda contra argumentar que por demasiadas vezes queremos e 

não queremos algo, como por exemplo, afirmar ou não afirmar algo sobre um determinado 

objeto, dizer ou não dizer a verdade, porém isso ocorre, argumenta o filósofo, por não se 

distinguir adequadamente o desejo e a vontade. 

 

A vontade – para quem a admite – é somente a ação do intelecto pela qual 

afirmamos ou negamos algo de uma coisa, sem ter em conta o bom ou o 

mau; pelo contrário, o desejo é uma forma [disposição] na mente para 

perseguir ou realizar uma coisa, tendo em conta o bom e o mau que se 

veem nela. De maneira que o desejo ainda permanece depois da 

afirmação ou negação que fizemos da coisa, isto é, depois de termos 

experimentado e afirmado que uma coisa é boa; este último, conforme 

dizem, é a vontade, e o desejo é a inclinação que se tem depois disso para 

alcançar a coisa (SPINOZA, 2012, cap. XVI, § 8). 

 

Diante da perspectiva do objeto que por intermédio da vontade afirma ou 

nega algo acerca de si mesmo para que a partir de então o desejo como disposição da 

mente surja como inclinação ao objeto exterior, a liberdade não existe. Ainda dentro dessa 

linha de argumentação, Spinoza intitula o livro V da Ética de “A potência do intelecto ou a 

liberdade humana”. O prefácio ao livro V inicia-se da seguinte maneira: “Passo, por fim, à 

outra parte da ética, que trata da maneira, ou seja, do caminho que conduz à liberdade. 

Nesta parte, tratarei, pois, da potência da razão, mostrando qual é o seu poder sobre os 

afetos e, depois, o que é a liberdade ou a beatitude da mente” (SPINOZA, 2010, E V 

prefácio).  

Nosso objeto de estudo no presente trabalho será analisar na Ética de 

Spinoza a argumentação que perpassa pela dinâmica do desejo conduzindo-nos à liberdade 

humana, visando compreender como que Spinoza negando um determinado conceito de 

liberdade, assumindo a relação causa-efeito, dando assim origem ao desejo como 
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inclinação da mente, chegando então, a um distinto conceito de liberdade que se harmoniza 

com o desejo.  

 

DESEJO 

 

“A ordem e a conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das 

coisas” diz Spinoza na proposição 7 do livro II da Ética. Para todo objeto material há um 

correlato seu mental, a isso equivale dizer que a mente é o correlato do corpo, sendo assim 

tudo que ocorre no corpo ocorre na mente. É necessário ressaltar que não há anterioridade 

da mente com relação ao corpo ou vice versa. A mente é o próprio corpo que se distingue 

apenas por seu atributo, a saber, a mente é um modo do atributo pensamento e o corpo um 

modo do atributo extensão. Entretanto há apenas uma substância que é “Deus ou 

Natureza”, dessa maneira pensamento e extensão são atributos dessa substância única e 

todos os modos existentes são modificações de Deus. O corpo é o objeto da mente, segue-

se “que o homem consiste de uma mente e um corpo, e que o corpo humano existe tal 

como o sentimos” (SPINOZA, 2010, E II, P 13, c). 

 

Digo, porém, que, em geral, quanto mais um corpo é capaz, em 

comparação com outros, de agir simultaneamente sobre um número 

maior de coisas, tanto mais sua mente é capaz, em comparação com 

outras, de perceber, simultaneamente, um número maior de coisas. E 

quanto mais as ações de um corpo dependem apenas dele próprio, e 

quanto menos outros corpos cooperam com ele no agir, tanto mais sua 

mente é capaz de compreender distintamente (SPINOZA, 2010, E II, P 

13, s). 

 

Spinoza nos chama atenção para o corpo. Quanto mais um corpo é capaz 

de afetar e ser afetado por um maior número de coisas, mais a mente será capaz de 

perceber. Spinoza exclui completamente a possibilidade de uma mente capaz de 

compreender independentemente do corpo. A mente é o correlato exato do corpo e tudo 

que ocorre no corpo ocorre na mente. Essa tese é de fundamental importância para 

compreendermos o desejo, visto que o desejo assim como a vontade também é um “ente de 

razão”, ou seja, o desejo não é livre, não pode causar nada. Para Spinoza todo 

conhecimento perpassa pelo corpo, uma vez que somente através dos afetos o sujeito é 

capaz de adquirir conhecimento. Portanto, o desejo não pode ser causa de nada. 
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Por conseguinte, como dissemos, ao tratar da vontade, que a vontade não 

é no homem outra coisa que esta ou aquela vontade, igualmente [o 

desejo] não é nele outra coisa que este ou aquele desejo, causado por este 

ou aquele conceito. Pois o desejo não é algo que esteja realmente na 

Natureza, mas é somente abstraído deste ou daquele desejar particular. 

Não sendo verdadeiramente algo, o Desejo também não pode causar 

realmente. De modo que, quando afirmamos que o desejo é livre, é o 

mesmo que se disséssemos que este ou aquele desejo é causa de si 

mesmo, isto é, que antes de existir fez que existisse, o que é o próprio 

absurdo e não pode ocorrer (SPINOZA, 2012, cap. XVII, § 5). 

 

A maneira segundo a qual um corpo é afetado depende da natureza do 

corpo afetado e ao mesmo tempo a natureza do corpo que afeta, sendo assim o conceito 

criado na mente envolverá a natureza de ambos os corpos. Segue-se disso que a mente 

percebe a natureza de seu corpo juntamente com a natureza do corpo exterior, e “as ideias 

que temos dos corpos exteriores indicam mais o estado de nosso corpo do que a natureza 

dos corpos exteriores” (SPINOZA, 2010, E II, P 16, c 2). A mente não percebe a si mesma 

nem conhece o seu corpo senão através das afecções pelo último sofridas. Para Spinoza as 

modificações da substância são regidas pela física do atrito, os modos estão 

constantemente se chocando uns contra os outros. O corpo exterior que me afeta é 

justamente o objeto que está em atrito com o meu corpo. Se não houvesse esse atrito minha 

mente não perceberia a si mesma nem conheceria seu objeto, que é seu corpo. Na medida 

em que os modos da extensão entram em atrito seus correlatos mentais simultaneamente 

também entram em atrito, pois tudo que ocorre no corpo ocorre na mente. Esse atrito gera 

na mente um conceito através do qual a mente percebe a si mesma e toma conhecimento de 

seu objeto. “Se o corpo humano não foi afetado, de nenhuma maneira, por algum corpo 

exterior, então, a ideia do corpo humano tampouco o foi, isto é, a mente humana tampouco 

foi afetada” (SPINOZA, 2010, E II, P 26, d) e à medida que a mente é afetada ela não 

possui um conhecimento adequado do objeto exterior, pois a única maneira de a mente 

conhecer um objeto exterior é através das afecções do corpo. 

 

Segue-se disso que, sempre que a mente humana percebe as coisas 

segundo a ordem comum da natureza, ela não tem, de si própria, nem de 

seu corpo, nem dos corpos exteriores, um conhecimento adequado, mas 

apenas um conhecimento confuso e mutilado. Com efeito, a mente não 

conhece a si própria senão enquanto percebe as ideias das afecções do 

corpo. Mas não percebe o seu corpo senão por meio dessas ideias das 

afecções, e é igualmente apenas por meio dessas afecções que percebe os 

corpos exteriores. Portanto, enquanto tem essas ideias, a mente não tem, 

de si própria nem de seu corpo, nem dos corpos exteriores, um 
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conhecimento adequado, mas apenas um conhecimento mutilado e 

confuso (SPINOZA, 2010, E II, P 29, c). 

 

“O esforço (conatus) pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em 

seu ser nada mais é do que a sua essência atual” afirma Spinoza na Ética, livro III, 

proposição 7. Segundo essa tese spinozana o esforço empreendido por uma determinada 

coisa é sua essência atual. A essência atual de um homem é sua própria potência para agir. 

Spinoza funde os conceitos de ato e potência em um só, a saber, o de potência. O homem 

não é A- em ato e A+ em potência, mas sim A- em sua potência atual e A+ também em sua 

potência atual. Sendo assim o esforço do homem para perseverar é sua potência atual, ou 

seja, sua essência. Esse esforço à medida que está referido apenas à mente denomina-se 

vontade, se, porém estiver referido à mente e ao corpo simultaneamente denomina-se 

apetite, este último acompanhado da ideia de si chama-se desejo. No entanto entre apetite e 

desejo não há distinção, pois um apetite que não está acompanhado da ideia de si não deixa 

de ser um desejo por isso. Evidenciamos então a seguinte tese de Spinoza “não é por 

julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, 

que a desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por 

apetecê-la, por deseja-la, que a julgamos boa” (SPINOZA, 2010, E III, P 9, s). 

O corpo humano é composto por diversas partes de natureza diferente e 

que, portanto são afetados de diferentes maneiras por um mesmo corpo exterior, e o 

mesmo objeto que afeta uma determinada parte de um corpo pode afetá-lo também de 

diferentes maneiras. Inferimos então, de tudo o que até agora foi dito, que a natureza de um 

determinado individuo é ser afetado de infinitas maneiras segundo sua essência atual. 

“Todos os afetos estão relacionados ao desejo, à alegria ou à tristeza [...] ora, o desejo é a 

própria natureza ou essência de cada um [...], portanto, o desejo de um indivíduo discrepa 

do desejo de outro, tanto quanto a natureza ou essência de um difere da essência do outro” 

(SPINOZA, 2010, E III, P 57, d). O desejo, portanto é o próprio esforço que cada um faz 

para perseverar na existência, “o desejo está a nós relacionado também à medida que 

compreendemos, ou seja, à medida que agimos” (SPINOZA, 2010, E III, P 58, d). Portanto 

“o desejo” afirma Spinoza, “é a própria essência do homem, enquanto esta é concebida 

como determinada, em virtude de uma dada afecção qualquer de si própria, a agir de 

alguma maneira” (SPINOZA, 2010, E III, Def. dos afetos, 1). 

 

LIBERDADE 
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Spinoza na definição 1 do livro I da Ética afirma “por causa de si 

compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não 

pode ser concebida senão como existente”, e na definição 7 do mesmo livro “diz-se livre a 

coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é 

determinada a agir”. Essa forma de liberdade Spinoza atribui somente a Deus, ou seja, à 

Natureza. Somente Deus é causa de si próprio, uma vez que sua essência é sua existência, 

portanto Deus é livre por ser causa de si mesmo, determinado a agir segundo as leis de sua 

própria natureza. Nada existe fora de Deus, por isso é um absurdo, segundo o filósofo em 

questão, dizer que Deus seja determinado por algo exterior a si, ou seja, negar a liberdade 

divina. 

A liberdade no sentido atribuído a Deus o homem não possui, pois o 

homem não é causa de si e nem sua essência envolve a existência. O homem é apenas uma 

modificação certa e determinada da substância absolutamente infinita, que é Deus. “Tudo o 

que existe, existe em si mesmo ou em outra coisa” afirma Spinoza no axioma 1 do livro I 

da Ética. O homem não existe em si mesmo, logo ele existe em outra coisa, isto é, em 

Deus. 

 

Os homens enganam-se ao se julgarem livres, julgamento a que chegam 

apenas porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas 

pelas quais são determinados. É, pois, por ignorarem a causa de suas 

ações que os homens têm essa ideia de liberdade. Com efeito, ao dizerem 

que as ações humanas dependem da vontade estão apenas pronunciando 

palavras sobre as quais não têm a mínima ideia. Pois, ignoram, todos, o 

que seja a vontade e como ela move o corpo (SPINOZA, 2010, E II, P 35, 

s). 

 

Spinoza critica a tese segundo a qual o homem é livre para agir conforme 

a sua vontade. Afirma o filósofo que aqueles que defendem esse ponto de vista nem 

mesmo conseguem argumentar como que a vontade sendo um ente de razão moveria o 

corpo que é um ente real. O filósofo nega veementemente essa espécie de liberdade ao 

homem, uma vez que o homem só age enquanto é afetado, pois todo corpo ou está em 

movimento ou está em repouso, e o meu corpo se difere de outro por seu movimento e 

repouso. “É totalmente impossível que não precisemos de nada que nos seja exterior para 

conservar o nosso ser, e que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca com as 

coisas que estão fora de nós” (SPINOZA, 2010, E IV, P 18, s). Conforme afirma o filósofo 
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é impossível ao homem não depender dos afetos causados por corpos exteriores ao seu 

para perseverar na existência. Um homem de virtude se esforça tanto quanto pode por 

conservar o seu ser buscando o que lhe é útil segundo sua natureza. Agir por virtude é agir 

segundo as leis da própria natureza, ou seja, sob a condução da razão buscar o que lhe é 

útil para perseverar na existência.  

 

O esforço por se conservar nada mais é do que a essência da própria 

coisa, a qual, à medida que existe como tal, é concebida como tendo força 

para perseverar no existir e para fazer aquilo que se segue, 

necessariamente, de sua dada natureza. Mas a essência da razão não é 

senão a nossa mente, à medida que compreende clara e distintamente. 

Logo, tudo aquilo pelo qual, em virtude da razão, nós nos esforçamos, 

não é senão compreender, então, esse esforço por compreender é o 

primeiro e único fundamento da virtude (SPINOZA, 2010, E IV, P 26, d). 

 

A verdadeira virtude consiste em viver sob a condução da razão, 

enquanto que a impotência consiste em o homem deixar-se conduzir apenas pelas causas 

exteriores. O desejo é a própria essência do homem à medida que esta é concebida como 

determinada à ação de alguma maneira. “Só o conhecimento é causa da destruição da 

ignorância”, afirma o pensador. O conhecimento verdadeiro ocorre com o terceiro gênero 

de conhecimento, a saber, a intuição científica. É somente através do terceiro gênero de 

conhecimento que o homem percebe-se como parte da Natureza. O homem é uma 

modificação da substância e deve-se ver como tal, isto é, viver, como diz Spinoza, no amor 

intelectual de Deus. A partir do momento em que o homem faz uso de sua razão para 

alcançar o amor intelectual de Deus, chegando assim, por meio do conhecimento intuitivo 

à necessidade que se segue da natureza divina ele será um homem livre. A liberdade 

humana para Spinoza, não é a liberdade de causa, nem a liberdade de agir conforme os 

desígnios da vontade, mas sim agir conforme sua própria natureza atual, ou seja, o homem 

livre é aquele que age conforme o seu conatus, isto é, sua potência atual. A potência atual é 

justamente a essência atual do homem, e, por conseguinte “o desejo é a própria essência do 

homem”, portanto somente quando o homem é afetado ele é capaz de ser livre. 

O homem livre age conforme a sua natureza. Agir conforme a sua 

natureza pressupõe o conhecimento de si como modificação da Natureza divina. 

Compreender-se como modificação da Natureza divina é compreender a necessidade que 

se segue da natureza de Deus. A necessidade que se segue da natureza de Deus é o 

constante atrito entre os modos da substância, isto é, os modos afetarem e serem afetados 
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de infinitas maneiras. O homem é um modo da Natureza, logo, o homem livre afeta e é 

afetado de infinitas maneiras. 

 

A beatitude consiste no amor para com Deus, o qual provém, certamente, 

do terceiro gênero de conhecimento. Por isso, esse amor deve estar 

referido à mente, à medida que esta age, e, portanto, ele é a própria 

virtude. Este era o primeiro ponto. Por outro lado, quanto mais a mente 

desfruta desse amor divino ou dessa beatitude, tanto mais ela 

compreende, isto é, tanto maior é o seu poder sobre os afetos e tanto 

menos ela padece dos afetos que são maus. Assim, porque a mente 

desfruta desse amor divino ou dessa beatitude, ela tem o poder de refrear 

os apetites lúbricos. E como a potência humana para refrear os afetos 

consiste exclusivamente no intelecto, ninguém desfruta, pois, dessa 

beatitude porque refreou os seus afetos, mas em vez disso, o poder de 

refrear os apetites lúbricos é que provém da beatitude (SPINOZA, 2010, 

E V, P 42, d). 

 

Spinoza descarta a ideia de “bem” e “mal” em seu sentido metafísico, 

isto é, como entes universais em prol dos conceitos de “bom” ou “mau”. Toda mudança é 

uma mudança de movimento. Um corpo afetado tem seu movimento aumentado ou 

refreado. Se um corpo afetado tem seu movimento alterado para um estado de potência 

maior que a atual, diz-se que este é um bom afeto, porém se o movimento altera o estado 

do corpo para uma potência menor que a atual, diz-se deste afeto que é mau. Os afetos 

bons e os afetos maus estão diretamente relacionados, respectivamente, às paixões alegres 

e paixões tristes. Se o movimento altera o estado do corpo para uma potência maior que a 

atual, têm-se paixões alegres, porém se a potência é diminuída em relação à potência atual, 

padece-se de paixões tristes. Ora, como dissemos anteriormente, a natureza do homem é 

ser afetado de infinitas maneiras por infinitos modos, e isso inclui afetos bons e afetos 

maus, isto é, afetos que aumentam a potência e afetos que diminuem a potência. O homem 

é um modo da substância divina, portanto ele está constantemente afirmando a existência 

de Deus. Se Deus existe o homem é pura expressão de Deus, portanto sua natureza consiste 

em compreender-se como parte da Natureza divina expressando a cada instante a 

existência de Deus. Tem-se então, que o homem livre compreendendo-se como parte da 

Natureza divina faz uso de sua razão para alcançar a beatitude da mente, isto é, a liberdade, 

e ser afetado de infinitas maneiras por infinitos modos visando sempre o aumento de 

potência e jamais a diminuição desta. Por isso Spinoza pode afirmar categoricamente que 

não há nada que um homem livre pense menos do que na morte. O homem livre medita a 

vida porque Deus existe e a natureza humana se consiste em expressar essa existência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não daremos aqui um desfecho ou resultado final da pesquisa, uma vez 

que nosso trabalho apenas inicia a apresentação de problemas, algumas teses e argumentos, 

mas não um desenvolvimento laborioso. Tivemos por pretensão apenas apresentar alguns 

traços do tema no qual estamos a dedicar a nossa atenção. 
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CCAARRNNAAPP  EE  OOSS  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

Kelly C. Santos 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: santoskelly149@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo abordar os critérios de significado 

defendidos por Carnap, a saber, o critério de verificabilidade e o critério 

confirmacionista formulados com o intuito de demarcar a esfera do conhecimento 

científico. De acordo com os critérios linguísticos de Carnap a metafísica contém 

apenas pseudoproposições que se caracterizam ou por conter termos que 

equivocadamente acreditamos que tenham sentido, mas depois de uma análise lógica 

resultam sem sentido ou, então, seus termos possuem significado, porém são articulados 

de modo a não constituir um enunciado significativo. A metafísica para Carnap tem um 

sentido apenas emotivo e, sendo assim, está fora do âmbito do discurso científico. 

Carnap em Aufbau (1928) acreditava ser possível a reconstrução dos conceitos de todos 

os campos do conhecimento a partir de uma base fenomenalista, sobre o imediatamente 

dado, de onde os demais níveis de objetos são construídos e reduzidos, e em A 

Eliminação da Metafísica por meio da Análise Lógica da Linguagem (1932), adotou a 

base fisicalista, em que buscou eliminar a metafísica do discurso científico ao delinear 

pressupostos linguísticos e lógicos para separar os enunciados científicos das expressões 

metafísicas, que não possuem valor cognitivo. As afirmações metafísicas carecem de 

sentido por não apresentarem nenhuma relação lógica com os fatos, e assim sendo, não 

possuem valor de verdade. Os enunciados da metafísica são impossíveis de ser 

significativos, justamente porque formula um tipo de conhecimento que não é acessível 

à ciência empírica. Assim, um enunciado afirma apenas aquilo que possa ser verificável 

a respeito dele. Por conseguinte, ao assumir o confirmacionismo, critério mais 

moderado, no texto Testabilidade e Significado (1936-37), o autor concebe que deve se 

estabelecer uma relação de apoio entre teorias e observações, indicando o grau de apoio 

que as observações conferem as hipóteses. Sendo assim, a partir de uma apresentação 

geral sobre cada critério será exposto problemas e resoluções que Carnap desenvolveu 

com o objetivo de definir um critério adequado para a ciência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Rudolf Carnap. Verificacionismo. Confirmacionismo. 

Testabilidade. 

 

Carnap é um dos principais filósofos do Círculo de Viena que surgiu 

na década de 1920 a 1930. Em geral, o Círculo de Viena foi um grupo de filósofos, 

homens da ciência e matemáticos que tinham interesses em comum por determinados 

tipos de problemas e uma atitude semelhante diante deles, ainda que não concordassem 

em todos os pontos. O Círculo de Viena não tinha o caráter de uma doutrina filosófica 

unificada com respeito aos problemas tratados, como afirma Ayer “Consenso havia 

apenas no que se refere ao posicionamento filosófico fundamental, não existindo, por 
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outro lado, algo semelhante a um ‘dogma’ filosófico” (1977, p. 276). A convicção 

principal dos empiristas é a de que “é impossível conhecer a constituição e as leis do 

mundo real através de pura reflexão e sem qualquer controle empírico (pela 

observação)” (STEGMULLER, 1977, p. 274). Carnap, especificamente, tal como Hume 

concebe, ainda que não propriamente com as mesmas palavras, que os enunciados 

metafísicos constituem-se de ‘sofismas’ e ‘ilusões’ (1996, pp. 151-154).  

Como se sabe, Kant também atacou a metafísica tradicional, alegando 

na Crítica da razão pura (1991, p. 11-24, prefácio à segunda edição) que o 

entendimento humano se perde em contradições quando se aventura nos limites da 

experiência. A originalidade dos empiristas lógicos não se refere, porém, a natureza do 

que se pode conhecer, senão sobre a natureza do que se pode dizer. A acusação dos 

mesmos contra a metafísica se refere ao fato de que esta viola as regras que um 

enunciado deve satisfazer para ser significativo. Assim sendo, na análise lógica dos 

empiristas lógicos são abandonados os termos relacionados ao jargão psicológico como 

“juízos” e “crenças” estes são substituídos por “enunciados”, “sentenças” e 

“proposições”; o que, por conseguinte, servirá para elaboração de uma linguagem 

totalmente científica a partir de regras gramaticais e lógicas.1 Como vimos, não é 

novidade o ataque à metafísica desenvolvida pelos empiristas lógicos, contudo, como 

afirma Ayer: 

 

Em relação aos positivistas lógicos, se agregou o epiteto de ‘lógicos’ 

porque pretendiam incorporar os descobrimentos da lógica 

contemporânea; pensavam que, em particular, o simbolismo lógico 

desenvolvido por Frege, Peano e Russell, seria para eles útil, mas sua 

atitude geral era a mesma de Hume (1965, p. 16).  

 

Em Aufbau (1928, §4), a posição da teoria delineada por Carnap era 

essa: reconstrução do conhecimento como um conjunto de definições concebidas como 

propostas convencionais de precisão, ou explicações, ou redefinições, dos conceitos 

inerentes ao discurso científico. Mais precisamente, a reconstrução racional dos 

conceitos de todos os domínios do conhecimento na base de conceitos referentes ao 

imediatamente dado. As novas definições devem aqui, assim sendo, superar as 

anteriores em clareza e rigor lógico, estabelecendo uma estrutura conceitual sistemática.  

_______________ 
11 AYER, 1965, pp. 23-26.  
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Assim sendo, a proposta de Carnap em Aufbau é a de reconduzir 

logicamente através de rigorosos conjuntos de definições alternativas - o patrimônio, 

por assim dizer, conceitual do saber científico à sua base exclusiva na experiência, 

como esclarece Liston “A relação de redutibilidade é lógica, mas a base do sistema, 

enquanto base de evidência das ciências é empírica” (LISTON, 2015, p. 23). Os 

enunciados cognitivos são aqueles que podem ser testados com base na experiência, 

devem poder ser construídos e reduzidos a uma base convencional e serem verificáveis. 

Por conseguinte, a construção desse sistema que objetiva a reconstrução racional dos 

conceitos de todos os ramos científicos, se baseia numa base fenomenalista auto 

evidente de onde os níveis subsequentes de objetos ou conceitos podem ser construídos 

e reduzidos, e se dá, como dissemos, a partir de conceitos básicos “Os conceitos mais 

básicos são aqueles que se referem ao imediatamente dado, os dados dos sentidos” 

(DUTRA, 2009, p. 42). Sendo assim, a construção e a redução estão aqui 

fundamentadas em dois requisitos fundamentais: “i) a definição de uma base auto 

psíquica (conjunto de vivências); ii) o método de construção e redução dos demais 

enunciados científicos (LISTON, 2015, p. 25).  

Tal reducionismo consiste no seguinte. Primeiro nível: conceitos 

básicos (imediatamente dado), a partir destes constrói-se os conceitos de segundo nível; 

segundo nível: objetos físicos que serão legítimos se puderem ser reduzidos a conceitos 

do nível básico; terceiro nível: conceitos heteropsicológicos, e se referem aos outros 

sujeitos cognitivos, utilizados na psicologia, e devem ser reduzidos ao nível um ou dois; 

por fim, no quarto nível, os objetos culturais, que devem ser reduzidos aos objetos dos 

níveis anteriores para serem considerados legítimos. Assim sendo, como afirma Dutra 

“Segundo Carnap, era possível não apenas delimitar nitidamente o campo científico, 

mas também promover sua unificação, permitindo a compatibilidade, em um sistema 

único, de todas as disciplinas” (2009, p. 42).  

Mais tarde, contudo, Carnap apresentou objeções contra esse sistema 

que apresentou em Aufbau, a saber, a impossibilidade de redução de todos os conceitos 

empíricos complexos a outros conceitos por meio de definições, dado a existência de 

conceitos indefiníveis, tal como “solúvel”, “frágil”, que são conceitos que se referem a 

disposições, bem como dos conceitos abstratos da física tais como “elétron”, “potencial 

de gravitação”. Além disso, esclarece Stegmuller: “Carnap acreditou, mais tarde, dever 

abandonar a base da psique-própria, em favor de uma base fisicalista, julgando que 

apenas esta asseguraria a existência de uma linguagem adequada para a comunicação 
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científica intersubjetiva” (1977, p. 305). A comunicação entre os cientistas de áreas 

diferentes é necessária, uma vez que todos os cientistas saem da sua área de 

especialização e buscam conhecimento em outras áreas. E, há o problema da 

comunicação entre um observador que utiliza conceitos baseados em dados da 

percepção e o teórico que utiliza conceitos abstratos. Então, para que os enunciados do 

observador possam refutar os do teorizador, se faz necessário que haja apenas uma 

linguagem, a saber, a linguagem da física, portanto, o fisicalismo. Tal linguagem 

satisfaz o critério de intersubjetividade, ou seja, ela é acessível a todos visto que contém 

apenas predicados físicos ou conceitos que se relacionam com propriedades observáveis 

e, por conseguinte, é uma linguagem universal, em que qualquer fato pode ser expresso 

através dela. 2  

Em A Eliminação de Metafísica por meio da Análise Lógica da 

Linguagem (1965, pp. 75-83), Carnap formula regras para diferenciar os enunciados 

significativos, de valor cognitivo, das expressões metafísicas, a saber, i) Todas as 

palavras de um enunciado devem ser significativas, ou seja, devem pertencer ao 

vocábulo da língua utilizada: ii) Tal enunciado deve estar de acordo com as regras 

gramaticais dessa língua. Agora, um enunciado pode estar de acordo com as regras 

acima, porém, em desacordo com o critério lógico, por exemplo, um enunciado como 

“César é um número primo”, passa pelo critério gramatical, no entanto, é eliminado pelo 

critério lógico, pois “número primo” não pode ser atribuído a pessoas, mas apenas a 

números. É justamente neste aspecto que as expressões metafísicas falham. O termo 

“Nada”, por exemplo, utilizado por Heidegger é utilizado por nós em linguagem 

ordinária para abreviar frases como “eu nada sei”, mas a palavra “nada” não 

corresponde a algo no mundo como o filósofo afirma. A partir da negação “não” o 

metafísico cria “nada” como substantivo e o verbo “nadificar”, em analogia a “chuva” e 

“chover”, só que estes últimos têm correlato na experiência, mas “nada” não 

corresponde a algo no mundo. Do mesmo modo, termos como “Deus”, “Princípio”, 

“Ser”, “Absoluto” são destituídos de significado, pois não corresponde à coisa alguma 

no mundo, não são passíveis de serem verificados pela experiência sensorial. Sobre isso, 

afirma Dutra: 

 

_______________ 
2 STEGMULLER, 2009, p. 305-308.  
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Segundo Carnap, os enunciados metafísicos se encontram numa 

situação pior que os enunciados dos mitos e das crenças populares, 

porque estes, em sua grande maioria, são simplesmente falsos (os 

deuses gregos, por exemplo, não habitavam o Monte Olimpo, como se 

acreditava). Mas os enunciados metafísicos, não sendo verificáveis e, 

portanto, sendo destituídos de significado, não são nem verdadeiros, 

nem falsos. Para Carnap, eles não possuem valor de verdade, porque 

todo valor de verdade de um enunciado que fale de coisas do mundo 

extralinguístico só pode ser atribuído por meio da experiência3. 

 

De acordo com o critério de verificabilidade que mencionamos acima, 

a ética, a estética, a religião ou a metafísica estão fora do discurso significativo, ou seja, 

não possuem valor cognitivo. Como explanamos anteriormente, os termos da metafísica 

ou parecem ter sentido, mas depois de passar por um critério lógico resultam sem 

sentido; ou os termos têm significado, mas são quando em conjunto um amontoado de 

palavras que não dizem nada acerca do mundo. Por isso de acordo com o projeto 

carnapiano eles podem apenas expressar uma atitude emocional diante da vida. Sendo 

assim, ou os enunciados significativos devem se constituir por termos que têm 

significado, ou seja, se referir diretamente à experiência ou, então, poderem ser 

deduzidos de conceitos da experiência; do mesmo modo as sentenças devem se referir à 

experiência ou serem derivadas de sentenças de observação (ou protocolares). Uma 

alegada proposição ou afirmativa só é genuína se é uma função de verdade de 

proposições elementares ou atômicas, que expressem observações, e se é a elas 

redutível. Os termos dos enunciados devem estar articulados de maneira que obedeçam 

às regras da sintaxe lógica. Tudo o que não se adapta a este critério é sem significado. 

Os únicos enunciados que passam por tal critério são os da ciência natural e os das 

disciplinas não empíricas como a lógica e a matemática, que possuem enunciados 

significativos e verdadeiros em virtude apenas de sua forma lógica.4Todos os demais 

enunciados que têm pretensões cognitivas, mas que não respeitam tal constituição deve 

desse modo, serem recusados.  

Importante destacar que Carnap foi influenciado, em grande medida, 

pelo Tractatus logico-Philosophicus (1922) de Wittgenstein. O Tractatus apresentou 

um critério de significado que resultou na eliminação da metafísica do discurso 

significativo, de modo que apenas as sentenças das ciências naturais resultaram como 

significativas. Wittgenstein traçava um limite para o pensar e a expressão do 

_______________ 
3 DUTRA, 2009, p. 41.  
4 Por exemplo, os teoremas da matemática e os teoremas dos sistemas lógicos.  
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pensamento afirmando que os discursos religiosos, éticos, estéticos e metafísicos 

estavam além dos limites do que pode ser dito com sentido acerca do mundo, isto é, as 

sentenças das mesmas não expressam um estado de coisas passível de ser verdadeiro ou 

falso no mundo; logo apenas as ciências naturais descrevem um fato possível de ser o 

caso, ou possível de ocorrer no mundo. Quanto às tautologias, por concordarem com 

todo possível estado de coisas, não afirmam nada. As contradições, por sua vez, estão 

em discrepância com todo possível estado de coisas, portanto, não são capazes de 

proporcionar qualquer informação. As afirmações metafísicas carecem de sentido por 

não apresentarem nenhuma relação lógica com os fatos, e assim sendo, não possuem 

valor de verdade. Os enunciados da metafísica são impossíveis de ser significativos, 

justamente porque formula um tipo de conhecimento que não é acessível à ciência 

empírica. Sendo assim, um enunciado afirma apenas aquilo que possa ser verificável a 

respeito dele. 5 

Como vimos, a primeira grande mudança no pensamento de Carnap 

foi a substituição do fenomenalismo pelo fisicalismo. O reducionismo que apresentamos 

acima está baseado também no critério de verificabilidade e faz expulsar do corpo da 

ciência uma grande quantidade de conceitos utilizados pelos cientistas de várias 

disciplinas, inclusive da física, como mencionamos anteriormente, uma vez que 

verificar um enunciado com base nos sentidos é impossível, visto que precisaríamos 

para isso de infinitos testes para que viéssemos a ter certeza que um enunciado sobre 

quaisquer objetos concretos está de acordo com os dados fenomênicos que temos dele, 

do mesmo modo ocorre com a física (DUTRA, 2009, p. 43).  

Porém, tal mudança deixou intocado o problema da exclusão das leis e 

teorias científicas, que é o grande problema criado pelo critério de verificação. Assim 

sendo, Carnap abandonou o critério de verificação que apresentamos até aqui e assumiu 

o critério confirmacionista, com o objetivo de “salvar” as hipóteses e as leis científicas. 

Pois, como dissemos, com o critério verificacionista que assumia resultou na eliminação 

não apenas da metafísica como também das leis e teorias científicas, visto que não há 

obviamente possibilidade de reduzir um enunciado universal para um conjunto finito de 

sentenças de observação.6 Por volta de 1936-77, Carnap publicou Testabilidade e 

significado, em que tomou consciência sobre os problemas mencionados, como afirma 

_______________ 
5 A metafísica seria como a poesia, com a diferença que os poetas, além de terem talento artístico, não 

têm pretensões cognitivas como os metafísicos.  
6 CARNAP, 1980, p. 171-213.  
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Pasquinelli: “Iniciou-se com o reconhecimento do caráter em princípio hipotético das 

asserções tanto universais (leis e teorias), como singulares (registros de dados, ou 

protocolos), formuláveis no interior da ciência” (1983, p. 64).  

A grande mudança no pensamento de Carnap foi substituir o critério 

de significado que exigia a verificabilidade por um critério mais fraco, que exigia 

apenas a confirmabilidade dos enunciados. 7As leis anteriormente não eram concebidas 

por Carnap (1965) como enunciados legítimos, mas apenas como regras que permitiam 

a dedução de enunciados particulares por meio de outros enunciados particulares. Por 

exemplo, “todos os corvos são pretos”, seria substituído pela conjunção dos enunciados 

“o corvo número um é preto”, “o corvo número dois é preto” “o corvo número três é 

preto”, e assim por diante até o infinito, para dar conta de todos os corvos (DUTRA, 

2009, p. 45). Isto porque, Carnap (1965) estava utilizando a lógica dedutiva clássica que 

inviabilizava a verificação dos enunciados universais, uma vez que os mesmos eram 

traduzidos em conjunções infinitas de enunciados particulares. Primeiramente, 

assumindo o confirmacionismo, adotou-se o método de grau de confirmação 

comparativo para os enunciados em que poderia ser determinado qual enunciado tem 

maior grau de confirmação, mas ainda não era possível um grau de confirmação de um 

enunciado isolado. Assim, a lógica indutiva elaborada por Carnap procurará resolver 

esse problema (DUTRA, 2009, p. 46). A lógica indutiva sendo uma lógica 

probabilística estabelece o grau de confirmação como sendo a probabilidade do 

enunciado que afirma observações. 

 

As hipóteses sobre os acontecimentos do mundo físico não podem 

mais ser completamente verificadas por meio dos dados empíricos. 

Por isso, sugeri que se abandonasse o conceito de verificação e que, ao 

contrário, se conservasse apenas aquela hipótese que fosse mais ou 

menos confirmada ou infirmada pelos dados experimentais8. 

 

Isto é, o grau de confirmação de uma hipótese deriva do apoio que o 

enunciado de observação aceito dá para esta. Mas novamente, como afirma Dutra sobre 

a lógica indutiva “não temos nunca um relato experimental e que seja suficiente para 

apoiar e confirmar uma lei científica (um enunciado universal) qualquer e que, portanto, 

possa fundamentar nossa preferência por tal enunciado em detrimento de outro” (2009, 

_______________ 
7 DUTRA, 2009, p. 44.  
8 CARNAP, 1963, p. 58.  
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p. 48) Ora, isto quer dizer que, a princípio, nem a verificação e nem a confirmação 

resolvem o problema da exclusão das leis e teorias científicas. Mas tal problema ficará 

para outra oportunidade.  
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RESUMO: O presente texto trata sobre o posicionamento de Marquês de Sade contra a 

pena de morte imposta pelo o Estado, defende o autor a moderação das leis por parte do 

ente estatal. A presente pesquisa tem como referencial teórico o panfleto “Franceses, mais 

um esforço se quereis ser republicanos” contido no livro A filosofia na Alcova de Sade, 

escrito após a Revolução Francesa. Nesse panfleto o autor deixa explícito o 

posicionamento contrário à sanção capital. Assim, a partir de uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, em que se recorreu à leitura das obras do próprio escritor e de seus 

comentadores, procurou-se pesquisar outra vertente do escritor, a política, diversamente do 

que se encontra rotineiramente sobre ele, a vertente erótica. Inicialmente, busca-se 

apresentar a vida do Marquês, desde sua infância e educação de estudo rígido até o 

momento que se tornar segundo-tenente na escola de cavalaria, direcionando-se à carreira 

militar. Em seguida, procura -se aferir os fatores que levaram o escritor a se posicionar 

contra a pena capital, dentre eles, o fato de que Sade oscilou entre liberdade e o 

cumprimento de pena de reclusão por quase trinta anos de forma intermitente, sendo 

condenado ele próprio a pena de morte durante o regime de terror na Revolução Francesa 

diante da acusação de moderação no exercício de suas funções. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Repressão. Alcova. Revolução Francesa. Política. Liberdade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto trata do posicionamento contrário de Sade à pena de 

morte instituída e aplicada pelo Estado. Busca-se, dessa forma, a fundamentação para 

discordância do escritor quanto a essa penalidade, que desde muito cedo se colocou em 

oposição a ela, conforme se depreende de suas cartas pessoais. Mas é no período da 

Revolução Francesa que o Marquês mostrará realmente sua concepção sobre a sanção 

capital, chegando a escrever o panfleto: “Franceses, mais um esforço se quereis ser 

republicanos” deixando explícita sua concepção.  

O que se deve eliminar para Sade, de um modo geral, é qualquer vestígio 

de repressão das vontades, que enfraquecem a liberdade do indivíduo. O poder estatal, para 

ele, limita justamente essa liberdade. Portanto, a pena capital seria a representação da 

opressão estatal que reprimiria a vontade de um indivíduo. Para acabar, então, com tais 

flagelos opressivos o Estado deveria exercer a moderação e abolir a pena de morte.  
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O presente estudo se monstra instigante, pois revela outra vertente de 

Sade, a política, diversamente do que comumente se encontra sobre o escritor, a vertente 

erótica, em que pese este estudo não ser dissociado completamente das concepções 

libertinas, até mesmo porque o texto base desse trabalho se encontra em um texto maior, A 

Filosofia na Alcova. 

Inicialmente, faz-se uma digressão sobre a vida do Marquês, sua infância, 

sua educação de estudo rígido, até se tornar segundo-tenente na escola de cavalaria e seguir 

a carreira militar. Em seguida aborda-se a Revolução Francesa e seus efeitos sobre Sade, os 

fatores que o levaram a se posicionar contra a pena de morte e a fundamentação para essa 

postura adotada pelo autor. 

 

SADE CONTRA A PENA DE MORTE 

 

Conhecido como o Marquês de Sade, mas de nome Donatien Alphonse 

François de Sade, nascido em Paris, em 2 de julho de 1740, ficou marcado como um dos 

personagens mais intrigantes e polêmicos da história recente. Peixoto (1978, p. 11-12) em 

seu livro Sade Vida e Obra, diz sobre o autor:  

 

Na verdade, Sade é um escritor vigoroso, ainda que muitas vezes 

cansativo pela repetição de temas e idéias. Um pensador brilhante e às 

vezes lúcido, ainda que em muitos momentos confuso e contraditório, 

superficial e mesmo inaceitável.  

 

Filho de Jean-Baptiste Joseph François de Sade e Marie-de Eléonore 

Maillé de Carman, pertencentes à aristocracia francesa do século XVIII. Sua mãe, 

Condessa de Sade, além de dama de companhia da Duquesa de Bourboun, era ligada por 

laços familiares à casa dos Bourboun. Como era aparentada com a nobre família, ela e seu 

marido tinham privilégios, dentre eles de morar em um deslumbrante apartamento 

pertencente à família da Duquesa, no Palácio de Condé (ENDORE, 1967, p. 1). 

Sade, na sua infância, foi uma criança muito amada, principalmente por 

sua mãe. Seus pais o colocavam para brincar com filho dos Condé, o príncipe Louis Joseph 

de Bourdon, visando ao futuro promissor de uma longa e bela amizade entre os dois. 

Mas Sade pensava diferente desde a tenra idade. O esboço grosseiro de 

um trecho que mais tarde foi incorporado a seu romance Aline et Valcour, descreve as 

primeiras experiências de sua vida: 
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Do momento em que tive consciência, tomei como certo que tudo havia 

sido criado pela Natureza e pala sociedade por um único motivo: garantir 

meu prazer. Não era eu então aparentado, através de minha mãe, com o 

mais puro sangue da França, chegando mesmo ao trono? E, através de 

meu pai, com tudo quanto de mais importante e antigo havia na terra de 

Provence? Não estava eu vivendo em meio a abundância e ao luxo de 

uma grande residência principesca em Paris, a mais importante cidade do 

mundo? 

Nada disso passou despercebido a meus olhos. Teria sido um idiota, 

incapaz de duas ideias consecutivas e lógicas, se tivesse pensado de 

maneira diversa. Mas, ao mesmo tempo, jamais poderia ter chegado a tão 

tola conclusão por mim mesmo. Se eu cresci arrogante, despótico, pronto 

a ter acesso de mau gênio no momento em que me sentia tolhido, não foi 

mesmo porque me vi cercado de empregados que nada tinham de fazer 

senão vesti-me de seda, veludo e rendas e tratar-me respeitosamente 

como Monsieur le Marquis quando eu ainda mijava na cama? [...] 

Minha própria mãe dava o exemplo aos demais, pois me adorava. Para 

ela, eu, seu único filho, nunca era outra coisa senão mon couer. [...] 

Lentamente fui sendo arrancado do meu lindo sonho por uma série de 

bruscos despertares. Pouco a pouco compreendi que nesse palácio 

morava outro menino, um ao qual os empregados se dirigiam como 

Monsieur le Prince, e eu sentia nisso, mesmo antes de compreender, um 

maior grau de deferência e respeito do que me era concedido. Assim, fui 

obrigado a perceber que, talvez, nem todo universo havia sido criado para 

mim. [...] 

Descobri também depois que minha mãe, apesar de toda sua beleza, 

apesar de todo seu amor, não pertencia à mesma classe daqueles a quem 

servia, donos de cada grão de terra dessa enorme propriedade. Também 

ela era uma empregada, por mais aristocrático fosse seu posto (ENDORE, 

1967, p. 2, 3). 

 

Sade relata que, quando criança, com as diferenças de tamanhos dele para 

com o príncipe não tinha outra escolha senão acordar com ele nos jogos, ou, então, 

aguentar uns tapas. Frequentemente, chorando, corria para sua mãe, que o abraçava e 

murmurava em seu ouvido e lhe dava um beijo em seu machucado, garantindo que o 

“dodói” logo curaria. 

O tempo passou e aos poucos Sade se aproximava do tamanho do 

príncipe e sentia mais capaz de se defender. Um dia quando o príncipe o aborreceu demais, 

explodiu, deixando-lhe um olho roxo. A Duquesa, furiosa gritava para Sade: “- Seu 

monstrinho! Nunca mais brincará com meu filho! Suma-se daqui! Está ouvindo?” 

(ENDORE, 1967 p. 4). Sua mãe lhe dá um tapa na orelha e grita enrubescida de ódio: “- 

Que audácia! Menino bruto. Que audácia!” (ENDORE, 1967 p. 5). 
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O Marquês se sentindo injustiçado avançou em direção novamente ao 

príncipe, enquanto estava ainda nos braços de sua mãe, o arranhou, socou e deu-lhe 

pontapés com toda força, a mãe de Sade o agarrou e o forçou deixar a vítima. 

Foi desse modo que o Marquês de Sade foi enviado para casa de sua vó 

em Avignon, aos quatro anos de idade: 

 

E assim, de repente, diante de meus próprios olhos, meu universo 

desmoronou por completo. Foi-se o palácio em que eu vivi. Foram-se os 

empregados que me mimavam. Foi-se minha mãe e toda sua doçura. 

Nada, nada me restou do mundo que me havia parecido criado 

exclusivamente para mim. De repente eu era um monstro, culpado de 

crimes inacreditáveis. Um assassino que deveria ser mandado ao exilio ou 

a prisão. Pois para mim, naquela época, qualquer separação de minha 

mãe era o mais terrível castigo que minha imaginação poderia conceber 

(ENDORE, 1967, p. 5). 

 

Quanto à companhia de sua avó, no Castelo de La Coste, Sade, 

novamente, em seu romance Aline et Valcour faz a seguinte descrição: 

 

A doçura interminável de minha avó a tornava cega aos meus defeitos, e 

assim, em vez de me dar armas para combater meus vícios, ela permitia 

que eu me entregasse a eles como escravo, para o resto da vida [...] 

(ENDORE,1967, p. 6). 

 

A avó nunca reprendeu a Sade, brincava onde queria e fazia o que bem 

entendia, tanto que acabou criando um patinho de estimação, cujo nome era Cancã. Certo 

dia não achou o pato, procurou e nada do “bichinho” aparecer. Foi indagar a avó, porém, 

nada a faria dizer ao inconsolável garoto que seu patinho havia sido morto para o jantar. 

Logo após o jantar, entre as copeiras, uma delas lhe perguntou: “- E 

então, você gostou do Cancã?” O menino surpreendido vomitou na hora. Desse dia em 

diante Sade nunca mais comeu carne de vaca, de ave ou de peixe, nem mesmo ovos 

(ENDORE,1967, p. 8). 

Como o menino se recusara a comer qualquer coisa, sua avó desesperada 

pediu ajuda e uma das camponesas lhe recomendou que o garoto visse uma galinha ser 

morta, um peixe ser pescado na lagoa, ou mesmo um bezerro ser abatido. Mas Sade gritou 

e se debateu no instante que assistia a tais espetáculos e a sua progenitora o soltou, 

deixando-o fugir.  
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Depois sua avó levou-o até o padre que tentou explicar que Deus criara 

todos os animais e só depois o homem, que era sua imagem e semelhança, essa imagem é o 

que se pode chamar de alma e que vivemos eternamente, pois se o ser humano morresse 

seria como se uma parte de Deus morresse também.  

Então, Sade pensou que se o homem continuava a viver, mesmo depois 

da morte, não era errado matá-lo. Mas, quanto aos animais, como morriam mesmo, era 

muito errado matá-los. Porém, o padre o corrigiu dizendo que os animais não possuíam 

alma, por isso não era necessário ter piedade (ENDORE, 1967, p. 10). Com o passar do 

tempo esqueceu sua prevenção de comer carnes e de como matavam-se os bichinhos.  

Mais tarde, após ser alfabetizado por um padre, sua avó o enviou para a 

casa de um tio, para tratar de sua educação, o Abade Jacques François de Sade, um erudito 

que não se incomodava de cuidar do garoto desde que não lhe custasse muito esforço. Esse 

senhor era vigário-geral do mosteiro de Ebrueil. Morava solitário em seu castelo em 

Saumane onde se havia retirado após sua juventude e vida adulta transviada em Paris. 

Seu amigo, Voltaire o ridicularizou quando soube da sua mudança para 

vida religiosa, indagando-o se não seriam sacramentos demais para engolir e se seriam 

capazes de curar sua obsessão por mulheres. De fato não foi. O vigário longe de estar 

curado, levava mulheres para seu castelo, foi inclusive preso, durante uma batida policial, 

por estar envolvido com uma prostituta bem conhecida. (PEIXOTO, 1978, p. 25) 

Logo após sua morada com o tio, Sade foi matriculado no colégio 

Louisle Grand, dirigido por padres jesuítas que costumavam organizar diversos espetáculos 

de teatro. Mais tarde foi transferido para uma escola de cavalaria, onde o exercício físico e 

intelectual era levado ao extremo. Nessa escola veio a se formar como segundo-tenente, 

apesar da pouca idade, 16 anos. Aos 17 já era porta-estandarte e com 19, capitão. 

Em 1756 inicia-se a Guerra dos Sete Anos e em 1757 Sade lutará com a 

Prússia e conhecerá a violência do assassinato em massa, oficializado e encomendado pela 

política real: a matança é feita em nome da glória do Estado (PEIXOTO, 1978, p. 28). 

Em 1757, Monsieur Castera, um homem descrito por Sade como muito 

severo, escreve a Monsieur de Rouil, coronel do regimento em que Sade servia, relatando a 

missão de encontrar e enviar o Marquês Sade à sua brigada. Nessa carta, Monsieur Castera, 

descreve o encontro com o Marquês. Perto do local onde o Sade estava, havia uma praça 

pública, no qual a execução de Damiens, um homem condenado à morte por tentar 

assassinar o rei, era feita. Os gritos do indivíduo sendo torturado ressoavam pela praça.  
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Monsieur Castera encontra Sade vestido com um material de gaze, assim 

como as moças que o acompanhavam e escuta os gritos do homem sendo morto perto dali. 

Uma das moças disse que poderiam liquidar com o indivíduo logo e Sade diz que a mulher 

era uma mentirosa e que deveria estar sentindo mais prazer do que já sentiu com um 

homem e oferece comida a Castera. 

Castera diz que não sentia vontade de comer naquele momento com uma 

pessoa gritando de dor e Sade lhe diz que há sempre alguém morrendo em alguma parte, 

porém, Castedera diz que não diante dos seus olhos. Ao que Sade retruca: 

 

Tem certeza? – perguntou. – Tem certeza absoluta de que naquela 

multidão não há vítimas de câncer que, se não fossem fortes doses de 

ópio, estariam, neste minuto, gritando mais alto do que Damiens? E que 

fará no campo de batalha? Vai deixar de comer porque existem seres 

humanos com chumbo nos ventres, alguns com os braços arrancados e 

olhos estourados? Vai me dizer que não terá apetite durante toda nossa 

campanha? (ENDORE, p. 29). 

 

Sade pede para o amigo olhar pela janela e ver o amor do homem pelo o 

homem, que a praça estava repleta de cristãos, muito deles padres assistindo a execução: 

 

Mas alguém ama aquele homem o suficiente para morrer em seu lugar - 

assim como se supõe ter Cristo morrido por nós? E você? morreria por 

ele?  

[...] Não percebe que isso não é uma questão de amor? Mas de força. A 

natureza criou a raça humana cheia de desigualdades. E em toda parte os 

fortes tomaram o comando sobre os fracos. É assim que começaram 

nossas famílias aristocráticas: os mais poderosos subjugando os menos 

poderosos, obrigando os mais fracos a servir a elas. De fato, com o 

tempo, como há tantos fracos, eles conseguem unir-se e ameaçar os 

aristocratas e força-los a concordar com certas limitações de seu poder. É 

assim nasce a maioria das leis. Porque é isso que a maioria das leis é: um 

freio à liberdade dos fortes de fazerem o que querem [...].  

- Veja quantos pobres e fracos existem. Você imagina, um minuto, que 

eles não sabem, no íntimo, que Damiens não pertence aos ricos e fortes, 

mas aos fracos e pobres? Imagina, um minuto, que no íntimo, eles não se 

lembram do que Damiens afirma: que somente desejava chamar atenção 

do rei para a condição dos pobres? Talvez o canivete da Damiens tenha 

sido o primeiro golpe daquela multidão fraca contra o mais forte, o 

próprio rei [...] 

- Se o rei fosse sábio, proibiria esta execução. Proibiria todas as 

execuções. Pois o que ele agora pode fazer ao povo, o povo um dia se 

achará com o direito de fazer a ele (ENDORE, p. 29,30,31). 
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Depois de um alonga conversa, Castera consegue arrancar Sade da casa e 

levá-lo ao seu destino. 

Nessa época, Sade não se tornou comandante-de-campo por causa dos 

escândalos sexuais que o tornava persona non grata entre os oficiais mais graduados. 

Seus escândalos, suas obras, marcadas pelo apelo sexual extremado, 

manifestações ateístas e antirreligiosas, suas ideias políticas e de liberdade absoluta deram 

margem a que Sade passasse intermitentemente preso por 30 anos. Por sua vida libertina 

foi perseguido pelo antigo regime, pelos revolucionários e mais tarde por Napoleão 

Bonaparte, presenciando, portanto, três formas distintas de governo. 

A Revolução Francesa teve uma série de pressupostos: os reis 

concentravam todo o poder, não convocando o parlamento desde 1612, sendo este 

denominado “Estado Gerais”, cuja formação se dava pela nobreza, clero e povo; os reis 

restringiram a liberdade de pensamento; viviam no luxo, rodeados de uma nobreza 

parasitária; havia grande desigualdade social, no qual uma minoria era privilegiada, a 

nobreza e o clero, com isenção de impostos, acesso aos cargos públicos, tribunais 

privativos etc, e uma maioria sem privilégios, que eram chamados de terceiro estado 

formado por burgueses ricos, artesões e camponeses (SOUZA, 1970, p. 293). 

O Estado enfrentava crise financeira provocada pelas guerras externas, 

que geravam perda de território, dívidas e descontentamento popular pelos gastos da corte, 

ainda, havia uma administração desorganizada, com funcionários excessivos, cobranças de 

impostos irregulares, falta de organização orçamentaria entre outros problemas que 

somente agravam o descontentamento do povo (SOUZA, 1970, p. 294). 

As doutrinas dos filósofos iluministas também contribuíram para a 

revolução, defendendo a liberdade individual de pensamento, nova forma de democracia 

de governo e liberdade comercial. O lema dos revolucionários era "Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade" (SOUZA,1970, p. 294). 

Durante esse período revolucionário, o Marquês se encontrava preso na 

Bastilha, prisão esta provocada por sua sogra, Madame de Montreuil, aristocrata, que 

obteve ordens do rei para prendê-lo, após tomar conhecimento do romance envolvendo 

Sade e sua outra filha, Anne.  

Com a tomada da Bastilha, em 1789, começa a ruir os poderes absolutos, 

é o marco para o novo tempo. O governador da prisão e os guardas foram mortos pelos 

populares e os presos soltos. Entretanto, Sade que já estava preso há dez anos na Bastilha, 
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ainda continuará encarcerado, pois, fora transferido às vésperas para outro local por 

proclamar uma discurso ao povo da janela de sua cela no qual gritava para a multidão que 

ali se “degolavam os prisioneiros”, clamando-os para atacar a Bastilha (ENDORE, 1967, p. 

257.). 

Com a chegada da Revolução, a França passou por uma grande 

transformação, privilégios feudais, aristocráticos e religiosos acabaram. As pregações 

racionalistas incutiram nas pessoas sofredoras e escravizadas uma consciência da noção de 

liberdade, abalando profundamente a estrutura do monarquismo absolutista. É com a 

revolução que chega a liberdade para Sade, obtendo sua liberdade no ano seguinte da 

tomada da Bastilha, por um ato de anistia (SOBOUL, 1976, p. 7). 

É nesse período que o Marquês começa a escrever textos políticos. Sua 

primeira manifestação é um panfleto intitulado Súplicas de um Cidadão de Paris ao Rei dos 

Franceses, dizendo que a França deve ser governada por um Rei, mas eleito pelo povo. 

Jean Paulhan (2012, p. 129), fala sobre Sade: 

 

[...] ele quer, por exemplo, como Marat, um Estado comunista, mas 

queria, também, manter a figura do monarca como aquele que garantiria a 

observância das novas leis. Mas, o mais grave: estas leis deverão ser 

suaves e moderadas. A pena de morte deverá ser banida. 

 

Com a tomada do poder pela burguesia, os radicais liderados por 

Robespierre e Marat, que pertenciam aos movimentos dos jacobinos e cordeleiros, 

assumem o poder e a organização das guardas nacionais. Estas recebem ordens dos líderes 

para matar qualquer oposicionista do novo governo. Muitos integrantes da nobreza e outros 

franceses de oposição foram condenados à morte neste período. A violência e a 

radicalização política são as marcas desta época. A guilhotina é utilizada em grande escala, 

visando exterminar todos os inimigos. Em um folheto de Marat (ENDORE, 1967, p. 257) 

escreveu: 

 

Quinhentas ou seiscentas cabeças cortadas agora, vos assegurarão 

tranquilidade, liberdade e felicidade. 

É falso o humanitarismo que detém vossos golpes justos. E esse 

humanitarismo falso, se continuado, vos custará a vida de milhões de 

irmãos.  

Se deixarmos os inimigos triunfar, o sangue correrá aos borbotões. Vosso 

sangue! Eles vos cortarão a garganta sem piedade. Estriparão vossas 

mulheres e filhas. E para extinguir para sempre em vós o amor da 
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liberdade, suas mãos impiedosas chegarão até ás entranhas de vossos 

filhos e lhes cortarão o coração. 

 

No ano de 1792, o Marquês, é nomeado membro da section des Piques, a 

mais radical de todas as seções revolucionárias, onde escreve diversos textos a favor da 

revolução. (GIANNATTASIO, 2000, p. 196). Em 1793 é nomeado jurado de acusação e 

em seguida presidente da section des Pique.  

Quando se instaura o regime de terror, o Marquês irá se posicionar contra 

Robespierre, já que é radicalmente contra a pena capital. Passa então ser acusado de 

moderação, cumplicidade e correspondência com os inimigos da república e mostrar-se 

partidário do federalismo e defensor do traidor Roland, do partido dos girondinos, grupo 

mais moderado (SOLLERS, 2001. p. 62). Sade diz em uma de seus escritos sobre o regime 

do terror:  

 

Liberdade? Ninguém nunca foi menos livre, dir-se-ia um rio de 

sonâmbulos. Igualdade? Não há nenhuma igualdade, a não ser a das 

cabeças decepadas. Fraternidade? A delegação nunca foi tão ativa [...] 

Sim, todos querem a morte de todos, isto é verdade. Mas que se coloque 

aí um pouco de invenção, de pimenta, o infinito manancial das formas, e 

não essa frieza de sentimentos de tribunal mecânico. A pena de morte me 

é repulsiva [...] (SOLLERS, 2001, p. 73). 

 

Em sua conduta procura exercer a moderação e não aceita a pena de 

morte, fazendo o possível para salvar os perseguidos, chegando a libertar sua sogra da 

guilhotina, a Madame de Montreuil, que o perseguiu e o colocou na cadeia durante vários 

anos, provocando a irritação de seus colegas de serviço. Sade não suporta o homicídio 

tornado constitucional, tonando-se desumano (ENDORE, 1967, p. 264). 

Sade em sua correspondência para Gaufridy, seu advogado, comenta 

sobre sua sogra: 

 

Uma palavra minha, e você bem pode imaginar o que teria acontecido. 

Como parente dos Montreuils, haveria alguém que se opusesse à inclusão 

de seu nome na lista dos culpados?  

Mas eu não disse a palavra necessária. Deixei-os de lado. Eis como me 

vingo (ENDORE, 1967, p. 264). 
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No ano de 1793, Sade foi preso novamente, acusado de se recusar a punir 

e condenar os réus, por seu espírito moderado, que nos dias de Robespierre, era um crime 

político (PEIXOTO, 1979, p. 189). Sade em outra carta para Gaufridy:  

 

Que inocência. Que eu que estive na cadeia por tantos anos como inimigo 

do Rei, também fosse preso como inimigo dos inimigos do Rei! Que falta 

de lógica e que falta de justiça, suficiente para rasgar a alma de qualquer 

pessoa, até as menos sensíveis? (ENDORE, 1967, p. 267). 

 

Em 1794 é conduzido à prisão de “Carmes”, “Saint- Lazare” e por último 

à casa de saúde de “Picpus” e condenado à morte. Seu nome estava na lista das próximas 

execuções, salvou-se por sorte e posto em liberdade com o fim do regime do terror 

(PEIXOTO, 1979, p. 190). 

O Marquês, então, em resposta à revolução, irá publicar sua obra, A 

Filosofia da Alcova, que trará um panfleto, “Franceses, mais um esforço se quereis ser 

republicanos”, no qual levanta princípios que deveriam nortear a república. O capítulo 

divide-se em duas partes: a primeira dedicada à religião e a segunda aos costumes e nele 

mostrará, mais uma vez, sua posição contra a pena de morte. 

Ele diz, na parte dos costumes, que seria absurdo prescreverem leis 

universais, já que seria injustiça exigir que homens de caracteres desiguais se curvassem a 

mesmas leis, pois o que convém a um, não convém ao outro. Mas que se poderiam fazer 

leis brandas, em número tão pequeno, que todos os homens, de qualquer caráter, poderiam 

facilmente sujeitar-se. O Marquês ao falar sobre isso: 

 

Ora, a que cúmulo não chegaria vossa injustiça se atingisse com a lei 

aquele a quem seria impossível sujeitar-se à lei! A iniquidade que 

cometereis não seria igual àquela de que vos sentireis culpados se 

quisésseis forçar um cego a discernir as cores? (SADE, 2008, p. 140). 

 

Com a defesa por leis suaves, percebe-se a necessidade de se aniquilar 

com a pena de morte, pois a lei que atenta contra a vida de um homem é impraticável, 

injusta, inadmissível e bastante severa.  

A liberdade é chave de reflexão sadeana. Ele recusa-se que o homem 

reconheça uma obediência. Para ele, o objetivo do Estado é interditar o livre exercício do 

poder individual. O que se deve eliminar das representações da vontade, é justamente 

qualquer vestígio de repressão que, baseada em preconceitos morais, religiosos ou legais, 
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vão contra a natureza, enfraquecendo os desejos humanos. A pena capital seria uma 

coerção, pois é vista por Sade como opressão do Estado, limitando a liberdade. 

O Marquês afirma que o sujeito só se legitima enquanto natural, se age 

de acordo com seus instintos, sendo suas leis oriundas da natureza, desse modo é também 

legislador. Institui uma filosofia moral de obediência cega não aos ditames da razão, do 

religioso, do científico, mas à natureza, devendo segui-la para libertar-se da corrupção dos 

costumes (SADE, 2008, p. 66). 

Para o Marques a lei e o Estado não possuem o direito de tirar uma vida e 

ultrajar a natureza, assim ele diz: 

 

Estou de acordo em que não se pode fazer tantas leis quantos são os 

homens, mas elas podem ser tão doces, em tão pequeno número que 

todos os homens, qualquer que seja seu caráter, possam facilmente se 

submeter a elas. Exigiria ainda que este pequeno número de leis fosse de 

natureza a poder adaptar-se facilmente a todos os diferentes caracteres. 

Aquele que as aplicasse, preocupar-se-ia em fazer variar seu rigor 

segundo os indivíduos. Está provado que há certas virtudes cuja prática é 

impossível a certos homens, assim como existem certos remédios que não 

podem convir senão a certos temperamentos. Que injustiça cometereis se 

punísseis com o rigor da lei a quem estivesse impossibilitado de se 

submeter a ela! [...]. Destes primeiros princípios decorre a necessidade 

de fazer leis suaves e, sobretudo, de aniquilar para sempre a 

atrocidade da pena de morte, porque a lei que atenta contra a vida de 

um homem é impraticável, injusta, inadmissível. Não que não haja 

uma infinidade de casos, como logo mostrarei, em que, sem ultrajar a 

natureza, os homens possam atentar contra a vida uns dos outros. É 

impossível que a lei possa obter o mesmo privilégio porque, fria por 

sua própria natureza, ela não poderia ser acessível às paixões que 

podem legitimar, no homem, a prática cruel do assassinato. O 

homem recebe da natureza as impressões que podem tomar 

perdoável esta ação, mas a lei, ao contrário, sempre em oposição à 

natureza e não recebendo nada dela, não pode estar autorizada às 

mesmas práticas Não tendo os mesmos motivos é impossível que ela 

tenha os mesmos direitos. Eis uma dessas distinções sábias e delicadas 

que escapam a muita gente porque muito pouca gente reflete; mas elas 

serão acolhidas pelas pessoas instruídas a quem eu me dirijo e influirão, 

espero, sobre o novo código que estão a preparar para nós (SADE, 2009, 

p. 140, grifo nosso). 

 

A segunda razão pela qual Sade diz que se deve acabar com a pena de 

morte é que jamais reprimiu os crimes em geral, visto que são cometidos todos os dias. 

Esse argumento é aplicado hoje a países que possuem institucionalizada a pena capital e se 

busca o fim dessa condenação, como no caso do estado Norte Americano, Maryland. No 

relatório, The Death Penalty in 2013: Year End Report, elaborado pela organização Death 
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Penalty Information Center, o governador de Maryland, refere-se à pena de morte nos 

seguintes termos: “É um desperdício. É ineficaz. Ela não funciona para reduzir a 

criminalidade violenta". O inquérito feito a chefes de polícia apurou que mais da metade 

consideram que a pena de morte não reduz o crime violento, porque os seus autores 

raramente têm em conta as consequências do crime (DPIC, 2013, p. 5).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, o posicionamento contrário à pena de morte por Sade perpassa 

pela questão da repressão, que neste caso específico é representada pelo Estado, o que seria 

desumano, pois impede a liberdade individual, que para o escritor deve ser ilimitada e 

completa. O homem deve agir sempre de acordo com sua natureza, seus instintos, sendo 

assim, leis universais que “ditam” o comportamento humano. Sade não vê como legítima 

qualquer forma de repressão. Daí decorre a necessidade do Estado ser moderado, 

possuindo leis suaves e, principalmente, acabar com a atrocidade da pena de morte, visto 

que a lei que atenta contra a vida de um homem é inaceitável, inexequível e pactua com a 

injustiça de acordo com o Marquês. 
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Rogério Toledo do Prado 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: rogeron.re@gmail.com 

 

RESUMO: Este trabalho visa introduzir alguns aspectos do pensamento sobre a arte em 

Theodor Adorno. Em seu pensamento encontra-se uma vasta gama de obras sobre o 

assunto. Espera-se aqui pincelar alguns elementos de seu pensamento, de sua obra, 

tentando colocar-se em questão Indústria Cultural, e o sentido da arte. Sabemos que nossa 

cultura é marcada pela influência da Indústria Cultural e que a técnica instrumentalizou as 

relações humanas. Segundo o autor em questão a emancipação que fora anteriormente 

proposta por Kant seguiu rumo a barbárie. Mediante este contexto o projeto da 

racionalidade como um todo mostra-se na sociedade como um todo comprometido. A 

racionalidade é um instrumento para a obtenção de riquezas. As revoluções que utilizaram 

de tal racionalidade implementaram sistemas totalitaristas ao custo de milhões de vidas. 

Diante de tal quadro a pergunta que se faz é: Qual o sentido tem a arte, e qual o sentido ela 

pode ter frente a Indústria Cultural? Busca-se aqui apresentar algumas considerações 

iniciais, sobre quem é Adorno, um pouco de suas obras e seu pensamento sobre: o 

esclarecimento, a racionalidade instrumental, a Indústria Cultural e a cultura de massas. 

Posteriormente desenvolve-se a questão da arte em seu sentido aporético a esses termos 

anteriormente definidos, presentes na sociedade administrada. A arte neste filósofo tem 

papel crítico ao sistema da Indústria Cultural, ela não é conceitual, não é um produto 

produzido em larga escala, é definida em relação ao seu Outro, proporciona uma nova 

relação entre sujeito e objeto. Busca-se também algumas definições para a arte: a arte em 

sua autonomia, a arte e sua origem e sua essência. Tais definições nos levam a questionar 

alguns rumos que a arte tomou, parte daquilo que são algumas críticas de Adorno a esse 

rumo e a entender o sentido da arte do filósofo frente ao mundo atual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Sentido. Indústria cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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Theodor Wiesengrund Adorno1, da escola de Frankfurt2, é um importante 

autor dentro da área da Estética sendo que faz uma abordagem interdisciplinar utilizando-

se da história da arte, da filosofia, e da sociologia para escrever. Entre suas obras estão: 

Kierkegaard: A construção do estético, Filosofia da nova música, Sociologia da nova 

música, Escritos musicais, Notas de Literatura, Dialética do Iluminismo, Teoria Estética. 

Sobre essa interdisciplinaridade critica Kant pela ausência de conhecimento na área da 

arte: “Dito de maneira abrupta: Hegel e Kant foram os últimos a poderem escrever uma 

grande estética, sem nada compreenderem de arte”3. 

 

O ESCLARECIMENTO 

 

_______________ 
1 Theodor W. Adorno (1875-1973) foi um filósofo, sociólogo, compositor musical e crítico de arte, que 

nasceu na Alemanha, e no período da 2ª Guerra Mundial, de nazismo, teve que fugir de seu país, estando na 

Inglaterra por certo período e posteriormente nos Estados Unidos. Trabalhou como diretor do projeto de 

investigação radiofônica de na Universidade de Princeton, investigando empiricamente sobre o efeito do 

rádio nos ouvintes. Além desse estudo sobre o rádio vai fazer estudos sobre o cinema, e da televisão. Foi 

cofundador da Escola de Frankfurt. O contexto da vida de Adorno é importante na formação de seu 

pensamento, um século muito intenso, com a formação do totalitarismo, e mostra um pouco de como nossa 

época é marcada pela técnica, pela ciência pela racionalização. Aqui vale a consideração feita sobre Marcos 

Nobre sobre a interpretação de Adorno: “Todo leitor dos textos de Adorno deve estar sempre atento à 

constelação histórica específica em que ele aprendeu seu objeto de investigação. Caso contrário, perderia de 

vista não só a historicidade desse pensamento, como também um elemento essencial para a caracterização 

de uma Teoria Crítica, ou seja, sua necessidade de reformulação constante, em cada contato com seus 

objetos, a fim de dar conta das mudanças pelas quais eles passam. Em vista desse vínculo indissociável 

entre teoria e história, não é possível resumir a obra de Adorno a uma série de teses ou princípios que, uma 

vez aprendidos, ofereceriam um guia de leitura seguro.” (NOBRE, 2008, p. 74). O filósofo busca responder 

questões de seu tempo, é influenciado pelo período e ambiente histórico-social em que viveu. Além disso, 

escrever sobre Adorno e interpretar Adorno não é uma tarefa fácil. Conforme destaca Carvalho: “Embora 

os textos do referido autor tenham conquistado mais espaço na discussão entre intelectuais e estudantes 

brasileiros, os pré-conceitos que se têm ao seu pensamento impedem, muitas vezes, que se avalie seu 

conteúdo e sua validade. Muitos leitores já se entendem conhecedores de sua obra 'pessimista e elitista', 

assim, leituras que não tragam esta visão parecem estar fadadas ao descaso”. (CARVALHO, 2001, p. 15). 

Entretanto conforme a mesma obra em questão, mais a frente não se pode declarar que como leitor, estar 

livre de tais preconceitos anteriormente apontados, mas espera-se através deste trabalho apontar um pouco 

mais para o filósofo, pelo menos um pouco adiante de tais preconceitos. Adorno dialoga no âmbito 

sociológico, no filosófico, e no psicanalítico. Dialoga com a tradição marxista (e com suas reformulações 

como Lucacks), ainda com Weber, Hegel, Kant, Nietzsche, Friedrich Pollock, Walter Benjamin, 

Horkheimer, Marcuse entre outros grandes nomes. Em tais diálogos Adorno vai tomar alguns conceitos e 

rejeitar outros. Isso torna seu pensamento mais complexo e rico. 
2 A escola de Frankfurt, é a escola que funda a Teoria Crítica, e se propõe a investigar e denunciar os 

descaminhos daquela razão proposta anteriormente pelo Projeto da Modernidade, que tem como eixo 

principal o iluminismo. Atualmente seu grande expoente é Habermas, e é a atual Universidade de 

Frankfurt, na Alemanha. A Teoria Crítica está em oposição à uma “Teoria Tradicional”. “Os pensadores da 

Escola de Frankfurt desenvolvem uma corrente de crítica social” (ABBUD, 2010, p. 202). 
3 ADORNO, Theodor apud JIMENEZ, Marc. Para ler Adorno. Trad. Roberto Ventura. Rio de Janeiro: F. 

Alves, 1977.p. 63. 
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Adorno não escreve apenas sobre o estético. Na obra Dialética do 

Iluminismo (1947)4 que escreve junto com Horkheimer, trata da cultura tecnológica, onde 

mostra-se como um crítico contundente do iluminismo, mas iluminismo ou o 

esclarecimento5, para o filósofo, não é simplesmente “o movimento intelectual da era 

moderna”6, mas o rumo que se seguiu ao projeto iluminista, e ao positivismo lógico, de 

através da razão levar a emancipação do homem; e depois, com o positivismo, de através 

da ciência levar a humanidade ao progresso; não sendo cumprido o que se prometera antes, 

esse projeto transformou-se em instrumento de dominação, e de produção tecnológica. 

Adorno observou, o rumo que tomou o esclarecimento, nas grandes 

guerras7, e principalmente na sociedade capitalista e na exploração do trabalho; além do 

fascismo e do stalinismo socialista, formas de totalitarismo que engolem o sujeito no 

coletivismo. A cultura e os bens culturais degeneraram na indústria cultural. Nesse sentido 

o esclarecimento que prometia o progresso tem efeito justamente contrário: a barbárie. O 

esclarecimento é justamente o que instrumentalizou as relações humanas. Segundo 

Adorno: “[…] o esclarecimento exprime o movimento real da sociedade burguesa como 

um todo sob o aspecto da encarnação de sua Ideia em pessoas e instituições”8. 

_______________ 
4 Também publicado como Dialética do Esclarecimento. Concentro-me inicialmente nas ideias dessa obra, 

especialmente na questão da Indústria Cultural. 
5 Do alemão Aufklärung. 
6 MERQUIOR, José Guilherme. Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin: Ensaio crítico sobre a 

Escola neohegeliana de Frankfurt. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969, p. 48. 
7 Adorno questiona sobre o assunto o que está por trás da barbárie? O que move essa estrutura? E observa 

que o Esclarecimento foi usado como instrumento de dominação. Sobre a 2ª Guerra Mundial, é interessante 

ver a crítica que Adorno faz aos campos de concentração de Aushchwitz. “[…] aquilo que gera Auschwitz, 

os tipos característicos ao mundo de Aushchwitz, constituem presumivelmente algo de novo. Por um lado, 

eles representam a identificação cega com o coletivo. Por outro, são talhados para manipular massas, 

coletivos, tais como os [líderes nazistas] Himmler, Höss, Eichmann. Considero que o mais importante para 

enfrentar o perigo que tudo se repita é contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, fortalecendo a 

resistência frente aos mesmos por meio do esclarecimento do problema da coletivização. Isto não é tão 

abstrato quanto possa parecer ao entusiasmo participativo, especialmente das pessoas jovens, de 

consciência progressista. [...] A brutalidade de hábitos tais como os trotes de qualquer ordem, ou quaisquer 

outros costumes arraigados desse tipo, é precursora imediata da violência nazista. Não foi por acaso que os 

nazistas enalteceram e cultivaram tais barbaridades com o nome de “costumes”. Eis aqui um campo muito 

atual para a ciência. Ela poderia inverter decididamente essa tendência da etnologia encampada com 

entusiasmo pelos nazistas, para refrear esta sobrevida simultaneamente brutal e fantasmagórica desses 

divertimentos populares”. (ADORNO apud ARANHA, Maria Lúcia Arruda. MARTINS, Maria Helena 

Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia: Manual do professor. São Paulo: Moderna, 2009, p. 34, grifo 

nosso). Adorno vai questionar se hoje é possível uma poesia depois de Auschwitz. Auschwitz, assim como 

outros campos de concentração, não são apenas marcados pelo genocídio, mas também por uma 

naturalidade e frieza com que tudo ocorre. 
8 MERQUIOR, Ibid., p. 14. 
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O esclarecimento também traz poder, poder de dominação sobre a 

natureza e sobre os homens. Esse poder não conhece limites. Tudo que se opõe a esse saber 

é colocado como obscuro. Adorno vai falar disso em relação a busca de uma verdade: Tal 

busca é apenas a que se dá pelos fatos, o que vai além disso é colocado como obscuro. 

Nesse sentido os ideais de uma sociedade mais justa, é também colocada no obscuro. Isso 

devido a certo caráter conformista presente no pensamento atual. 

A esse saber dado pelo esclarecimento, chama de racionalidade 

instrumental. Tal forma de razão utiliza-se da técnica no domínio da natureza, e este por 

sua vez tem fins lucrativos e submete ciência e técnica sob o capital. Sob esse aspecto tal 

saber transforma fins em meios: A finalidade do esclarecimento uma vida mais justa e 

mais igual para o homem, levando à emancipação proposta por Kant entre outros 

iluministas, tem efeito oposto: a barbárie, “onde a técnica é o principal, a pessoa deixa de 

ser o fim para se tornar o meio de qualquer coisa que se acha fora dela, além de que a 

relação do ser humano com a natureza passa a ser domínio e não de harmonia”9. 

A maneira de lidar com a natureza é através de uma objetividade, através 

de uma reificação. Reificação se refere à supressão da heterogeneidade em nome da 

identidade”10. Em tal maneira de lidar com a natureza, não basta conhecer: é preciso 

dominar. O homem deve ser senhor do mundo, tudo deve ser dominado pela espécie 

humana. Essa racionalidade vai mais além do aspecto cognitivo ela utiliza tecnologias de 

controle. É a racionalidade de domínio. 

Quando pensamos na barbárie, do fascismo, do totalitarismo, vemos uma 

certa “irracionalidade”, entretanto, percebemos que os meios utilizados por tal poder 

totalitário são racionais. Eis aí a racionalidade instrumental. 

A direção que tomou o esclarecimento na nossa sociedade é produção em 

série e visa a produção de bens culturais. A essa produção chamou de Indústria Cultural. 

Esta, cria sempre no consumidor uma necessidade, numa manipulação do desejo, que 

nunca se satisfaz plenamente apenas de maneira ilusória. Tem-se sempre a promessa do 

prazer, mas o consumidor consome apenas algo da rotina. Adorno fala que se promete algo 

e se dá apenas o menu, de modo que mantém-se a necessidade no consumidor. E nessa 

_______________ 
9 ARANHA, MARTINS, Ibid., p. 76 
10 JAY, M. apud RABAÇA, Silvio Roberto. Variantes Críticas: a dialética do esclarecimento e legado da 

escola de Frankfurt. São Paulo: Annablume, 2005, p. 21. 
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relação com a indústria cultural o consumidor é o objeto, há uma coisificação das pessoas, 

o homem é um meio de obtenção de riquezas11. Essa indústria gera riqueza, gera um 

enorme poder. Ela tem o intuito de adaptar e integras as massas a ordem social vigente. 

Ela em seu sentido capitalista transforma todas as coisas em mercadoria, 

e atinge também a cultura. Especialmente com o advento do rádio que começa suas 

primeiras transmissões como entretenimento na década de 1920 e que, até a década de 30 

vai ser a período áureo do rádio nos Estados Unidos. Em tal tipo de trabalho o que 

predomina através do rádio (visando atingir o máximo de consumidores possíveis), uma 

uniformização da música. É nesse período que Adorno, um especialista em música, 

compositor, faz seus estudos radiofônicos e tendo, saído da cultura europeia, tem contato 

com a cultura americana. 

 

CULTURA DE MASSA 

 

Trata-se de produção imposta pela indústria cultural e não da cultura 

popular. A cultura de massa é o que homogeniza toda a sociedade. Ela tem “o intuito de 

adaptar e integrar as massas à ordem social vigente”12. Tal forma de produção tem uma 

racionalização da produção da obra, segue certas regras e visa o lucro. Tem-se uma 

padronização: um mesmo tipo, uma mesma estrutura, uma mesmo tipo de linguagem, uma 

aparência semelhante, nas mais variadas áreas da sociedade, uma massificação total. Há 

uma afirmação do idêntico, onde o gosto individual é moldado, suprindo-se a criatividade, 

a diversidade. 

Os sujeitos são engolidos pela cultura de massa. Ela impede o 

pensamento crítico e especialmente o individual. Esta cultura leva a naturalização da 

ideologia dominante e consequentemente a alienação das massas. Ela serve como apologia 

do consumo, como mecanismo fundamental do capitalismo. Adorno vai destacar que o 

caráter do lucro promovido pela indústria cultural, não precisa nem ser escondido. Aliás o 

indicativo de lucro é o que legitima a qualidade destes produtos. 

_______________ 
11 DANNER, Fernando. A Dimensão Estética em Theodor W. Adorno, p 1. Disponível em: 

<http://sites.unifra.br/Portals/1/ARTIGOS/edicao3/A_dimens%C3%86o_est%E2%80%9Atica_em_Theodo

r_W._Adorno_revisado.pdf> Acesso em: 11 de set. de 2015. 
12 NOBRE, Ibid. p. 77 

http://sites.unifra.br/Portals/1/ARTIGOS/edicao3/A_dimensÆo_est‚tica_em_Theodor_W._Adorno_revisado.pdf
http://sites.unifra.br/Portals/1/ARTIGOS/edicao3/A_dimensÆo_est‚tica_em_Theodor_W._Adorno_revisado.pdf
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A Indústria Cultural naturaliza a dominação e a ordem social. Ela não 

deixa a possibilidade de discordância e de uma real emancipação. 

 

Ao longo de suas pesquisas teóricas e empíricas na América, Adorno 

comprova, portanto, que a atitude dos indivíduos frente aos produtos 

oferecidos pela indústria cultural é a mesma em sua vida social: quer no 

trabalho ou fora dele, estão sempre colaborando para a continuação e a 

manutenção do sistema e, embora a realidade muitas vezes não os agrade 

(ou até mesmo os frustre), eles não são capazes de perseverar nesta 

discordância por muito tempo. Isso se deve ao fato de que a totalidade, 

isto é, o domínio sistêmico sobre as esferas sociais consegue manter a 

sociedade totalmente administrada, criando indivíduos com potencial 

autoritário e adiando o surgimento de uma humanidade consciente, capaz 

de querer e lutar por liberdade ou, nas palavras de Adorno, de um sujeito 

revolucionário global. Por esta razão, é extremamente complicado 

conseguir uma forma eficiente de esclarecê-los sobre sua situação de 

engano acerca das promessas de felicidade feitas pelo capitalismo e de 

sua falta de liberdade para reverter o quadro atual. Entretanto, entre 

outras coisas, é tarefa da sociologia buscar formas de revelar como se 

constituem os indivíduos com tendências autoritárias e como estas se 

manifestam, a fim de evitar, principalmente, que o poder possa ser 

tomado por personalidades assim13. 

 

Adorno pensa no que pode levar corrigir esse quadro. Se o 

esclarecimento que propunha a tarefa da emancipação, não o cumpriu, antes, se tornou um 

instrumento de afirmação do sistema da sociedade administrada, que saída ele encontrará? 

É neste sentido que Adorno fala da arte. 

 

ARTE 

 

Em Adorno a arte tem um papel crítico em relação a essas estruturas, a 

saber: “a indústria cultural, a sociedade capitalista, a razão científica, a cultura de massa14”. 

A arte neste filósofo, é marcada pelo autêntico (assim como em Walter 

Benjamin), pelo que é original não sendo reproduzido, copiado, muito menos, massificado; 

característico da cultura de massa da indústria cultural. Expõe em Teoria Estética, que nem 

_______________ 
13 CARVALHO, Ibid, p. 23. 
14 DANNER, Ibid, p. 1. 



238 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

é cogitável a pergunta se o cinema15 é uma forma de arte, este é um produto, uma 

mercadoria da indústria do entretenimento. Entretanto a obra de um artista também é um 

produto, nesse sentido o que diferencia uma obra de arte? O que define o que é arte? 

A obra de um artista não tem o caráter massivo presente na indústria 

cultural: “tendências de produção e a produção em grande escala”16. A primeira tem 

qualidades estéticas. Além disso a indústria cultural impõe em seus produtos determinadas 

regras e técnicas de forma que seus produtos sejam facilmente assimilados. Tais técnicas 

conduzem a um idêntico. A indústria cultural visa meramente o lucro, enquanto a obra 

artística, em sua construção não visa simplesmente o lucro, mas a produção artística em 

sua independência e estilo. O estilo artístico tem sua autonomia, não é entregue as leis do 

mercado, o mercado é anônimo neste caso. O artista segue regras próprias, enquanto que 

“os produtos da indústria cultural seguem à risca uma fórmula previamente dada”17. 

 

Na obra dos grandes artistas, como o compositor Arnold Schönberg, por 

exemplo, Adorno valoriza tanto a oposição a finalidades exteriores à obra 

de arte quanto a fidelidade da obra ao seu próprio material artístico. 

Quando Schönberg abandona o sistema tonal tradicional e desenvolve a 

técnica dodecafônica de composição musical, ele não tem em vista as leis 

do mercado ou a possibilidade de lucro, mas a lógica de seu próprio 

material – sistema tonal, harmonia, melodia e contraponto, timbres, 

ritmos, instrumentação –, ou seja, o material musical que herda a 

tradição. Com base nesses elementos, podemos concluir que o 

reconhecimento de uma obra de arte verdadeira e autônoma, deve ser 

buscado na forma como ela reconhece seu caráter de mercadoria, mas 

recusa a adequação à lei, do mercado. Nas palavras de Adorno, trata-se da 

incorporação da contradição entre autonomia e mercado no interior da 

própria obra18. 

 

_______________ 
15 Adorno ao longo da trajetória de sua vai mudar suas posições sobre o Cinema, sobre a imprensa e o uso da 

mídia e de certa forma em relação a práxis da teoria crítica. Ele vai aceitar certas obras do cinema como 

arte. A respeito desses problemas, não abordarei no presente trabalho. Pode-se ler na obra de Marcos Nobre 

que está nas Referências sobre o assunto. Apesar destas colocações a obra Teoria Estética é uma obra 

póstuma, reunindo diversos textos do autor. Talvez seu escrito seja de uma fase mais madura de seu 

pensamento. 
16 NOBRE, Marcos (Org.). Curso livre de Teoria Crítica. Campinas: Papirus, 2008, p. 78. 
17 Op. Cit. p. 80. 
18 Op. Cit. p. 80. Observe que como Kant, em Adorno também se tem uma ausência de finalidades exteriores. 

NOBRE, vai destacar mais ainda essa relação de autonomia da arte e de dependência do mercado com uma 

citação de Adorno e Horkheimer mais a frente: “O Beethoven mortalmente doente, que joga longe um 

romance de Walter Scott com o grito: 'Este sujeito escreve para ganhar dinheiro' e que, ao mesmo tempo, se 

mostra na exploração dos últimos quartetos – a mais extremada recusa do mercado – como um negociante 

altamente experimentado e obstinado, fornece o exemplo mais grandioso da unidade dos contrários, 

mercado e autonomia, na arte burguesa”. (ADORNO e HORKHEIMER apud NOBRE, Op. Cit., p. 79). 
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A arte em Adorno não pode aceitar as determinações de um estilo apesar 

de, o artista passar por uma formação, por uma determinada tradição, uma determinada 

linguagem; mas neste ainda se tem uma afirmação da autonomia artística e a recusa dessa 

ordem social. 

 

De acordo com Adorno, as obras de arte, na ânsia de exigir sua 

autonomia, criticam essa relação das coisas na realidade capitalista. O 

que está em jogo aqui é, segundo ele, o fato de que o significado da arte 

pode ser construído a partir dela mesma, da relação que se estabelece na 

singularidade da experiência de sua contemplação19. 

 

ARTE E EMPIRIA 

 

A arte moderna20 por ser abstrata não pode ser instrumentalizada, em seu 

caráter mimético se contrapõe ao mundo. A arte tem uma dualidade com relação ao 

mundo, ela nos desperta para um outro mundo, além da experiência, entretanto se utiliza 

do sensível, ela é uma forma de confronto a racionalidade instrumental. Nesse aspecto a 

arte segundo Adorno tem um papel crítico, crítico em relação ao mundo empírico. Ele 

critica o dualismo que separa a arte e mundo sensível e confina a arte a outro mundo. 

 

O erro comum as diferentes doutrinas, concepções ou escolas de qualquer 

credo, é querer determinar o lugar da arte na sociedade e visar uma 

reconciliação com o mundo. Reconciliação desde já falseada pela 

intenção mais ou menos manifesta de divorciar a atividade artística da 

realidade empírica encerrando-a em uma esfera particular 

estreitamente ligada ao sistema ideológico, isto é a dominação21. 

 

Adorno se opõe a sistematização do pensamento, como se fez em Kant, 

Hegel. Nesse sentido a obra Teoria Estética é uma obra assistemática. Tal obra apresenta 

em seus variados temas, várias críticas as concepções estéticas, especialmente aquela 

degenerada pela indústria cultural, aliada a burguesia, que tem se transformado em produto 

determinado pelo lucro. 

_______________ 
19 DANNER, Ibid., p. 8. 
20 A arte moderna, segundo Adorno é a arte presente em movimentos como o dadaísmo e o cubismo, mas não 

só esses movimentos concretos, mas a arte que se pretende moderna. 
21 JIMENES, Ibid. p. 68, grifo nosso. 



240 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

A arte só é livre, autônoma quando ela é aporética, contra o sistema 

ideológico dominante. “À arte burguesa, perfeitamente integrada pela ideologia dominante, 

se opõe as tentativas de artistas que medem dia após dia, o fosso entre a essência 

afirmativa da arte e a realidade”22. 

A arte com o tempo foi se expandindo. Entretanto a arte, que está a 

serviço da racionalidade instrumental, do circuito de mercadorias e da ideologia dominante 

não pode ser arte, pois entra em contradição com a autonomia da arte. 

A emancipação da arte foi uma grande conquista para esta. Entretanto 

essa emancipação não está sempre garantida. Com o decorrer do tempo alguns de seus 

pressupostos foram perdidos. A arte foi perdendo o que fazia ela ser arte. Aquela que 

divorciando-se da teologia e que, pretende ter a única verdade sobre a redenção, também 

trava o projeto de autonomia da arte. 

 

ARTE, DEFINIÇÕES 

 

A arte não deve ser definida por uma essência, um algo em comum que a 

tudo unifique. Ela deve atacar inclusive essa essência; mas, não por negação abstrata. Com 

isso se modifica ao longo do tempo. “A arte tem seu conceito da constelação de momentos 

que se transformam historicamente; fecha-se assim sua definição”23. 

Adorno coloca em relação a arte e sua origem que a definição do que é a 

arte é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora, mas apenas é legitimada por 

aquilo em que se tornou, aberta ao que pretende ser e àquilo em que poderá talvez tornar-

se. Então a arte não é só passado, mas é passado, presente e futuro. Sua história mostra 

diferentes traços e formas. Ela não tem um sentido determinado pelo seu início, exaltando-

se como muitos fazem apenas a origem e tentando encaixar toda a arte posterior nessa 

origem. Pode-se defini-la pelo passado, mas é também o que existe até o presente 

momento. Também visa um futuro. Algumas vezes ela critica a si mesma: ela se contradiz. 

Algumas obras que eram obra de arte no passado passaram a não sê-lo; enquanto outras 

que não eram, atualmente o são. Na Crítica a Faculdade do Juízo de Kant, o juízo de gosto 

_______________ 
22 JIMENES, Ibid. p. 65. 
23 ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Trad. Arthur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 12. 
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é determinado pelo sujeito. Em Adorno a prioridade é dada pela obra. Esta nasce, vive e 

morre. Mas não como a vida humana. Ela tem vida enquanto se comunica, se expressa. 

Uma obra de arte, um artefato fala a medida que ela mesma passa determinada impressão 

ao sujeito. 

Adorno também critica a concepção da arte pela arte. Segundo ele, “Se é 

percebida de modo estritamente estético, não o é portanto de uma maneira correta.”24 A 

arte existe em relação ao seu Outro: Leva uma tensão interna enquanto obra-de-arte e de 

produto artístico. Entre o que ela evoca, e o mundo empírico. Ela existe em uma relação 

dialética com o que não é arte. “Em última instância, quando nada consegue escapar a essa 

última, não há arte propriamente dita”25. 

A arte que se pretende moderna é caracterizada por uma irracionalidade, 

onde o sem sentido conduz ao sentido, formando crítica a racionalidade instrumental. 

 

As obras de arte, que se despojam da aparência de todo o aspecto 

significante, nem por isso perdem a sua semelhança com a linguagem. 

Exprimem com a mesma precisão que as obras tradicionais o seu sentido 

positivo como sentido da sua absurdidade. A arte encontra-se, hoje, 

para isso capacitada: pela negação consequente do sentido, presta 

justiça aos postulados que outrora constituíam o sentido das obras. As 

obras de mais elevado nível formal, desprovidas de sentido ou a ele 

alheias, são, pois, mais do que simplesmente absurdas, porque o seu 

sentido cresce na negação do sentido. A obra que nega rigorosamente o 

sentido está obrigada, por tal lógica, à mesma coerência e unidade, que 

outrora devia presentificar o sentido. As obras de arte, mesmo contra sua 

vontade, tornam-se contextos de sentido ao negarem o sentido 

(ADORNO, 1988, p. 176, grifo nosso). 

 

A obra artística deve levar em sua negação a reflexão em contraste com a 

Indústria Cultural já que esta última “pode ser definida […] como o estilo total, do qual 

toda negação foi excluída”26. Além disso os produtos da Indústria Cultural são marcados 

por uma padronização, “seguem a risca uma fórmula previamente dada”27. Essa negação é 

o que a define, sua autonomia em relação a redução dos padrões, a técnica mais usada, ou 

em relação ao lucro que o mercado quer, a expressão que reduz a obra a características de 

_______________ 
24Op. Cit. p. 17. 
25 FREITAS apud DANNER, Op. Cit. p. 10. 
26 NOBRE, Op. Cit, p. 81. 
27 Op. Cit, p. 80. 



242 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

fácil apreensão da grande massa. Também é expressão da individualidade. Além disso, 

existe em negação em relação a uma ordem social injusta. 

A arte para Adorno também tem uma certa pretensão a verdade. Ela 

contradiz a falsa verdade imposta pela Indústria Cultural. Ela opera em sentido contrário 

ao da reificação. O conceito abstrai o homem do mundo, o esclarecimento levou a uma 

relação de dominação do homem a natureza e ao próprio homem. “Adorno afirma que a 

esperança utópica estava nas coisas pequenas, nos detalhes que fogem a rede conceitual”28. 

A arte não é conceitual é enigmática. Mas é mais verdadeira do que a ilusão posta pela 

mídia na Industria Cultural. Esta última, tem a “tendência a fornecer ao espectador uma 

visão unificada e coesa da realidade, como se o mundo […] tivesse se tornado inteiramente 

conhecido”29. As obras de arte modificam a relação entre sujeito e objeto 

 

É como se a obra de arte, operando uma mediação entre nós e o mundo, 

acabasse nos fornecendo a possibilidade de vínculo imediato com ele, não 

obscurecida pela abstração conceitual, lógica. A experiência estética 

parece apontar para uma transcendência, uma ultrapassagem daquilo que 

nossos sentidos podem perceber e que nossa razão pode pensar30. 

 

A arte em sua expressão, se mostra mais verdadeira que a mistificação 

das massas da Indústria Cultural. Provoca a reflexão, e evoca “uma racionalidade” que leva 

a um real esclarecimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

As teorias estéticas de Adorno são muito atuais para nós. Os problemas 

desenvolvidos por ele são relevantes no século XXI. Em parte porque ele é um pensador 

recente, mas principalmente pelo seu legado. A estética e a cultura são parte dos estudos da 

Teoria Crítica de Adorno que denunciam o rumo que segue os movimentos decorrentes do 

iluminismo e positivismo lógico, na sociedade levando a produção de tecnologias, 

dominação e a exploração: da natureza e do próprio homem. Na racionalidade de 

dominação, a natureza deve ser controlada, compreendida, metrificada. Todo o planeta e 

_______________ 
28 RABAÇA, Op. Cit., p. 61. 
29 NOBRE, Op. Cit., p. 84, 85. 
30 FREITAS apud DANNER, Op. Cit., p. 12. 
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todas as espécies são pensadas a partir da espécie humana e de maneira conceitual. A 

relação com o próprio homem também é corrompida: o homem é um meio para obtenção 

de riquezas. Diante desse quadro pensando-se na função da arte apresenta um papel crítico, 

em relação a essa racionalidade. Ela comporta em si uma irracionalidade, que leva a 

reflexão. Também provoca o estranhamento, que leva a sair de um conformismo. 

A arte se contrapõe ao conceito, evoca um mundo diferente, mas que é 

ligado a este e é crítica ao empírico. Ela possibilita uma outra forma de relação entre 

sujeito objeto que não é a de dominação, mas em que o sujeito participa do objeto. 

Enquanto a relação com a indústria cultural leva a manipulação do gosto, 

simplificação dos produtos, deixando-os de forma mais assimilável, na arte temos uma 

experiência distinta, não assimilável conceitualmente, muitas vezes abstrata e irracional. 

Mas é esse irracional que provoca a reflexão e que é mais verdadeira que a mistificação da 

massa. 

A racionalidade instrumental visa a produção de bens e o lucro, é da 

ordem da quantidade. A arte é da ordem do estético, prioriza a qualidade. A arte deve ter 

uma autonomia frente ao mercado, a indústria cultural, e a ideologia dominante. 

Adorno questiona: O que define se uma obra é arte ou não? Será sua 

origem? Será sua essência? Será seu passado? A isso ele coloca que a arte se define apenas 

pelo seu passado, mas não só pelo seu passado, mas também em relação ao seu presente e 

ainda se definirá no seu futuro. Desta forma mostra-se que Hegel tinha razão: a arte tem 

um fim, mas Adorno mostra que novas formas de arte surgem na sociedade. 
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OO  SSUUJJEEIITTOO  CCAARRTTEESSIIAANNOO  

Rodrigo Lima de Oliveira 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: rodrigolimaph@hotmail.com 

 

RESUMO: O conceito de sujeito não aparece de modo explícito em Descartes, talvez 

quando ele queira tratar deste conceito ele usa o conceito de substância material, tanto para 

tratar de objeto da física e também ao referir às substâncias incorpóreas, como por 

exemplo, a alma, objeto metafísico. O objetivo deste artigo é expor de modo pontual o 

conceito de Sujeito tal qual é entendida pela filosofia de Descartes, a partir da leitura de As 

Meditações exclusivamente a segunda meditação que tem como título Da Natureza do 

Espírito Humano; e de como Ele é Mais Fácil de Conhecer do que Corpo, que é marcada 

de modo integral em analisar o “eu existo”. Nota-se como nasce este sujeito cartesiano, o 

“eu”, o Cogito, e como talvez se possa pensar o Cogito sendo de caráter 

predominantemente existencial. O sujeito cartesiano apresentado e entendido como “coisa 

pensante”, que é o primeiro fundamento lançado por Descartes admite a existência de duas 

realidades distintas e separadas que são a alma e o corpo, a primeira uma substância 

pensante, a res cogitans, imaterial, informe e a segunda substância extensa, mensurável, 

material, possui dimensões espaciais, são quantificadas, medidas, a res extensa. Este 

dualismo cartesiano promove a construção de um saber que tem como suporte ontolólogico 

a realidade material do “eu”. Para Descartes existe um conhecimento da existência de um 

ser, contudo um ser incompleto, que sabe que pensa, mas não se pode afirmar que se segue 

disso que este próprio ser é um pensamento. O sujeito cartesiano é aquele que tem 

consciência de si, dotado de uma livre razão, um ser pensante que ao pensar denuncia-se a 

si mesmo sua existência, tendo acesso imediato de si mesmo e das coisas externas, ou seja, 

um ser provido de uma causalidade que se mostra de modo que o divide e o projeta ao 

mundo exterior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito. Cogito. Pensamento. Eu. Conhecimento. 

 

As Meditações (1647) uma das principais obras do filósofo francês René 

Descartes (1596-1650), onde o título desta já reverbera o significado de seu investimento 

teórico ao qual ele propõe para sua filosofia. A palavra meditação está carregada 

semanticamente de um significado religioso uma espécie de exercício espiritual que 

envolve o ato de contemplação e concentração, um voltar-se para si mesmo, retornar para o 

interior de si e desligar-se do mundo exterior. Descartes talvez queira mostrar aos seus 

leitores assim como na meditação religiosa que gastam tempo com as doutrinas e crenças 

que podem ser sempre revisitadas e reformuladas, e a cada reformulação que sofre as 

doutrinas e as crenças, elas deixam de ser frágeis, ganham força, assim e pensado na As 

Meditações como uma atividade filosófica, que para construir um conhecimento seguro e 
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indubitável demanda tempo e reformulações, o título de As meditações deve ser 

considerada, pois Descartes tem a intenção de apresenta um método definitivo que seja 

metafísico. Centro do método cartesiano não são conceitos ou noções no sentido teórico, 

mas sim uma atitude, uma postura que Descartes toma frente ao homem e ao mundo, diz 

ele: 

 

Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que 

trilhei, afastando-me de tudo, em que poderia imaginar a menor dúvida, 

da mesma maneira como se eu soubesse que isso fosse absolutamente 

falso; e continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo 

de certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha 

aprendido certamente que não há nada no mundo de certo (DESCARTES, 

1973, p. 99). 

 

Agora, não se enganem quanto ao seu estilo de escrita deste filósofo 

moderno, diga-se de passagem, que Descartes é um matemático, foi influenciado por 

Newton e Galileu, assim As Meditações apresentará um rigor sistemático com capacidades 

resolutivas e demonstrativas, mostra graus de evidencias, assim como se dá na matemática, 

nela lemos que se trata de uma obra original, original entenda-se naquilo que concerne o 

sujeito, a subjetividade. 

As Meditações ocupa-se de uma ontologia, de uma metafísica que brota 

de questões epistemológicas sobre o que podemos conhecer como certezas incontestáveis, 

considerando no caso de podermos conhecer, ora Descartes trava uma busca por bases 

sólida se indestrutível para fundamentara ciência. O escopo que sustenta a filosofia 

cartesiana, que pode ser caracterizada como a unidade da razão, que se mostra de modo 

ordenado que parte do fundamento para as consequências, assim a razão se mostra dotado 

de uma universalidade, universalidade esta no que diz respeito em seu caráter operatória. 

Descartes tem como primícias para seu método a recusa de um saber constituído, pois a 

partir desta recusa o conhecimento e produzido de modo uniforme e único, assim Descartes 
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assume dúvida1 de modo radical, esta dúvida metódica se mostra como o eixo que perpassa 

todas as Meditações até chegar a sua conclusão final e indubitável, o cogito.  

 

 [...] afirmação da Meditação Segunda é, antes de mais nada, a de um “eu 

existo”, -e que esta afirmação precede, de facto, qualquer outra 

afirmação. 0 ser pensante, antes até de compreender que não está certo de 

ser senão como pensamento, apreende-se puramente como ser, e o seu 

primeiro conhecimento formulado é, não “eu penso”, mas “eu sou, eu 

existo”. Estou certo de ser antes de saber que sou. A Meditação Segunda, 

na verdade, será consagrada por inteiro à análise desse “eu existo”, à 

purificação da sua afirmação inicial, à eliminação de tudo o que nela 

permanece incerto. Não poderemos pois pretender que o que ela isola 

assim é, no fim de, contas, um entendimento que pode aparecer como 

condição de qualquer representação? Depois de ter afirmado um “eu 

existo”, não descobrirá Descartes que na realidade apenas tinha o direito 

de afirmar um «eu penso», ou até um “eu concebo” ou um “eu, 

compreendo”? Nada disso, e, com efeito, até ao fim da Meditação 

Segunda, é a afirmação “eu sou um ser pensante”, isto é, uma alma, que 

Descartes manterá (ALQUIÉ, 1980, p. 79). 

 

Propõe-se neste trabalho, apresentar de um modo pontual o conceito de 

Sujeito tal qual é entendida pela filosofia de Descartes, a partir da leitura de As Meditações 

exclusivamente a segunda meditação que tem como título Da Natureza do Espirito 

Humano; e de como Ele é Mais Fácil de Conhecer do que Corpo2, que é marcada de modo 

integral em analisar o “eu existo”. Na segunda meditação veremos como nasce este sujeito 

cartesiano, o “eu”, o Cogito, o je pense doncje suis, o sujeito solipsista apresentado por 

Descartes, que tem como consequência a inauguração neste período da filosofia moderna o 

conceito de subjetividade. O filósofo francês apresenta o seguinte argumento na segunda 

meditação acerca do sujeito, o sujeito por mais que duvide de tudo seja dos sentidos, dos 

sonhos, da própria realidade, de um Deus enganador ou de um gênio maligno uma coisa é 

certo admitir que ele dúvida, e duvidar são um exercício de pensar, logo é claro em dizer 

que ele pensa, ao seja ao duvidar, ou melhor, o próprio ato de duvidar e pensar faz pelo 

fato de que a subjetividade de algum modo já está sendo exercida, e uma espécie de auto 

_______________ 
1 Descartes tem sua teoria denominada de dúvida metódica, pelo fato de retirar “entulhos” (dúvidas) do 

caminho, tendo como intenção de estabelecer um fundamento metodológico confiável para sua nova 

ciência. A dúvida cartesiana é metódica, radical e provisória, diz Cottingham sobre isso: “É admirável que 

o meditador seja capaz de descartar, com alivio, suas dúvidas anteriores, que então, passa a considerar 

“risíveis” e “exageradas” (COTTINGHAM, 1995, p. 57). 
2 Descartes. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo, Abril cultural, 1973 (Coleção 

Pensadores), tradução da 1º edição, Paris, 1641). 



248 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

promoção da subjetividade, esta subjetividade atuando quando de forma livre rejeita em 

aceitar “verdades” adquiridas, há uma inauguração teórica de um “eu”, ora para Descartes 

duvidar é um ato de pensar, e para que o ato de pensar aconteça em necessário que haja um 

sujeito para a realização deste ato, deste modo pode-se afirmar que o sujeito que pensa 

existe, Descartes não para por aqui ele vai adiante, caminha mais um pouco, e afirma que 

quando este sujeito pensa na dúvida, ele tem o conhecimento, ele sabe que pensando, ao ter 

a consciência de que pensa ele se dá conta de que é ele que está pensando e não o outro. 

Aqui está o ponto o nascimento da noção de Cogito. 

Assim quando o sujeito pensa ele tem a consciência imediata de que é ele 

que está pensando, deste modo pelo ato de pensar (duvidar é um ato de pensar) o sujeito 

“aparece”, o sujeito se denuncia a si mesmo, ele se mostra, ao duvidar este sujeito pratica a 

liberdade a “subjetividade”, e tendo a certeza de sua própria existência. Esta evidência do 

sujeito cartesiano teve como herdeiro a filosofia iluminista, já que o “sou logo penso” no 

limite de algum modo está próximo do cogito cartesiano “je pense donc je suis”, talvez de 

um modo inverso, ora enquanto que para Descartes as questões metafisicas são verdades 

apreendidas diretamente pelo entendimento e estas certezas não necessitam de provas, 

observações empíricas, assim ele privilegia as evidências da razão ao costume, assim a 

filosofia cartesiana tem a intenção em inaugurar uma unidade da ciência fundamentada na 

capacidade do espírito humano, a “luz da razão” segundo Descartes. 

O conceito de sujeito não é utilizado por Descartes, talvez quando ele 

queira tratar deste conceito ele usa o conceito de substância material, tanto para trata de 

objeto da física e também ao referir às substâncias incorpóreas, como por exemplo, a alma, 

objeto metafísico, e este modo de pensar já aparece na filosofia grega antiga através de 

Aristóteles e na filosofia medieval por Tomás de Aquino, enquanto o filósofo grego refere-

se ao conceito de sujeito como substância, fundamento e substrato, principalmente em suas 

obras de lógica o Órganon : 

 

Entretanto, no que se refere às coisas ditas com significado, quando 

empregamos palavras sem as combinar, podemos predicar algo de um 

sujeito, embora elas jamais estejam presentes em um sujeito. Por 

exemplo, podemos predicar “homem” deste ou daquele homem como 

sujeito, mas homem não é encontrado em um sujeito (ARISTÓTELES, 

2005, p. 40). 
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Aristóteles trata aqui de apresentas o sujeito que se encontra nas 

categorias da linguagem, ou seja, como se dá o predicado em relação ao sujeito, isto é, 

como o predicado pertence ao sujeito, ora o sujeito em Aristóteles e empregado no sentido 

lógico, como um sujeito da proposição, um sujeito que não é predicado de nenhuma coisa e 

que recebe todos os predicados, a substância que cada coisa apresenta como qualidade, 

universal, gênero e o sujeito. O conceito de sujeito pensado no período medieval por 

Tomás de Aquino é preservada aquela apresentada por Aristóteles, o sujeito é o subjetum, 

quer dizer, aquilo que é o fundamento, aquilo que é colocado por baixo, como uma base, 

um suporte, neste sentido a substância que é o sujeito, ora assim tanto para o filósofo grego 

como para o escolástico a concepção de sujeito pode ser aplicado a qualquer substância e 

não apenas aos homens, e este modo de pensar o sujeito irá se arrastar até a modernidade 

se sofrer qualquer alteração. 

Para Descartes este sujeito, apesar de ter seu início sob égide aristotélico-

tomista ao tratar de substância da “coisa pensante”, isto é, um sujeito imediato da extensão 

e dos acidentes, esta concepção aos poucos vai sofrendo transformações até quando se dá 

uma virada filosófica ao tratar do sujeito na modernidade, Descartes além de “reformular” 

o conceito de sujeito ele apresenta algo ainda não tratado na tradição que é a questão da 

subjetividade, para o filósofo moderno o conceito de sujeito fulgura o conceito de 

subjetividade. Nesse sentido tem como ocupação fundamentar uma nova ciência, e que esta 

seja inabalável, indubitável, para tal deve rejeitar todo conhecimento, crenças e opiniões 

adquiridas até então, isto se dá não de modo conceitual, mas uma atitude, de um 

posicionamento filosófico, diz na primeira meditação no § 1: 

 

Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 

recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que 

depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão 

mui duvidoso e incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, 

uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então 

dera crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se 

quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Mas, 

parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade 

que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu 

estivesse mais apto para executá-la; o que me fez diferi-ia por tão longo 

tempo que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda 

em deliberar o tempo que me resta para agir (DESCARTES, 1973, p. 93). 
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Descartes ao executar este trabalho de buscar um fundamento sólido para 

todo saber, parte da dúvida, uma dúvida radical, ira duvidar que tudo quanto recebermos 

não passavam de ilusões, contudo o “je pense donc je suis” uma verdade ,é algo 

indubitavel e esta certeza poderia subsistir a dúvida mais radical que se apresentasse, assim 

ele decide em estabelecer como sustentáculo primeiro de sua filosofia esta proposição. 

Para o filósofo francêso cogito: “je pense donc je suis” é uma intuição imediata, acerca do 

cogito o filósofo francês Ferdinand Alquié (1906-1985) estudioso de Descartes diz: “o 

existir não é uma decorrência do pensar; ao contrário, o eu penso é uma prova de que eu 

existo” (ALQUIÉ, 1980, p. 73) Neste sentido o sujeito cartesiano surge como “coisa 

pensante” res cogitans, o primeiro fundamento, contudo ainda não há certezas acerca das 

coisas do mundo e muito menos do proprio corpo, ainda não existe o sujeito no sentido 

concreto, mas o sujeito que é identificado apenas com seu pensamento, isto é, enquanto 

substância pensante é o Eu do penso, afirma Descartes “ [...] determe-ei em considerar aqui 

os pensamentos que anteriormente nasciam por si mesmos em meu espírito e que eram 

inspirados apenas por minha natureza, quando me aplicava a consideração de meu ser”. 

(DESCARTES, 1973, p. 101) 

O sujeito cartesiano não é somente pensamento é corpo, é res extensa, 

Descartes admitea existência de duas3 realidades distintas e separadas que são a alma e o 

corpo, a primeira uma substância pensante (res cogitans), imaterial, informe e a segunda 

substância extensa, mensurável, material, possui dimensões espaciais, são quantificadas, 

medidas (res extensa). Este dualismo cartesiano define o processo de uma construção de 

um saber, assim tem como procedimentodar ao seu metódo um tratamento de ordem da 

física tendo como ponto de partidaa extensão, por um vies matemático, e também mostrar 

um amalgamade questões acerca da extensão e do pensamento ao sabor ao metafísico. Ora 

a alma e o corpo sendo independentes separados e distintos, pode ter um significado latente 

que é pensar a questão do sujeito e objeto. A res extensa, que é a matéria, o corpo, a coisa 

desprovido de consciência, aquilo que é mecanicamente determinado, a “coisa extensa” da 

_______________ 
3 Descartes apresenta uma ontologia dualista, afirmando apenas dois tipos de substância, mente (res cogitans) 

e matéria (res extensa), e isso leva a admitir que o homem não é apenas orgânico, mas um fusão incômoda 

entre dois elementos distintos e incompatíveis, por um lado, um espírito puramente incorpóreo, e por outro, 

a estrutura mecânica do corpo, que não passa de ‘uma certa configuração de membros e outros acidentes do 

gênero (COTTINGHAM, 1995, p. 143). 
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qual pode-se ter ideias claras e distintas, algo disível e reconhecer sua distinção da 

substância pensante, afirma Descartes "E como poderia eu negar que estas mãos e este 

corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos  [...] que 

constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres..." (DESCARTES, 1973, 

p. 94). 

Acerca desta dúvida métodica que caminha rumo à certezas, a um 

conhecimento indubitavéis diz Franklin Leopoldo e Silva: 

 

Na medida em que o pensamento é estabelecido na sua completa 

autonomia, o sujeito de conhecimento se cosntitui também fora da relação 

imediata de conhecimento, pois é preciso que se afirme primeiramente o 

sujeito, para que então possam aparecer para ele objetos, o elenco daquilo 

que ele pode saber a aprtir de si mesmo, acerca daquilo que não é ele 

mesmo. A independência do sujeito, no plano metafísico, é, pois, 

solidária do método que se constituirá para a filosofia e que consistirá 

fundamentalmente em tomar o sujeito como ponto de partida do 

conhecimento. (LEOPOLDO E SILVA, 2005, p. 11). 

 

Deste modo, sobre a citação acima, talvez possam pensar em um sujeito 

que exerce uma função reguladora e ordenadora do conhecimento, ele torna-se uma 

especie de matriz das certezas acerca dos objetos, contudo para Descartes o conhecimento 

não se dá de modo imediato entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido, existe um 

critério estabelecido de modo metódologico que vem dar garantia para este conhecimento, 

este conhecimento não é imediato pelo fato do sujeito ter deixado de atuar como princípio 

de conhecimento, ora vemos em Descartes que a primeira realidade ofertada ao sujeito 

pensante não é outro se não o próprio pensamento, e isso é o ponto determinante para o 

filósofo francês apresentar o substrato único para o conhecimento, assim o ponto 

nevralgico é o cogito, enquanto eu estiver pensando, eu existo, na segunda meditação ele 

apresenta como já esboçado o “eu penso, ou seja, o homem , como o ser, dessa 

contestação, Alquié apresenta uma interpretação do cogito da segunda meditação, para ele 

o ego certificado como o cogito não surge como um pensamento, mas exclusivamente 

como um sum, para assim posteriormente ser declarado como res cogitans. De acordo com 

Alquié este ser do cogito não é entendido, pois, com o cogito, esse se é atingido, contudo 

não sua “plenitude” ou se quiser sua totalidade, posto que Descartes não trata de modo 

pontual sobre a questão do ego, ele trata apenas que é uma res cogitans, desta forma deve-
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se admitir que o ego é uma res cogitans, uma coisa que pensa, Alquié dirá que o cogito é 

uma afirmação de existência, um carater fundamentalmente existencial. 

A respeito do cogito cartesiano nos parece que talvez as ideias 

apresentadas estejam bem frouxas, se pensarmos que o cogito tem apenas um carater 

metafísico, quanto a isso evoco Alquié que diz que o cogito é incompreensível, e sendo 

incompreensivel em relação a totalidade desse eu corroborado como existente, portanto no 

cogito eu sei evidentemente que sou, porém o que sou permanece incompreensível, 

obscuro, este eu que faz o ser ser algo distingue totalmente do corpo,sobre isso diz 

Descartes no §8 da segunda meditação: 

 

Mas também pode ocorrer que essas mesmas coisas, que suponho não 

existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente 

diferentes de mim, que eu conheço? Nada sei a respeito; não o discuto 

atualmente, não posso dar meu juizo sanão a coisas que me são 

conhecidas: reconheci que eu era, e procuro o que sou, eu que reconheci 

ser (DESCARTES, 1973, p.  102).  

 

Descartes descobre o cogito, isto é o sujeito, como o ser de sua propria 

contemplação, contudo esta “coisa que pensa” este res cogitans, “res, é evidente, não 

significa aqui coisa material. Mas res significa ser, substância, e não se pode pretender que 

tal ser se reduza à natureza da cogitatio, nem, por maioria de razão, a um intellectus, ou a 

uma ratio”.(ALQUIÉ, 1980, p. 79). Descartes ao fazer a afirmação de “eu existo”, talvez, 

possívelmente que em sua consciência deva-te o acusado de honesto, que ele deveria 

afirmar “eu penso”, e o que vemos na segunda meditação e que ele não ira retroceder 

acerca desta questão “eu sou um ser pensante”, isto é um res cogitans. Esta exposição 

cartesiana que oferece uma certeza antencipada e “fixa”, do “eu existo”, é um tanto quanto 

paradoxal, pois afirma que existe, contudo duvida do que é. Descartes apresenta então sua 

ontolologia, definindo, ajustando as caracteristicas do seu ser, portanto somente o “eu 

penso” resiste a esta prova de fogo, só o pensamento revela a inpossibilidade de separa-lo 

do ser, acerca disso diz Alquié: 

 

Descartes nem por isso nega que outras coisas, além do pensamento, 

possam pertencer ao seu ser. Disso não sabe nada. Mas do que doravante 

está certo é de ser “uma coisa que pensa”. Longe de se confundir com o 

ser ou de aparecer como sua condição, o pensamento é aqui atribuído ao 

ser: ele não é senão a sua qualidade, e é até possível que não seja mais do 
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que uma das suas qualidades. No entanto, que é isso de uma coisa que 

pensa? “É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que 

quer, que não quer, que imagina também, e que sente”. O pensamento 

compreende, segundo Descartes, não o simples entendimento, mas 

também a vontade, e até a imaginação e o sentimento (ALQUIÉ, 1980, p.  

80). 

 

De acordo com Alquié Descartes recebe a imaginação e a sensação como 

coisas incertdas, dubitaveis, e, portanto são rejeitadas, contudo se acrescentarmos a ideia 

do nosso corpo, objetos, sentidos, as coisas exteriores que se mostram, mesmo assim tendo 

uma consciência real não pode afirmar que estas coisas são visiveis e sentidas, contudo se 

tem o entendimento por sentir e por ver a própria consciência que o sujeito tem ver e sentir, 

deste modo esgota-se a dúvida de que a sensação e a visão não pertencem ao sujeito, este 

estado de consciência que é um estado puro, a imaginação e a sensação jamais será 

colocado em xeque, em dúvida por Descartes, segundo Alquié na segunda meditação não 

existe qualquer depuração da consciência e de que o exemplo apresentado sobre a 

percepção da cera não foi visão, ou imaginação, porém na medida em que a visão supõe 

olhos e a imaginação o corpo, e este registro irá contrapor a faculdade de julgar, diz 

Descartes a respeito no § 7 da segunda meditação: 

 

Um outro é sentir; mas não se pode também sentir sem o corpo; além do 

que, pensei sentir outrora muitas coisas, durante o sono, as quais 

reconheci, ao despertar, não ter sentido Eu sou,eu existo: isto é certo; mas 

por quanto tempo? A saber, por todo o tempo em que eu penso; pois 

poderia, talvez, ocorrer que, se eu deixasse de pensar, deixaria ao mesmo 

tempo de ser ou de existir. Nada admito agora que não seja 

necessariamente verdadeiro: nada sou, pois, falando precisamente, senão 

uma coisa que pensa, isto é, um espírito, um entendimento ou uma razão, 

que são termos cuja significação me era anteriormente desconhecida. Ora, 

eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente; mas que coisa? 

Já o disse: uma coisa que pensa. E que mais? Excitarei ainda minha 

imaginação para procurar saber se não sou algo mais. Eu não sou essa 

reunião de membros que se chama o corpo humano; não sou um ar tênue 

e penetrante, disseminado por todos esse corpo; não sou um vento, um 

sopro, um vapor, nem algo que posso fingir e imaginar, posto que supus 

que tudo isso não era nada e que sem mudar essa suposição, verifico que 

não deixo de estar seguro de que sou alguma coisa (DESCARTES, 1973, 

p.  102). 

 

Esta certeza cartesiana ou se quiser esta ordenação racional cartesiana do 

“Je pense donc je suis”, é a primeira certeza alcançada em um deslocamento de negação, 
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ora no ato de negação ele constata o quiprocó, o engano onde ele pode achar-se 

sobordinado, este eu que existe, talvez Descartes fundamente este deslocamento na 

suspensão do juízo que se descortina na compreensão, no entendimento da verdade sempre 

que é remodelada, sempre "que a concebo em meu espírito" e continua: 

 

 [...] A natureza me ensina, também, por esses sentimentos de dor, fome, 

sede, etc., que não somente estou alojado em meu corpo, como um piloto 

em seu navio, mas que, além disso, lhe estou conjugado muito 

estreitamente e de tal modo confundido e misturado que componho com 

que ele um único todo. Pois, se assim não fosse, quando meu corpo é 

ferido não sentiria por isso dor alguma, eu que não sou senão uma coisa 

pensante, e apenas perceberia este ferimento pelo entendimento, como o 

piloto percebe pela vista se algo se rompe em seu navio; e quando meu 

corpo tem necessidade de beber ou de comer, simplesmente perceberia 

isto mesmo, sem disso ser advertido por sentimentos confusos de fome e 

de sede. Pois, com efeito, todos esses sentimentos de fome, de sede, de 

dor, etc., nada são exceto maneiras confusas de pensar que provem e 

dependem da união, e como que da mistura entre o espírito e o corpo 

(DESCARTES, 1973, p. 144). 

 

Para Descartes apenas ao espiríto e não ao conjunto do espírito e corpo, que 

compete conhecer a verdade das coisas. O que é o sujeito cartesiano? A definição deste 

sujeito pode se pensar, é aquele que tem consciência de si, dotado de uma livre razão, 

autónomo, emancipado, um ser pensante, que ao pensar denuncia sua existência, ou seja 

um sujeito que tem acesso imediato a si mesmo e as coisas externas, um ser provido de 

uma causalidade que se mostra de modo mecânico que o reparte e o lança ao mundo 

exterior. Assim ao tentar definir o conceito de sujeito em Descartes ainda que este conceito 

seja ausente nas Meditações e em outras obras, enfim, pode-se pensar que este sujeito é um 

ser pensante, sujeito de ação, o ser que se anuncia, autor de si, cogito, o eu. 
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AAGGEE  EERRGGOO  SSOOMMNNIIEEMMUUSS::  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  OO  AARRGGUUMMEENNTTOO  

CCAARRTTEESSIIAANNOO  DDOO  SSOONNHHOO  

Renê Chiquetti Rodrigues 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

E-mail: rene.rodrigues@outlook.com 

 

RESUMO: Neste breve estudo, buscamos analisar mais detidamente a reflexão 

desenvolvida no quinto parágrafo da Primeira Meditação da obra Meditações Sobre a 

Filosofia Primeira (1641) que viria a ser conhecido como seu “argumento do sonho” – 

argumento este que junto com o argumento do Gênio Maligno compõe uma das mais 

importantes construções do ceticismo filosófico moderno. Intentamos aqui demonstrar a 

possibilidade de uma interpretação alternativa à leitura usual feita pelos intérpretes de tal 

argumento. Para isso, nos propomos a reconstruir sinteticamente o raciocínio desenvolvido 

por Luiz Alves Eva no artigo “Sobre o argumento cartesiano do sonho e o ceticismo 

moderno”. A dúvida hiperbólica apenas torna plausível a admissão de que estaríamos 

sonhando como um reflexo direto de uma intencional e justificada distorção epistêmica, 

admitida provisória e voluntariamente tendo em vista o objetivo final de se estabelecer 

algo de firme e constante nas ciências. Mas se a dúvida hiperbólica é premissa dessa 

conclusão, torna-se necessário examinar em que sentido outra premissa estabelece algum 

elemento “duvidoso”. Com o argumento do sonho, Descartes não sugere em momento 

algum que poderíamos estar permanentemente sonhando, mas nos oferece determinada 

cena, que poderia ser confundida com uma cena de sonho de um modo que eu quase me 

persuadiria de que estou sonhando, mas apenas momentaneamente. Assim, tal argumento é 

persuasivo na medida em que nos conduz a imaginar que poderíamos estar sonhando, devendo 

ser encarado como uma operação mental da imaginação (uma ficção) e não do entendimento. Ou 

seja, caso eu me decida considerar o duvidoso como falso, em vista da necessidade de encontrar 

algo de firme e constante nas ciências, posso extrair daí a conclusão de que eu estou sonhando. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia moderna. Argumento do sonho. Descartes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tendo se dado conta de que havia admitido desde a infância muitas 

coisas falsas por verdadeiras, René Descartes (1596-1650) se propõe a pôr abaixo todas as 

opiniões que até então confiara a fim de estabelecer algo firme e permanente nas ciências. 

Recomeçando desde os primeiros fundamentos, lança mão de um procedimento metódico 

dubitativo que tem por objetivo derrubar séria, livre e genericamente suas antigas opiniões. 

Neste breve estudo, buscamos analisar mais detidamente a reflexão desenvolvida no quinto 

parágrafo da Primeira Meditação da obra Meditações Sobre a Filosofia Primeira (1641) 

que viria a ser conhecido como seu “argumento do sonho” – argumento este que junto com 
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o argumento do Gênio Maligno compõe uma das mais importantes construções do 

ceticismo filosófico moderno1. Intentamos aqui demonstrar a possibilidade de uma 

interpretação alternativa à leitura usual feita pelos intérpretes de tal argumento. Para isso, 

nos propomos a reconstruir sinteticamente o raciocínio desenvolvido por Luiz Alves Eva 

no artigo “Sobre o argumento cartesiano do sonho e o ceticismo moderno”2.  

 

DESCARTES E O “ARGUMENTO DO SONHO” 

 

O argumento do sonho é apresentado pelo filósofo francês nos seguintes 

termos: 

 

/5/ Ainda bem! Como se eu não fosse um homem, acostumado a dormir à 

noite e sentir nos sonos todas essas mesmas coisas e, até menos 

verossímeis, que eles em sua vigília! Em verdade, com que freqüência o 

sono noturno não me persuadiu dessas coisas usuais, isto é, que eu estava 

aqui vestindo essa roupa, sentado junto ao fogo, quando estava, porém, 

nu, deitado entre as cobertas! Agora no entanto, estou certamente de 

olhos despertos e vejo este papel e, esta cabeça que movimento não está 

dormindo e é, de propósito, ciente disso, que estendo e sinto esta mão, 

coisas que não me ocorriam de modo distinto a quem dormisse. Mas, 

pensando nisto cuidadosamente, como não recordar que fui iludido nos 

sonos por pensamentos semelhantes, em outras ocasiões! E, quando 

penso mais atentamente, vejo do modo mais manifesto que a vigília 

nunca pode ser distinguida do sono por indícios certos, fico estupefato e 

esse mesmo estupor quase me confirma na opinião de que estou 

dormindo. 

 

/6/ Sonhemos, portanto, e que aquelas coisas particulares – que abrimos 

os olhos, mexemos a cabeça, estendemos a mão e semelhantes – não são 

verdadeiras e talvez não tenhamos também estas mãos, nem este corpo 

(DESCARTES, 1999, p. 19). 

 

Segundo Alves Eva (2002, p. 286), tal ponderação é vista, por vezes, 

como uma “uma espécie de culminação lógica das razões de duvidar semelhantes que 

_______________ 
1 Para Myles Fredric Burnyeat (1984, p. 247), Descartes “viu que os materiais céticos tinham um alcance 

muito maior do que perceberam os antigos céticos, impugnando a própria existência do mundo exterior em 

que eles pretendiam fruir sua tranqüilidade”. Por sua vez, Michael Williams (1986, p. 118) afirma que 

“Descartes não estende o ceticismo tradicional, ele o transforma...”. (Cf. ALVES EVA, Luiz Antonio. 

“Sobre o argumento cartesiano do sonho e o ceticismo moderno”, 2002, p. 286 e 287, passim. 
2 A referência completa do estudo é: ALVES EVA, Luiz Antonio. “Sobre o argumento cartesiano do sonho e 

o ceticismo moderno”. In: Cadernos História e Filosofia da Ciência, Série 3, v. 12, n. 1-2, p. 285-313, jan.-

dez. 2002. pp. 285-313. 
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propuseram os antigos céticos” onde, introduzindo a dúvida hiperbólica, o filósofo logra 

suplantar as versões anteriores do ceticismo filosófico ao conduzir seus argumentos a uma 

radicalidade até então desconhecida, questionando a própria existência do mundo exterior. 

O modo como esse argumento é em geral compreendido pelos intérpretes poderia ser 

logicamente esquematizado no seguinte entimema:  

 

(1) Parece-me que na vigília, estado em que me encontro agora, percebo 

diretamente o mundo real, por oposição ao que ocorre quando me engano 

com as ilusões dos sonhos. 

 

(2) Tive sonhos, dos quais agora me lembro, em que a impressão de 

conhecer as coisas era exatamente igual à que tenho agora. 

 

(3) Não posso encontrar nenhum indício conclusivo de que o aparente 

conhecimento do mundo que tenho agora não possa ser um sonho. (Não 

consigo encontrar marcas suficientemente nítidas para distinguir a vigília 

do sono). 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Devo aceitar que posso estar sonhando agora (ALVES EVA, 2002, p. 

287). 

 

O ponto central dessa leitura tradicional consiste na aceitação da 

possibilidade de eu estar sonhando como conclusão razoável e necessária das premissas 

que compõem o argumento do sonho, ou seja, que bastaria uma cuidadosa análise das 

minhas percepções naturais para me conduzir à conclusão de que minha crença de 

conhecer o mundo exterior pelos meus sentidos pode ser falsa, não passando de um mero 

sonho. Tal raciocínio coloca em pé de igualdade dois enunciados distintos: i) a admissão 

da possibilidade de estar sonhando e ii) a admissão de que estou efetivamente sonhando.  

Entretanto, Alves Eva sustenta existir razões para suspeitar que essa 

leitura não seja uma interpretação “exata e plenamente satisfatória do argumento cartesiano 

do sonho, segundo sua cogência própria, ao menos tal como Descartes o compreendeu”, 

pois, tal interpretação não faria inteiramente justiça a) “ao presumível conhecimento 

histórico que Descartes possuía do ceticismo até então existente”, nem b) “à coerência 

interna de seu texto” (ALVES EVA, 2002, p. 288). 

Para bem compreender o primeiro ponto, é necessária recorrer à história 

do ceticismo com o intuito de descobrir em que medida o próprio Descartes via seu 

argumento como “cético”. Cabe ressaltar inicialmente que não parece haver qualquer 
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dúvida tanto do fato de que os argumentos dubitativos da Primeira Meditação – em 

especial o argumento do erro dos sentidos e o argumento do sonho – foram inspirados na 

tradição cética, quanto o fato de que Descartes encarava o ceticismo como um problema 

intelectual ainda vivo em seu tempo.  

Na obra Recherche de la Verité, Epistemon reage do seguinte modo à 

apresentação do argumento do sonho: 

 

“Eu julgo (…) que é muito perigoso de avançar em demasia nessa 

direção. Essas dúvidas tão gerais nos conduziriam diretamente na 

ignorância de Sócrates ou na incerteza dos pirrônicos, e essa é uma água 

profunda em que não me parece que possamos encontrar pé...” 

(DESCARTES Apud ALVES EVA, 2002, p. 289). 

 

Dessa fala não devemos concluir que Descartes via seu argumento como 

cético por dois motivos: i) que essa dúvida geral não é, a rigor, descrita como cética mas 

apenas capaz de conduzir ao ceticismo; e ii) a fala é proveniente um interlocutor 

representante do aristotelismo tradicional e, portanto, avesso ao ceticismo. De tal modo, é 

possível afirmar que “não há nenhuma passagem atestando que Descartes via seu próprio 

argumento do sonho precisamente como cético” (ALVES EVA, 2002, p. 290). 

Outra razão para se desconfiar da interpretação tradicional dada ao 

argumento do sonho consiste na própria tradição dos argumentos historicamente propostos 

como céticos. Neste sentido, devemos salientar que: i) nem entre os céticos antigos, nem 

entre os céticos contemporâneos de Descartes se tem notícia de alguém que tenha proposto 

um argumento do sonho de modo a conduzir à consequência de que estaríamos realmente 

sonhando; e ii) uma comparação cuidadosa entre o argumento cartesiano do sonho e aquele 

proposto por Cícero na obra Academica nos evidencia que a suposta conclusão do 

argumento cartesiano corresponde justamente àquilo que este último condena como leitura 

imprecisa e distorcida do ceticismo. 

Quanto aos céticos antigos, o argumento do sonho proposto por Sexto 

Empírico (SEXTUS EMPÍRICUS Apud ALVES EVA, 2002, p. 291, nota de rodapé) 

compara as circunstâncias do sonho e da vigília, argumentando que nenhuma das duas 

hipóteses o indivíduo estará em condições de julgar que a situação em que se encontra seja 

mais apta para que se possa pretender reconhecer o real sem cometer uma petição de 

princípio. Por sua vez, para Montaigne, a relação existente entre a certeza de assentimento 
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no sonho e na vigília sugere que nossa vigília mais atenta “não purga nem dissipa 

inteiramente as resveries daqueles que dormem” e que nosso agir e pensar pudessem ser 

“alguma espécie de sonho” (MONTAIGNE Apud ALVES EVA, 2002, p. 291 nota de 

rodapé), sugerindo uma diferença de grau entre esses estados. Assim, a questão se 

apresenta ao cético francês “como uma descrição de nossa condição natural, a ser 

reconhecida como tal, e não um problema radical a que o ceticismo conduz e que urge ser 

solucionado, tal como se apresenta no caso de Descartes”. (ALVES EVA, 2002, p. 291 

nota de rodapé). 

No diálogo travado em Academica, o interlocutor cético responde 

enfaticamente à ironia lançada pelo estoico Luculo aos adeptos do ceticismo: 

 

Como se alguém pudesse negar que um homem que acordou saiba 

perfeitamente que não está mais sonhando, ou que aquele cujo furor se 

abranda não saiba que as coisas vistas durante o delírio não são 

verdadeiras! Esse não é o ponto em questão: o que perguntamos é como 

as coisas pareciam no momento em que foram vistas... (CÍCERO Apud 

ALVES EVA, 2002, p. 293). 

 

Do trecho transcrito é possível observar que, segundo a concepção 

defendida pelo cético, pretender extrair a conclusão de que poderíamos estar sonhando da 

premissa que reconhece a indistinguibilidade entre o sonho e a vigília poderia ocorrer 

apenas em decorrência de uma má compreensão do próprio argumento e da questão 

colocada em debate. Mais precisamente, “do fato de que o critério de verdade estoico seja 

problemático, […] não se segue imediatamente que devêssemos admitir que estamos 

sonhando” (ALVES EVA, 2002, p. 294). De tal modo, são os estoicos que “acusam os 

acadêmicos (tal como os intérpretes contemporâneos do ceticismo antigo a que nos 

referimos) de possuírem uma filosofia que, se fossem mais coerentes, os conduziria a 

perceber que não podem distinguir o sonho da vigília” (ALVES EVA, 2002, p. 293 nota de 

rodapé). Como resultado do exposto, é imperioso reconhecer que se aceitarmos a 

conclusão de que podemos estar sonhando como decorrente da impossibilidade de se 

distinguir entre o sonho e a vigília, estaríamos concordando com as críticas dos estoicos à 

dúvida acadêmica, contrariando aquilo que propõem os próprios céticos stricto sensu. 

Interpretar o argumento do sonho de tal modo importaria na admissão de 

que Descartes desconhece a história da filosofia, em especial, as fontes céticas tradicionais 
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que se encontram na origem de seu suposto argumento cético. Sustentar que o filósofo 

francês estaria se valendo de uma espécie de ironia implícita para com o ceticismo, 

operando assim um tournement de raisons no argumento acadêmico, não seria aceitável 

segundo entende Alves Eva, pois, não haveria “como harmonizar essa ironia com o papel 

dubitativo efetivamente desempenhado pelo argumento no texto”3. 

Diante de tais considerações, propõe-se como alternativa hermenêutica 

uma hipótese de leitura segundo a qual não haveria nenhuma plausibilidade imediata ou 

evidência conclusiva que nos leve a concluir que estamos sonhando partindo da mera 

possibilidade de aproximarmos nossas percepções atuais a um sonho. Para demonstrar tal 

possibilidade interpretativa realizaremos um exame do argumento cartesiano do sonho em 

dois movimentos consecutivos: (a) “primeiramente observando indiretamente o seu 

alcance à luz da resposta que Descartes lhe pretende oferecer”; e, logo após, (b) 

“considerando-o diretamente, no lugar que ocupa segundo a ordem das razões de duvidar”. 

(ALVES EVA, 2002, p. 296) 

Inicialmente, é importante salientar que o argumento do sonho é utilizado 

na Primeira Meditação como meio de retomar o processo dubitativo interrompido após as 

considerações sobre a loucura e o erro dos sentidos e, ao contrário de tais ponderações, o 

argumento ficará sem uma resposta neste primeiro momento – juntamente com os 

argumentos do Deus Enganador e do Gênio Maligno. Assim, o “modo como Descartes 

responde ao seu argumento do sonho na Sexta Meditação parece-nos vir em nosso auxílio” 

(ALVES EVA, 2002, p. 296). Na Sexta Meditação a possibilidade de estarmos sonhando – 

remanescente da Primeira Meditação – é indicada como “hiperbólica e ridícula” diante da 

coerência de nossas representações cotidianas e da harmonia com que minhas faculdades 

as percebem na situação de vigília.4 Frente a tal resposta, torna-se necessário indagar: qual 

é exatamente a evidência apontada contra a possibilidade de estarmos sonhando? 

_______________ 
3 Segundo o autor, é possível ponderar do seguinte modo contra essa leitura: “Que tipo de ironia poderíamos 

encontrar aqui contra os Acadêmicos sem fazer de Descartes um tolo, que ironiza o cético ciceroniano sem 

oferecer nenhum outro elemento argumentativo esclarecendo o porquê de admitir exatamente a conclusão 

que esses céticos julgam pouco rigorosa e plausível? (ALVES EVA, 2002, p. 295). 
4 Nas palavras de Descartes: “Mas, as dúvidas hiperbólicas dos últimos dias devem ser rejeitadas como 

dignas de riso, principalmente a maior delas, sobre o sono, que eu não distinguia da vigília. Pois, agora, 

noto que a diferença entre um e outra é muito grande: os sonhos nunca são conjugados pela memória com 

todas as restantes ações da vida, como sucede com o que ocorre a quem está acordado. (DESCARTES, 

1999. p. 187). 
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Alves Eva entende ser necessário distinguir claramente dois planos: (i) “o 

da consideração da certeza tal como naturalmente se manifesta, segundo a clareza 

particular com que se pode manifestar” e o plano (ii) “da justificação metafísica de uma 

determinada certeza natural” (ALVES EVA, 2002, p. 297). Esta última é afirmada pela 

prova da existência de um Deus veraz que garante as minhas percepções formadas pelo 

concurso de todas as minhas faculdades correspondam realmente aos objetos exteriores. 

Contudo, “a justificação metafísica de tais crenças, através do recurso ao Deus não 

enganador, é algo não apenas distinto mas posterior ao fato de que eu simplesmente possua 

tais crenças” (ALVES EVA, 2002, p. 297). A resposta fornecida pelo filósofo “enfatiza, 

não exatamente que Deus me faça crer nisso, mas o modo como a minha memória pode 

relacionar uma percepção com a seqüência dos eventos da minha vida”. Assim, estaríamos 

aqui “diante de planos não apenas distintos, mas em certa medida independentes” (ALVES 

EVA, 2002, p. 297). 

A justificação metafísica surge apenas em um momento posterior, isto é, 

após eu ter firmando na minha mente a crença de conhecer as coisas que percebo 

harmônica e coerentemente, consistindo em uma resposta ao argumento do Gênio Maligno, 

mas certamente não ao argumento do sonho.5 Em suma, “se a hipótese de eu estar 

sonhando vai se revelar 'hiperbólica e ridícula', não o será exatamente, ao que parece, em 

decorrência da veracidade divina, mas tão somente por força de seu confronto com a 

coerência particular que minha memória estabelece entre minhas percepções” (ALVES 

EVA, 2002, p. 299). A observação de um conjunto de percepções segundo sua harmonia e 

coerência interna bastará para que Descartes considere por fim a hipótese do sonho como 

plenamente hiperbólica e ridícula.  

Uma vez tendo observado o alcance do argumento do sonho à luz da 

resposta cartesiana, é mister considerá-lo agora no lugar que ocupa segundo a ordem das 

razões de duvidar. Isto significa “indagar por que o argumento da coerência, invocado ao 

final da Sexta Meditação, não fora invocado em qualquer outro ponto desse trajeto 

_______________ 
5 Como expõe mais detalhadamente Alves Eva: “se admitirmos que a hipótese de estarmos sonhando é um 

efetivo problema para conhecermos o mundo exterior, seria preciso algo além da justificativa metafísica da 

harmonia de nossas percepções para garantirmos esse conhecimento – seria preciso, antes disso, que essa 

própria coerência produzisse em nós a crença de que não estamos sonhando (crença que apenas 

posteriormente poderia ser justificada metafisicamente)”. (ALVES EVA, 2002, p. 298). 
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(especialmente logo depois de formulado o argumento do sonho).” (ALVES EVA, 2002, p. 

299). 

Alves Eva aponta que mesmo que eu admita não haver distinção nítida 

entre a vigília e o sonho e, em razão disso, eu me veja inclinado a admitir que eu poderia 

estar dormindo, ainda assim poderíamos imaginar dois desfechos possíveis para esse 

cenário: a) tendo em vista que critério distintivo válido aqui é a memória, eu poderia 

aguardar alguns instantes esperando minha percepção atual recuperar o vínculo esperado 

com as demais representações que naturalmente se sucederão e assim afastar a suspeita 

momentânea de estar sonhando; ou b) poderia fazer como Descartes e “suspender 

momentaneamente a intervenção dessas demais percepções e avançar para o próximo 

parágrafo das Meditações concluindo: 'Ora, então sonhemos'” (ALVES EVA, 2002, p. 

300). 

A questão em voga é: o que nos autoriza aqui essa inferência (“Age ergo 

somniemus”)? Em outros termos, “por que Descartes propõe inicialmente essa inferência 

como cogente, se posteriormente sua conclusão se revelará ridícula e hiperbólica graças a 

um argumento que poderia, segundo seu valor pontual, desde já ter sido acionado?” 

(ALVES EVA, 2002, p. 300). Para Alves Eva a resposta pode ser encontrada se o juízo 

definitivo de Descartes (hipótese “ridícula e hiperbólica” do sonho) for compreendido no 

plano da sua análise lógica, sendo analisado como um entimema que possui uma premissa 

que não é imediatamente evidente (aliás, normalmente desconsiderada) (ALVES EVA, 

2002, p. 300). Tal premissa, todavia, fora apresentada logo no início das Meditações como 

condição de toda reflexão dubitativa a ser desenvolvida posteriormente pelo filósofo: 

'devemos considerar o duvidoso como falso'.6 

O esquema lógico do argumento cartesiano do sonho anteriormente 

exposto, deve ser então complementado de modo a incluir as premissas elípticas então 

ausentes, apresentando agora a seguinte estrutura:  

 

_______________ 
6 Nas palavras de Descartes: “[...] a razão me persuade de que é preciso coibir o assentimento, de modo não 

menos cuidadoso, tanto às coisas que não são de todo certas e fora de dúvida, quanto às que são 

manifestamente falsas, bastará que encontre, em cada uma, alguma razão de duvidar para que as rejeite 

todas.” (DESCARTES, René. 1999. p. 17). 
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(P1) Parece-me que na vigília, estado em que me encontro agora, percebo 

diretamente o mundo real, por oposição ao que ocorre quando me engano 

com as ilusões dos sonhos. 

(P1) Tive sonhos, dos quais agora me lembro, em que a impressão de 

conhecer as coisas era exatamente igual à que tenho agora.  

(P1) Não posso encontrar nenhum indício conclusivo de que o aparente 

conhecimento do mundo que tenho agora não possa ser um sonho. (Não 

consigo encontrar marcas suficientemente nítidas para distinguir a vigília 

do sonho).  

––––––––––––––––––––––––––––––– 

(C1 = P2) É duvidoso qual seja exatamente agora a natureza desta 

percepção (Posso agora imaginar que estou sonhando com uma 

verossimilhança tal que quase me convence).  

(P2) Devo considerar provisoriamente o duvidoso como falso. 

–––––––––––––––––––––––––––––––  

(C2) Estou sonhando (ALVES EVA, 2002, p. 301). 

 

Sem tal pressuposto, as premissas do argumento do sonho permitem 

apenas concluir acerca do caráter duvidoso de nossa percepção, não nos autorizando a 

admitir que estaríamos então sonhando. De fato, Descartes não conclui o parágrafo 5 com 

tal admissão, constatando apenas que a impossibilidade de reconhecer, por ora, um critério 

de distinção entre o sonho e a vigília vem acompanhado de um tal espanto que “quase me 

confirma na opinião de que estou dormindo” (DESCARTES, 1999, p. 19). Alves Eva nota 

que, normalmente, “o leitor embala nessa quase persuasão como se ela pudesse conduzi-lo 

insensivelmente ao parágrafo seguinte, lido como sua mera retomada.” (ALVES EVA, 

2002, p. 301). Assim, o que acontece na verdade não é uma mera continuidade 

argumentativa, mas sim uma espécie de “salto de um parágrafo a outro [que] parece conter 

uma nova inferência – literalmente, Descartes diz “age ergo somniemus” – que 

corresponde rigorosamente à instanciação da dúvida hiperbólica, a partir da circunstância 

propiciada pela primeira inferência” (ALVES EVA, 2002, p. 301). 

Como apontado anteriormente, o argumento do sonho reapresenta a 

dúvida – que fora primeiramente proposta pela consideração do erro dos sentidos e 

interrompida diante da objeção oposta pelo contra-argumento da loucura – possibilitando 

assim a retomada do empreendimento filosófico de Descartes ao passo que contém como 

seu pressuposto imanente necessário o princípio da dúvida hiperbólica (que é justificada 
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pela economia do projeto filosófico).7 Admitindo tais considerações, Alves Eva nos aponta 

a necessidade de “tentar agora discernir melhor, ainda que de modo parcial e limitado, o 

sentido da dúvida particular engendrada pelo argumento do sonho e, especialmente, 

precisar o seu virtual parentesco com a dúvida cética”. (ALVES EVA, 2002, p. 304). 

A dúvida hiperbólica apenas torna plausível a admissão de que 

estaríamos sonhando como um reflexo direto de uma intencional e justificada distorção 

epistêmica, admitida provisória e voluntariamente tendo em vista o objetivo final de se 

estabelecer algo de firme e constante nas ciências. Mas se a dúvida hiperbólica é premissa 

dessa conclusão, torna-se necessário examinar em que sentido outra premissa estabelece 

algum elemento “duvidoso”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o argumento do sonho, Descartes “não sugere em momento algum 

que poderíamos estar permanentemente sonhando, mas nos oferece determinada cena, que 

poderia ser confundida com uma cena de sonho de um modo que eu quase me persuadiria 

de que estou sonhando, mas apenas momentaneamente.” (ALVES EVA, 2002, p. 306, 

307). Assim, tal argumento é persuasivo na medida em que nos conduz a imaginar que 

poderíamos estar sonhando, devendo ser encarado como uma operação mental da 

imaginação (uma ficção) e não do entendimento. Ou seja, “caso eu me decida considerar o 

duvidoso como falso, em vista da necessidade de encontrar algo de firme e constante nas 

ciências, posso extrair daí a conclusão de que eu estou sonhando.” (ALVES EVA, 2002, p. 

308). 

Para Alves Eva, haveria um parentesco entre argumento o sonho e a 

dúvida cética na medida em que, pelo fato de Descartes não fornecer qualquer critério para 

saber se determinada representação isolada – considerada em sua situação particular – 

representa mais adequadamente o real do que outra representação evidente em outra 

circunstância, nada poderei concluir decisivamente nestes casos (ALVES EVA, 2002, p. 

_______________ 
7 Tal justificativa nos é apresentada por Descartes nos seguintes termos: “E, para fazê-lo, não será preciso 

também que as percorra uma por uma, tarefa infindável, mas porque, se os fundamentos se afundam, 

desaba por si mesmo tudo o que foi edificado sobre eles, atacarei de imediato os próprios princípios em que 

se apoiava tudo aquilo em que outrora acreditei”. (DESCARTES, René. 1999. p. 17). 
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311). Entretanto, o autor afirma ser igualmente possível compreender melhor o sentido da 

resposta cartesiana ao ceticismo, pois, “o princípio da dúvida metódica representa antes 

uma espécie de aposta na possibilidade de que o modo como os céticos se satisfazem com 

a dúvida não seja a última palavra no âmbito de todos os domínios da investigação 

filosófica.” (ALVES EVA, 2002, p. 311). 

O adiamento da resposta à dúvida hiperbólica instaurada pelo argumento 

do sonho durante seis meditações permitiu ao filósofo a construção de um parêntese 

investigativo que contribuiu para aprimorar os critérios mentais de clareza e distinção. Tal 

adiamento tornou possível o “discernimento daquilo que eu clara e distintamente posso 

conhecer com certeza absoluta [...] daquilo que não posso, quer eu esteja acordado, quer eu 

esteja sonhando – ainda que a hipótese de que eu estivesse efetivamente sonhando não seja 

senão hiperbólica e ridícula.” (ALVES EVA, 2002, p. 312). 
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FFIILLOOSSOOFFIIAA  EE  CCIIÊÊNNCCIIAA::  IIDDIIOOSSSSIINNCCRRAASSIIAA  EENNTTRREE  FFAATTOO  EE  DDIISSCCUURRSSOOSS  NNAA  

CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  MMOODDEELLOO  EEPPIISSTTEEMMOOLLÓÓGGIICCOO  

Tiziana Cocchieri 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

E-mail: tiziana@unir.br 

 

RESUMO: O dispositivo de sincronicidade na relação imagem e mundo, grosso modo, 

depende da adoção de um modelo epistêmico para operar no domínio dos fatos 

traduzidos para a esfera dos conceitos. Buscamos na filosofia de Peirce fundamentar a 

tese de que o instinto é um ponto de partida para tornar as imagens cognoscíveis, pois a 

construção de significado depende também da experiência, em que a apreensão dos 

dados contidos na tessitura factual se dá de forma imediata. Logo, buscamos argumentar 

em torno do que seja a concatenação ente instinto e razão, ambas as estruturas 

dinâmicas e articuladas. Partimos do pressuposto de complementariedade e integração 

destas duas esferas da razoabilidade, considerando o fluxo de vivência sistematizado 

como espaço dinâmico, complexo e amplo para ser descrito exclusivamente em palavras 

ordenadas. O modo como se entende tradicionalmente a racionalidade, a saber, 

concatenada a um viés causal entre premissas e conclusão se reconfigura em novo 

contexto de significação, mediante a revisão da disposição dos elementos de 

significação. Seguindo por este viés, adotamos a tese de que pensamentos são recostes 

de realidades, que em sentido transliterado se configuram em tessituras de signação 

(neologismo). Novamente buscamos na filosofia de S. C. Peirce fundamentar a 

argumentação em torno da relação do modo com que percebemos as imagens, criando 

significações e descrevendo a realidade percebida, considerando a implicação de que 

não há uma correspondência simétrica entre discursos e representações imagéticas, pois 

as sentenças se compõem de modo diferente de eventos. Os eventos acontecem 

simultaneamente, em muitas camadas de realidade e signação, enquanto as sentenças 

são ordenadas uma de cada vez e não de modo simultâneo e risomático como os 

eventos. Sendo assim, a causalidade como estamos habituados a pensar não se aplica 

aos eventos. A lei, a regularidade pode nos apresentar um esquema de leitura de 

realidade, porém não é condição suficiente para descrever o que o mundo da vida é, 

nem nos fornece um paralelismo simétrico da vida narrada e da vida experienciada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem. Discurso. Causalidade. Lógica Semiótica.  

 

Os modos de representação do espaço físico foram alterados de tempo 

em tempo, de Euclides à teoria das Cordas. Desde o período clássico, houve variações 

na forma de como entendemos que o mundo se configura. Para aceitação das novas 

teorias sobre a malha espaço-tempo, se faz necessário o acolhimento de crenças 

apoiadas em equações matemáticas. As novas configurações da realidade, como a 

Teoria Modelo-Padrão e Teoria das Cordas, ainda são de natureza especulativa, pois não 

são passíveis de teste experimental, tornando difícil a tarefa de discernir os limites entre 

a ciência e a filosofia. 

mailto:tiziana@unir.br
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Estendendo um pouco mais o tema sobre estas teorias, em 1919, o 

matemático alemão1 Theodor Kaluza da Universidade de Königsberg levantou uma 

questão que poderia parecer absurda, ao considerar que no mundo haveria mais uma 

dimensão além das comumente estabelecidas. Para construir sua tese, ele relacionou a 

Teoria da Relatividade Geral de Einstein com a Teoria Eletromagnética de Maxwell.  

Posteriormente, em 1926, o matemático sueco Oskar Klein contribuiu 

com a teoria de Kaluza, ao confirmar por meio de cálculos, sua tese, acrescentando ao 

modelo de Kaluza, mais outras dimensões. A teoria hoje chamada de Kaluza-Klein tem 

sido amplamente aceita pela comunidade científica especializada, como também 

contribuiu significativamente para elaboração de outros modelos que apresentam um 

novo entendimento do espaço físico. Segundo a narrativa de Brian Greene: “A teoria 

guiava as experiências e essas refinavam a teoria em um processo que, ao longo de 

cinquenta anos, levaria ao estabelecimento do que recebeu o nome de Modelo-Padrão” 

(GREENE, 2001, p. 222). 

Para alterar a forma da teoria anterior houve a necessidade de se trazer 

nova configuração do que se entendia sobre as dimensões espaço-temporais. Palavras e 

números podem estabelecer uma configuração, mas são configurações que dispõem de 

elementos que não estão prescritos na natureza. Apesar de linhas, números, letras serem 

elementos com grau qualitativo de terminação, para serem compreensíveis tem de estar 

inseridos no contexto de um sistema de significação, pois, o uso da linguagem, quer por 

inferência ou diagrama, é inevitável para nos comunicarmos. Com isso, buscamos 

enfatizar em nosso exemplo, que os físicos ao elaborarem suas teorias científicas, de 

modo geral, não se envolvem em discussões pertinentes a posições idealistas ou 

realistas. Em última análise, eles pretendem apresentar, por meio de suas teorias, uma 

simetria entre a realidade e o que a teoria configura como modelo de realidade.  

Como posto anteriormente, por ser inevitável recorrer a um sistema de 

significações expresso por meio de uma linguagem, os cientistas apresentam teorias que 

possuem em seu bojo, de modo subjacente, escolhas semânticas, que em última análise 

reverberam na ordenação de estruturas sistêmicas de significação. Outra implicação: 

seria pouco provável alterar conceitos pertinentes à nossa noção da malha espaço-

_______________ 
1 Nascido na cidade de Opole (Oppeln em alemão), que foi transferida da Alemanha para a Polônia desde 

1945, de acordo com a Conferência de Potsdam. 
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tempo, sem que haja alterações profundas em sistemas de significação inseridos em 

vários contextos, inclusive o dos espaços lógicos. 

Ao buscarmos as bordas do que se configura como significação, o que 

intentamos fazer é, em última análise, esboçar quais seriam as bases de sustentação de 

um espaço lógico, traçando limites que nos permitam discernir qual sua estrutura mais 

geral; considerando que, se não há uma sistematização, a arbitrariedade se estabelece, 

pois, sem regularidade e ordenação qualquer ponto poderia ser tomado como início e 

qualquer fim poderia ser válido. A relação de causalidade é um princípio usualmente 

estabelecido para justificar um sistema de significação, pois todo evento tem um causa. 

Neste sentido, os físicos, que se dedicam a descrever o que seja a 

realidade, procuram encontrar sua forma mais elementar. Ao por par in passo a relação 

do modo com que pensamos, e a forma com que descrevemos a realidade, aparece uma 

tradicional implicação, que colocamos como pergunta retórica: Pode haver uma 

correspondência simétrica entre representação de mundo e realidade? Como considerar 

que esta simetria seja possível, se a via de expressão pela qual se configura, a saber, por 

meio de sentenças usadas na formulação de modelos, são de outra ordem da dos eventos 

em sobreposição e subveniência de linhas causais.  

Eventos acontecem e nos aparecem simultaneamente, em 

emaranhados de linhas causais; por sua vez, as sentenças, são ordenadas 

sequencialmente, com início e fim. Neste sentido, a causalidade como estamos 

habituados a pensar não se aplica aos eventos. A regularidade pode nos fornecer certa 

configuração de realidade, porém, não descreve os eventos em sua apresentação 

simultânea, de modo que seja inevitável o estabelecimento de critério de relevância ao 

sistematizar um modelo. Em outro dizer e em expressão metafórica, não parece haver 

um paralelismo simétrico da vida narrada e da experiência vivida. Por outro lado, há a 

necessidade de se estabelecer um ponto de partida para um sistema de significação, 

pois, um universo sem princípio parece ser um universo sem explicação. Como 

estabelecê-lo sem que seja arbitrário? 

Buscamos chamar atenção para os tênues limites que separam o 

campo do mundo vivido da configuração representacional da realidade, para lançar 

olhar às bases que fazem parte da elaboração dos modelos que são gerados. Assim, 

enfatizamos a relevância da adoção de um sistema lógico de significação que seja 

bastante geral, em que se configurem os modelos de realidade de modo mais amplo, 

buscando as bases que sejam recorrentes em contextos múltiplos. Entendemos que 
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coisas em si contêm significado, na medida em que através do signo, como exposto por 

Peirce, representam algo a alguém. No entanto, como se dá essa transliteração do plano 

da realidade para os modelos de realidade? Consideramos que nesse processo, a ação 

criativa está presente, seja qual for o ponto de partida ou finalismo do modelo. 

Neste sentido, a teoria de significação de Peirce nos oferece corolário 

para concatenar a transliteração da experiência para imagem (em sentido de 

representação mental), e da imagem para o discurso (considerando também a natureza 

narrativa dos diagramas). Sua arquitetônica filosófica realista fornece subsídios bastante 

gerais, que expõem as estruturas subjacentes da relação mente-mundo-linguagem, para 

que possamos compreender a distinção do real e das vias de acesso à representação, 

relacionadas aos modos de raciocínio e categorias fenomenológicas.  

O realismo de Peirce traz em seu bojo uma série de consequências 

lógicas, que não podem ser compreendidas sem que se tenha o domínio de seu léxico 

filosófico. A estrutura triádica aparece de modo recorrente, por ser um padrão percebido 

nas estruturas mais basais que permeiam a realidade, em que os elementos constitutivos 

estão postos em relação. Que, em linguagem figurada, implica atuar por meio de um 

modelo que considera o “e”, e não o “ou” para fundamentar suas consistências lógicas. 

O que implica em buscar compreender o mapeamento do que se pretende trazer ao 

plano da descrição da existência. Neste ponto, convém trazer o tema, sobre a distinção 

que Peirce fez entre os conceitos de existência e de realidade, apresentado no artigo de 

1908: Argumento Negligenciado para a Realidade de Deus. (A Neglected Argument for 

the Reality of God)2. 

Na introdução do mesmo texto traduzido para a língua portuguesa, 

Cassiano Terra apresenta esta distinção de modo bastante pontuado: 

 

Peirce distingue Realidade de existência, da seguinte maneira: a 

existência é individual, reage a outra individualidade, é particular, está 

sob a categoria da Atualidade Bruta. A Realidade, por outro lado, é 

dotada de generalidade, ela não se esgota na individualidade 

particular, na presentidade absoluta. É característico dos Seres Reais 

do terceiro Universo não existir isoladamente, mas estar em relação 

com outros Seres, indicar algo diferente, fora, relacionando-se com 

esse outro. Deve haver algo na Realidade que escape à determinação, 

_______________ 
2 A citação refere-se aos Collected Pappers of Charles Sanders Peirce, Ed. by Charles Hartshorne and 

Paul Weiss. Cambridge, MA. The Belknap Press of Harvard University. 1931/1976. A notação que está 

sendo adotada deve ser lida como no exemplo: CP 1.545-559 Collected Papers (CP), seguido do volume 

(1) e parágrafos (545 a 559). 
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pois observamos o crescimento da diversidade na natureza. Se o Real 

fosse definível pelo campo existencial dos fenômenos que o compõe, 

não haveria explicação para, por exemplo, a diversificação e a 

formação das espécie [sic]3. 

 

Todos os elementos da realidade, da experiência e do pensamento 

estão representados em três categorias: qualidade, reação e mediação. Segundo a 

filosofia de Peirce, esta fenomenológica da realidade está apoiada nas categorias 

denominadas primeiridade, secundidade e terceridade. De modo bastante sucinto e 

contextualizado para esta argumentação, a primeira corresponde à forma, a segunda à 

existência e a terceira ao valor. O que podemos pensar sobre o mundo, considerando-o 

um sistema cognoscível, está inserido, de modo irredutível nestas três categorias. No 

entanto, o que temos acesso na cotidianidade é à terceridade. Ou seja, não podemos 

conhecê-las separadamente, se não em relação umas com as outras. Como por exemplo, 

não há uma experiência de pura primeiridade. Porém, sempre dado um contexto verbal 

de raciocínio lógico, haverá um aspecto da tríade de categorias que seja dominante 

circunstancialmente, e que pode ser destacado. 

Como dito anteriormente, a linguagem lógica obriga a uma disposição 

linear, como por exemplo, de combinar letras, armar palavras, frases, sentenças, assim 

por diante, ou equações, concatenando as partes em sequência, de modo que se possa 

atribuir sentido. Dentro destes limites estruturais da configuração de mundo que Peirce 

delineia, seu poder de generalização pode ser estendido para estabelecer conexões 

lógicas em diversos contextos de leitura de realidade; fazendo uso desta mesma 

estrutura para definir um ponto inicial e recorte final. Pois, está posto que há um 

primeiro, um segundo e um terceiro; o que derivar desta configuração será repetição de 

sua estrutura subjacente, se estiver aquém o torna incompleto. Mesmo sendo bastante 

persuasiva a arquitetônica peirceana, com bases sólidas, razoáveis e coerentes, se 

estabelece na forma de uma narrativa. 

A inclusão do interpretante como parte da relação sígnica indica que 

todo pensamento está envolvido em questões interpretativas. Logo, todo pensamento 

está atrelado a uma comunidade linguística. A forma lógica não tangência o caráter 

social do significado, que estabelece um recorte epistemológico para delinear seu 

espaço de atuação. Seria possível pensar em um modelo de representação sem espaço? 

_______________ 
3 CP 6.452-485 
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Num primeiro momento, parece impossível uma representação sem espaço, 

considerando ser esta a condição sine qua non de possibilidade dos fenômenos.  

A linguagem explica o pensamento, este se ancora em uma realidade 

testada na própria experiência. Neste sentido, o conteúdo engendrado pelo universo 

aponta para um devir, em que as determinações e qualidades são dadas em relações 

dinâmicas imbricadas e complexas, percebíveis por meio de um pleonástico padrão 

recorrente.  

A natureza de primeiridade das palavras tem por realidade o discreto, 

o singular, o único, a pura qualidade. Assim se dá com os números, como afirmou o 

matemático Brouwer (LIVIO, 2010, p. 203)4, ao argumentar que os números 

matemáticos derivam de uma intuição do tempo, resultado do pensamento humano, sem 

necessidade de leis lógicas para fundamentar-se. O princípio do terceiro excluído, 

tradicionalmente aceito pela lógica clássica, foi ignorado por Brouwer. Com isso, ele 

inseriu o suspiro do tempo em seu sistema, classificando algumas inferências como 

‘indecididas’, buscando aproximar seu modelo da continuidade da vida. Sentenças que 

refletem condições de premissas aparentemente aceitáveis, porém que levam a 

conclusões inaceitáveis, ou incompreensíveis logicamente. Brouwer aderiu à corrente 

filosófica do intuicionismo na matemática, defendendo a tese de N dimensões. 

Podemos refletir do que foi posto até agora que a natureza 

epistemológica da ciência se move, grosso modo, em um espaço determinado e de 

forma sequenciada, preservando seu caráter de possibilidade lógica. Os problemas são 

postos e resolvidos (quando resolvidos) com fins a representar sua correspondência com 

o mundo, e este é um propósito que se perpetua de tempo em tempo, sem que o 

finalismo se altere. 

Para estabelecer um ponto de comparação, a arte, em relação à 

ciência, se move de forma idiossincrática, assimilando ruídos, criando significado para 

os espaços vazios e partindo de princípios arbitrários e fins indeterminados. A 

finalidade ao qual a arte se fixa pode ser alterada arbitrariamente. O critério de 

relevância formado em contextos de significação artística é alterado conforme seu 

momento de valoração, podendo estabelecer ou não critérios de relevância. Sendo 

assim, seu finalismo tem grau bastante elevado de indeterminação.  

_______________ 
4 L. E. J. Brouwer, matemático holandês nascido em 1881 e faleceu em 1966. Informações retiradas do 

livro: LIVIO, Mario. Is God a mathematician? Traduzido pra o português pela editora Record em 2010. 
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Neste sentido, discernir o comprometimento das áreas, quanto à 

atuação, nos permite compreender que cada qual tem seu espaço funcional na malha de 

um sistema geral de significações, mediante estruturas diferenciadas. Tal qual acontece 

quanto às categorias, que um determinado aspecto se sobressai circunstancialmente. 

Enquanto a ciência se compromete em dizer o que o mundo é, a arte está comprometida 

com seus processos de criação, como na produção do artista, sem se obrigar a buscar 

simetria entre mente e mundo, tampouco em se fazer apreender em um sistema lógico 

de significação; que, por outro lado, não a impediria de ter seus flertes com a ciência. 

Ainda pensado de modo incipiente, a configuração desta estrutura, a 

saber, a direção para o qual aponta tendo em vista seu finalismo é o que chamamos de 

signação, sendo ele mais determinado ou menos determinado de acordo com o contexto 

de atuação. Ao configurar o finalismo, se estabelece um processo que coopera para o 

discernimento das linhas que separam uma área de signação de outra. A relevância da 

elaboração deste conceito está, em última análise, na corroboração da sincronicidade de 

suas interfaces e potencialização da funcionalidade dos sistemas de significação 

envolvidos. 

O mundo que percebemos é construído conceitualmente, a percepção 

sensorial depende de atividade interpretativa da mente. Na medida em que assimilamos 

dados de modo inconsciente, alguns desses dados são trazidos ao plano da consciência 

mediante valoração. Não temos acesso a dados brutos, nosso cérebro, inclusive, 

preenche os espaços vazios de significação, assim como o ajuste do ponto cego da 

retina. Os objetos são reconhecidos por meio de movimentos de análise, síntese e 

ordenação estabelecida por critério de relevância.  

Segundo Meyer: 

 

As possibilidades de ilusões e de determinismos perceptuais indicam 

bem que os dados principais da percepção visual não são estímulos 

isolados, que flutuam no vazio. Eles se deslocam, evoluem, interagem 

de uma maneira que pode impor uma intencionalidade. A visão 

implica funções de análise, de reconhecimento e de reintegração num 

quadro familiar (MEYER, 2002, p. 80).  

 

Integração, neste contexto, refere-se a todas as partes constitutivas de 

um sistema de significação como fontes de percepção. Em geral, nos modelos de 

significação disponíveis, parece haver falta de integração por excesso de foco na razão. 

Quanto a este processo de integração, Meyer explicou que: 
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Todo objeto possui um poder de evocação, e a imagem evocada é 

comparada à realidade para saber se ela pode ajustar-se aos outros 

elementos dessa realidade [...]. A imagem global constrói-se por 

etapas sucessivas, até o nível mais alto de integração, que proporciona 

uma imagem visual completa5. 

 

Peirce, no artigo Questions Concerning Certain Faculties Claimed for 

Man, de 18686, apresenta o conceito de intuição como tratado pela tradição, a saber, 

definido como: “A intuição aqui será quase o mesmo a que ‘premissa de que não é em si 

uma conclusão”7. Neste sentido, podemos comparar o processo de criação presente na 

geração de hipóteses e a busca pela lógica da verdade científica. Peirce não descarta o 

conceito de intuição, porém o amplia, ao adotar a ideia de instinto. Por este viés, 

Santaella argumenta que: 

 

Ora, se o evolucionismo fortalecia a hipótese da abdução como 

instinto inscrito como processo evolutivo na natureza e do homem, a 

interdependência dos três estágios da investigação dava forças para a 

convicção de que para a abdução, como um desses estágios, cabia a 

tarefa de trazer novas ideias  [...]. Questão que se torna ainda mais 

pertinente quando se sabe que, segundo Peirce, trata-se aí, de um 

método que, ainda por cima brota do instinto. Não poderia haver 

combinação mais incompatível. Se é um instinto para adivinhação, 

como pode ter forma lógica?  [...] Para responder às objeções ao 

conceito de instinto está dado quando se considera que o sentido 

específico de intuição, como flash de criatividade, foi um sentido que 

Peirce nunca rejeitou e que sua noção de abdução certamente absorveu 

(SANTAELLA, 2004, pp. 109, 111). 

 

Aqui não se trata da colocação de regras mecânicas, aplicadas ao 

processo de descoberta de novas hipóteses, mas se trata de um processo cognoscentes 

orgânico, vivo, que permite diferenciar as hipóteses significativas das que não possuem 

efeito lógico. Pois, por meio desta estrutura, se propõem um desenvolvimento constante 

que serve de base para gerar hipóteses plausíveis, com intuito de desvendar a 

inteligibilidade do universo. Porém, sem prova experimental não se pode acolher como 

válida a hipótese gerada por abdução. Nas palavras de Peirce: 

 

_______________ 
5 Idem 
6 (CP 5.213-263). Disponível na versão eletrônica, disponível no site Arisbe: Home of the Peirce 

Telecommunity. No endereço: http://www.cspeirce.com/ Consultado em 10/10/2015. 
7 Idem  

http://www.cspeirce.com/
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Isto certamente parece demonstrar, que nem sempre é fácil distinguir 

entre uma premissa e uma conclusão, e não temos a capacidade 

infalível para fazê-lo; de fato, nossa única segurança em casos difíceis, 

na verdade estão em alguns sinais a partir dos quais podemos inferir 

que, um dado fato deveria ter sido visto ou deveria ter sido inferido 

[...]. Não pode haver dúvida de que, antes da publicação do livro sobre 

a visão de Berkeley, acreditava-se que a terceira dimensão do espaço 

era imediatamente intuída, embora, no momento, quase todo mundo 

admitisse ser conhecido por inferência. Temos contemplado o assunto 

desde a criação do homem, mas esta descoberta não foi feita até que 

começássemos a raciocinar sobre isso (PEIRCE, CP 5.219)8. 

 

Mas, ainda encontra-se em aberto a questão sobre a diferença entre 

instinto e intuição. Voltamos a recorrer à argumentação de Santaella, sobre a noção de 

intuição, pois, esta noção poderia ser absorvida pelo conceito de instinto presente na 

filosofia peirceana: 

 

Em oposição à delimitação precisa com que [Peirce] traduziu o 

significado de intuição, o sentido que deu a instinto tem de ser 

entendido de modo vasto, liberal e generoso. Disso decorre que muitos 

dos campos semânticos que costumam caber dentro do termo intuição 

podem ser absorvidos no amplo significado em que instinto foi 

entendido, além de que esse significado ainda se dilata muito mais, 

quando se leva em consideração que o instinto é apenas a fonte de um 

processo amplo que veio a ser chamado de abdução (SANTAELLA, 

2004, p. 111). 

 

Entendemos que intuição e conceito não devem ser entendidos como 

termos opostos na ação epistemológica, mas, como configurações de redes semânticas 

que emergem a partir de subveniência dadas pelo padrão configuracional dos modos de 

raciocínio em consonância com as categorias.  

Por outro lado, para que as signações não sejam perdidas em 

metodologias, nem visões parciais e refratárias, e se convertam em uma visão geral 

fixada, o sentido do que se deseja buscar tem de estar à frente.  

Para concluir, quanto à transliteração da imagem para o discurso, 

retomamos nosso exemplo inicial. Os cientistas tendem a identificar o mundo e a 

_______________ 
8 Tradução livre. Original: “This certainly seems to show that it is not always very easy to distinguish 

between a premiss and a conclusion, that we have no infallible power of doing so, and that in fact our 

only security in difficult cases is in some signs from which we can infer that a given fact must have 

been seen or must have been inferred (CP 5.216). There can be no doubt that before the publication of 

Berkeley's book on Vision, it had generally been believed that the third dimension of space was 

immediately intuited, although, at present, nearly all admit that it is known by inference. We had been 

contemplating the object since the very creation of man, but this discovery was not made until we 

began to reason about it.”  



276 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

linguagem, com intuito de unificar mente e mundo; mediante terreno especulativo, 

apoiam-se na linguagem matemática para fundamentar a narrativa. Peirce nos fornece 

um sistema de configuração de realidade mais amplo e geral, em que engloba em sua 

pragmática as esferas probabilística, sintática, semântica, traçando uma abertura para o 

conhecimento que se move em bases lógicas e ad continuum.  
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RESUMO: Esta comunicação pretende-se como etapa deliberadamente preparatória para 

uma pesquisa, em andamento, sobre o conceito de esfera em Peter Sloterdijk, e em virtude 

de sua finalidade pragmática de colocação de questões para discussão oral, justifica-se aqui 

sua brevidade e seu caráter panorâmico. Compreende-se que o conceito de esfera 

sloterdijkiano, enquanto espaço humano habitado e partilhado sempre por dois ou mais 

polos de ressonância, é devedor da concepção ontológica de lugar (topos) desenvolvida na 

obra de Martin Heidegger, expressa na noção de abertura do ser enquanto morada e, 

portanto, na noção de habitar. O ser-no-mundo heideggeriano estaria na base, assim, do 

ser-em-esferas sloterdijkiano, na substituição do conceito unitário de mundo, enquanto 

horizonte semântico de abertura do ente na totalidade habitado pelo ente humano, pelo de 

esfera. Não obstante a dívida conceitual, o resultado de suas reflexões parece afastar 

Sloterdijk de Heidegger quanto a sua relação filosófica com a técnica e a tecnologia, 

atingindo, justamente pela substituição supracitada, o ponto crucial das críticas da obra 

tardia de Heidegger, isto é, a técnica moderna, como modus da abertura do ser por 

excelência na contemporaneidade, que leva ao desencobrimento de todos os entes como 

meros recursos à disposição. Esta apresentação, portanto, tem a função de resgatar algumas 

relações conceituais entre os dois filósofos alemães a fim de propor a discussão da 

diferença nas implicações teóricas e práticas de cada uma das concepções, a despeito de 

sua partilha de pressupostos filosóficos. Parte-se da hipótese de que é a acepção do 

conceito de esfera enquanto, ao mesmo tempo, subjetividade, espacialidade e artifício 

técnico, levando-se em consideração a recusa da identificação moderna entre subjetividade 

e individualidade, que permite a Sloterdijk assimilar o habitar humano (na esfera) ao 

construir técnico (da esfera). Mais fundamental que o habitar para Sloterdijk, portanto, 

seria a construção (antropo)técnica de tal espaço habitado, ou seja, a chegada do ente 

humano à clareira do ser como momento da construção humana de esferas, proposta que 

altera o caráter de modus de abertura do ser que possui a técnica na acepção heideggeriana. 

Nesse sentido, visa-se aqui compreender os pontos de ruptura entre as duas teorias 

trabalhadas, ao mesmo tempo em que se propõe abrir caminho para, através dos sulcos de 

suas diferenças, compreender como suas filosofias podem se complementar para o 

entendimento do panorama tecnológico contemporâneo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Construir. Habitar. Martin Heidegger. Peter Sloterdijk. Técnica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, em sua brevidade, apresenta-se como etapa 

preparatória para uma pesquisa sobre o conceito de esfera na obra do filósofo 
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contemporâneo Peter Sloterdijk, explorado, sobretudo, em seu tratado tripartido Esferas1. 

Além disso, este texto também possui caráter de prolegômeno à discussão oral dos 

pressupostos desse conceito, em sua relação de parentesco com a obra filosófica de Martin 

Heidegger, sobretudo no tocante à sua ontologia fundamental enquanto uma “topologia do 

ser”2. Isso deve justificar, de início, sua concisão e seu estilo panorâmico, 

propositadamente ensaístico, como preparação de um estudo mais aprofundado. Dessa 

forma, isentamo-nos de abordar pormenorizadamente aspectos específicos dos dois 

pensamentos filosóficos em voga sem, no entanto, deixarmos de citar referências, em 

rodapé, para o aprofundamento de estudo de determinados pontos aqui citados—por isso, 

fica justificada também a bibliografia extensa, em virtude de seu caráter sumamente 

referencial. 

Em síntese, o que está em jogo aqui é a diferença nas implicações entre a 

topologia heideggeriana e a esferologia sloterdijkiana para a compreensão da questão 

contemporânea da técnica. Compreende-se que a noção de esfera é devedora de 

pressupostos heideggerianos acerca do habitar e do construir—relacionados à noção grega 

de topos, lugar. Ainda assim, chega-se a resultados distintos quanto à questão da técnica: 

em Heidegger, como momento de absoluto niilismo na história do ser; em Sloterdijk, como 

gênese mesma do homem enquanto homem. Como pode haver tal distinção de efeitos a 

despeito da partilha mesma de alguns dos mesmos pressupostos básicos? Ao mesmo 

tempo: como os dois pensamentos, em suas diversas implicações, podem complementar-se 

como diagnóstico dos tempos atuais? Pretendemos, dessa forma, no trabalho que se segue, 

apresentar, primeiramente, alguns aspectos da topologia heideggeriana para explicar a 

recepção dela na esferologia sloterdijkiana3, para, posteriormente, compreender de que 

forma a concepção de esfera altera fundamentalmente o trato com o problema concernente 

à técnica no pensamento de Sloterdijk. Ao final, pretendemos retomar as questões e 

apontar possíveis caminhos de confluência. 

 

TOPOLOGIA COMO ONTOLOGIA: HABITANDO A MORADA 

 

_______________ 
1 SLOTERDIJK, 2004a; 2004b; 2009. 
2 Jeff Malpas apresenta um tratado sobre a noção de topos na filosofia heideggeriana (cf. MALPAS, 2006). 
3 Sobre a noção de recepção filosófica e a recepção propriamente dita de Heidegger por Sloterdijk, cf. 

CORDUA, 2008. 
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Consideramos que o conceito de esfera sloterdijkiano, enquanto espaço 

de sentido e habitação composto por mais de um polo (isto é, nunca individual, mas 

sempre coletivo)4, assume muitos dos pressupostos do conceito de topos heideggeriano, em 

conexão intrínseca com sua ontologia fundamental. Traduz-se normalmente o termo grego 

topos por “lugar”, e dessa forma se sucede com Heidegger, ainda que em alguns excertos, 

Heidegger dê a entender por topos, espaço5—e a compreensão sloterdijkiana de espaço 

parece partilhar do mesmo sentido. Qualquer que seja a tradução, a noção de topos 

heideggeriana deve ser distinguida da noção moderna e vulgar de lugar como um ponto 

indiferenciado no espaço vazio, aritmético e geométrico, como implica a concepção de 

mundo como extensão (res extensa) cartesiana6.  

Topos é o “lugar do ser”, morada em que o ente humano habita. Para 

compreender isso, retomemos grosso modo a diferença ontológica, pilar da obra 

heideggeriana: há uma diferença fundamental entre ser e ente7; todo ente é; do ser, não se 

pode predicar ser—ele é condição de possibilidade do ente, limite de cognoscibilidade. 

Todas essas afirmações conectam-se com a noção de linguagem, em sua acepção 

fundamental: a linguagem é a que primeiro mostra o ente como aquilo que ele é.8 Nesse 

sentido, linguagem não é expressão subjetiva; é, antes, “linguagem do ser”, condição de 

possibilidade de que se fale de qualquer coisa. Palavra e ente sempre aparecem em 

conexão, mas o ente nunca aparece sozinho como objeto, assim como a palavra nunca 

aparece desvinculada da linguagem da qual faz parte. A aparição do ente implica sempre a 

abertura de um mundo, enquanto horizonte de possibilidade do ente. Da mesma forma, 

implica o acontecimento da linguagem enquanto horizonte de possibilidade da fala 

humana. Linguagem e mundo, então, se vinculam como o meio universal semântico9 em 

que está imerso o homem. Linguagem é “morada do ser”, na qual “o homem habita”. Em 

sua acepção fundamental, ela é seu topos. 

A noção de habitar está implícita na obra heideggeriana desde os escritos 

contemporâneos a Ser e tempo. Ela ressurge com proeminência em escritos tardios como 

_______________ 
4 Cf. SLOTERDIJK, 2004a. 
5 Cf. HEIDEGGER, 2009a. 
6 Cf. DESCARTES, 2004; HEIDEGGER, 2012. 
7 Ibidem. 
8 Idem, 2003. 
9 A interpretação de linguagem em Heidegger como “meio universal de significado” pode ser encontrada na 

análise feita por Martin Kusch a respeito de Edmund Husserl, Heidegger e Hans-Georg Gadamer, e resume-

se como uma linguagem amparada no pressuposto da inefabilidade das relações semânticas em virtude da 

impossibilidade de afastamento do sujeito com relação à linguagem (cf. KUSCH, 1989). 
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“Construir, habitar, pensar”10, em que até mesmo o construir surge como derivado do 

habitar. Explicando em miúdos: o ente humano, tomado como ser-o-aí (Da-sein), clareira 

de doação do ser nos entes, é, dada sua impossibilidade de desvinculação com o mundo 

enquanto horizonte de possibilidade do ente, ser-no-mundo (In-der-Welt-sein).11 Nesse 

sentido, o ser-no-mundo heideggeriano torna-se, na obra de Sloterdijk, ser-em-esferas (In-

Sphären-sein).12 No “em” (In) de ser-no-mundo, bem como no de ser-em-esferas, ecoa o 

alemão antigo “innan”, habitar, no sentido de “ser familiar a”, “demorar-se junto a”. O ente 

é aquele junto a qual o homem se demora. O ente já é familiar ao homem que lida com ele, 

junto com o mundo em que o homem está implicado. Já possui sentido antes de qualquer 

abstração conceitual, e por isso o toca no mais profundo de seu ser. Nesse sentido, o 

habitar não significa apenas um “estar geometricamente ao lado do objeto” — nem mesmo 

esse habitar implica necessariamente a proximidade físico-matemática: na leitura de um 

livro, temos o assunto falado mais próximo do que as palavras impressas, e essas, mais 

próximas do que o par de óculos sobre nosso nariz; no “sentir falta de alguém”, já se está 

mais próximo da pessoa do que dos transeuntes na rua ou do que os colegas de classe em 

meio à aula. Nesse habitar, demorar-se junto ao ente, se deixa o ente ser como ele é—isto 

é, se põe em liberdade o ente, se abre seu espaço de jogo, se doa seu lugar. Implícito nessa 

noção encontra-se então o habitar enquanto construir, em sua dupla acepção: enquanto 

cultivo, deixar ser o ente sem a necessidade de conformá-lo, e enquanto edificação, no 

sentido grego de poiesis enquanto trazer a tona o ente em seu ser. Cultivar o ente e edificar 

o ente significa: trazer os entes e o mundo à luz conjuntamente em sua unidade, diferença e 

codependência, preservando o ser dos entes em sua retração e em seus limites.13 

A abstração conceitual, o ente enquanto objeto, o mundo enquanto 

totalidade de objetos, a linguagem enquanto totalidade de estruturas e elementos 

gramaticais ou de expressões linguísticas e o tempo e o espaço como pontos 

indiferenciados de um vazio abstrato, são desvios derivativos das condições originárias da 

aparição de ente e mundo—do habitar, em seu sentido primordial. São tentativas de forçar 

os entes a aparecerem como objetos para o sujeito e que os desviam justamente do seu 

_______________ 
10 HEIDEGGER, 2002. 
11 Cf. idem, 2012. 
12 Cf. SLOTERDIJK, 2004a. 
13 Cf. HEIDEGGER, 2002; 2003. 
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aparecimento em seu ser mais próprio. Entes se mostram como abstrações conceituais, 

desvinculadas de um contexto, e como recursos à disposição.14  

Para Heidegger, isso é efeito oriundo do esquecimento da diferença 

fundamental entre ser e ente e da pressuposição do ser como presença constante e 

substância, esquecimento característico da dinâmica de retração própria do ser na doação 

dos entes e que é causa da história da metafísica enquanto história que culmina no niilismo 

desenfreado da técnica planetária e na planificação de todos os entes como fundos de 

reserva indiferenciados—e, junto com isso, na massificação da humanidade. A técnica, 

como modus de doação do ser nos entes (e retração concomitante do próprio ser) na 

contemporaneidade, é resultado de uma história da substancialização do ser que passa 

necessariamente pelo tropeço da metafísica da subjetividade moderna: o ser torna-se 

objetividade do sujeito que representa (como subjectum, substância primária e presença 

constante que subjaz e fundamenta a multiplicidade do devir), e o todo do ente erige-se a 

partir da dualidade sujeito-objeto. O mundo como totalidade de objetos manipuláveis pelo 

sujeito, pelo homem, torna-se estoque de recursos—inclusive, o próprio homem, 

reificado.15 

Pois bem: a busca pacifista pelo humanismo antropocêntrico moderno, 

centrado na figura do sujeito autônomo e racional, afirma Heidegger, esconde a devastação 

antropocêntrica da técnica, a mesma responsável pelos genocídios, pelas Guerras 

Mundiais, pelas bombas atômicas e pela transformação midiática dos povos em massas. 

Nesse ponto, concorda Sloterdijk com Heidegger quando diz que o humanismo é uma 

escola de domesticação do próprio homem inconsciente de (ou, mesmo, hipócrita em) seu 

caráter domesticador, disciplinador, que levou, apesar da inibição própria de sua 

doutrinação literária, à constituição das grandes unidades pátrias, pautadas em sua 

fundação linguística comum, atrelada à fortificação de exércitos em virtude de identidades 

nacionais inabaláveis que devem ser defendidas a todo custo—tendo as Guerras Mundiais 

e os fascismos da metade do século XX como efeito.16 Contra isso, afirma Heidegger ser 

necessário não tomar o ente humano como animal com privilégios racionais de domínio 

sobre a natureza, e sim retomar a postura originária do ente humano como, sendo aquele 

_______________ 
14 A exposição desses conceitos sobre o modo de revelação dos entes na contemporaneidade tecnológico-

niilista encontra-se em A questão da técnica (idem, 2002). 
15 Francisco Rüdiger produziu uma importante análise da questão da técnica e suas implicações na obra de 

Heidegger (cf. RÜDIGER, 2006).  
16 Cf. SLOTERDIJK, 2000. 
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que co-responde à linguagem do ser, está em condições de cuidar e aguardar “um outro 

início”. Não há como lutar contra o niilismo devastador da técnica, pois ele é a maneira de 

acontecimento do próprio ser, além dos confins da vontade humana. Resta a passividade do 

pastoreio, a postura dos poetas, a escuta do cuidado, a serenidade (Gelassenheit) e a espera 

do chamado do ser.17 

 

TOPOLOGIA COMO ESFEROLOGIA: CONSTRUINDO ESFERAS 

 

É nesse ponto—quanto à implicação prática dos pressupostos 

heideggerianos—que Sloterdijk começa a se afastar e sente necessidade de retomada e 

deslocamento de alguns pressupostos heideggerianos. 

Para Sloterdijk, mais fundamental do que compreender a morada do ser 

enquanto acontecimento no qual o ente humano se vê implicado, de pronto, habitando-a 

como pastor dessa morada, no cultivo do meio, é compreender a maneira como homem 

chega a essa morada18. Em outras palavras, importa para Sloterdijk compreender como o 

humano chega à humanidade. À história natural da clareira do ser antecede a história 

conflituosa da construção de espaços habitados. A diferença fundamental que Heidegger 

salienta entre o humano, que possui mundo enquanto horizonte ontológico, ao mesmo 

tempo temporal e espacial, de manifestação dos entes e compreensão do ser, e o animal, 

pobre de mundo, que possui apenas o mundo ambiente circundante (Umwelt), do qual se 

determina sempre no momento presente19, não é descartada por Sloterdijk, mas sua gênese 

deve ser levada em consideração para se entender a produção do topos de maneira a 

melhor compreender a situação do homem no contexto da técnica20. Afinal, se é inevitável 

a decadência do humanismo como única escola de domesticação do homem, a assunção do 

que, segundo Sloterdijk, seria uma radicalização do humanismo amparada no “pastoreio da 

linguagem” heideggeriano não seria a solução ideal. Do contrário, cabe melhor reconhecer 

e perscrutar as novas formas de domesticação, ou melhor, de humanização do humano—o 

que o autor batiza de “antropotécnicas”21.  

_______________ 
17 Cf. HEIDEGGER, 2009b. 
18 Cf. SLOTERDIJK, 2000. 
19 HEIDEGGER, 2006. 
20 SLOTERDIJK, 2011. 
21 Idem, 2000. 
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Para tanto, é necessário compreender a ascensão do humano a partir do 

pré-humano, e a maneira como o próprio homem cumpre sua domesticação, como 

delimitação de um espaço próprio. Para Sloterdijk, o homem difere do animal não por uma 

vantagem na senda evolutiva. Do contrário, o humano é um animal falho de sua 

animalidade. É aquele que fracassou em ser animal. O homem adulto é um neófito, um feto 

no mundo, que já não mais amadurecendo como um animal, não consegue sobreviver 

amparado simplesmente em seu mundo circundante e necessita criar um mundo próprio 

para se proteger do absoluto aberto do mundo indeterminado22. Heidegger compreende o 

topos do homem como o mundo absolutamente aberto do clarão do ser, mas é justamente 

esse conceito unitário e monádico de mundo como abertura absoluta, que para Sloterdijk, 

mesmo no afastamento, possui ecos do infinitismo indeterminado do espaço geométrico 

cartesiano, que o homem, já sem o apoio de um Umwelt, não consegue se orientar. Deve 

haver um lugar entre a jaula do mundo circundante e o aberto absoluto do mundo 

ontológico no qual o homem se domestica, ou seja, se humaniza. Esse espaço seria a 

esfera23. 

Ou melhor: as esferas. Segundo Sloterdijk, o ente humano é sempre 

habitante de esferas. Vive em diversas esferas, e está em constante transição entre elas, 

desde a esfera primordial—o ventre materno—até a espuma múltipla das grandes cidades. 

A esfera constitui uma espécie de subjetividade partilhada sempre entre dois ou mais 

polos—nesse sentido, envolvendo sim uma distinção entre interior e exterior, com a 

diferença de que o interior engloba um mundo todo, partilhado, entre dois ou mais, em face 

de um exterior como outras esferas e o indeterminado24. Aqui se distingue o sujeito 

sloterdijkiano do sujeito moderno, que se identifica com o indivíduo como uma mente 

encarnada num principium individuationes carnal. Nesse sentido, uma esfera envolve o 

ente humano sempre em relação com outros e com coisas de maneira análoga a do ser-no-

mundo heideggeriano (que é ser-em ocupado e ser-com outros preocupado), mas difere 

desse quanto a sua solidão existenciária primordial frente à morte, quando se singulariza 

_______________ 
22 Idem, 2011. 
23 Bruno Latour, que considera a si mesmo um sloterdijkiano, nos apresenta a analogia do cosmonauta que, 

sem sua roupa espacial, não sobrevive no vácuo do espaço (2011), à diferença que o homem na esfera 

nunca habita a ela sozinha como uma roupa espacial individual. 
24 A divisa entre o exterior e o interior, no entanto, não é rígida como em uma mônada leibniziana, mas é 

maleável, como uma membrana celular, permitindo relativa passagem e comunicação entre outras, mas sem 

que uma se confunda com a outra—como carros no trânsito: cada qual, uma bolha de sentido própria, com 

seus respectivos polos, mas que só comunica como que indiretamente entre outras bolhas, evitando a 

colisão direta, que causaria um acidente de trânsito (SLOTERDIJK, 2009). 
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como si-mesmo próprio. A propriedade, para Sloterdijk, é sempre oriunda da intimidade, 

desde a relação do feto com a placenta, o companheiro abscôndito responsável pela criação 

do sentido de si-mesmo25. 

Sendo assim, a esfera assume o caráter de subjetividade, espacialidade e 

artifício técnico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que é morada, topos em que, 

como cultivo e edificação, habita o homem, ela é também criação do próprio homem em 

conjunto com seus pares. É criação não deliberada, vale dizer, mas necessidade e única 

saída26 para o insulamento do homem com relação ao exterior caótico e indeterminado. 

Para Sloterdijk, tal insulamento é necessário em virtude da prematuridade do pré-humano, 

falho em sua animalidade, e ocorre em etapas progressivas, em uma constante autogênese 

do homem, como uma caminhada a duros passos até a clareira do ser. A linguagem, 

portanto, não pode senão ser uma morada derivada do ser, antecipada por etapas de 

diferenciação, transformação e imunização de grupos pré-humanos, como construções de 

casas metafóricas—e, nesse sentido, de domus, “casas”; ergo domesticação ou, em outras 

palavras, antropotécnica.27 Dessa forma, o habitar humano é concomitante à construção de 

esferas, mas em sentido mais antropológico (e ôntico) do que ontológico: é a construção 

mesma do topos do homem pelo homem que permite a linguagem do ser como condição de 

possibilidade da fala. A própria linguagem, apesar de manter seu status de meio universal e 

limite de significação, seria estratégia antropotécnica, como todas as outras moradas28.  

Nesse sentido, teóricos dos media como Vilém Flusser estariam afinados 

com Sloterdijk ao pensar a decadência da era histórica do texto e da linguagem verbal e a 

ascensão da era pós-histórica dos códigos visuais e informacionais29, que para Sloterdijk 

não passariam de novas formas de antropotécnica. Nos últimos escritos de Flusser, parece 

haver concordância quanto à proximidade da manipulação do humano quando Flusser não 

mais pensa o homem como sujeito, mas, sim, como projeto30 — e, da mesma forma, Bruno 

Latour parece inclinado a apontar Sloterdijk como um “filósofo do design”, no sentido da 

_______________ 
25 SLOTERDIJK, 2004a. 
26 Como o macaco falante de Franz Kafka (1999), que pensa que a assunção da linguagem e dos trejeitos 

humanos é a única saída para a sua condição de animal capturado na jaula—isto é, ferido em sua 

animalidade. 
27 SLOTERDIJK, 2011. 
28 Idem, 2009. 
29 FLUSSER, 2002 
30 Idem, 2001. 
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frase de Henk Oosterling: “Dasein ist design”31 (Dasein é design), ou seja, projeto de si 

mesmo. Como implicação prática, para Sloterdijk, não poderia haver escuta e cultivo, mas 

dispõe-se aberto o campo para a criação de si mesmo do homem—criação que não pode 

cair nos enganos do humanismo clássico, que, ingênuo de seus efeitos, compreende-se 

como pacificador e formador do homem clássico, perfeito e pacífico, mas que sucumbe nos 

horrores da escravidão, da guerra civil e do Holocausto. Criação que, portanto, deve ser 

ciente de si32. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como exposto, a criação do conceito de esfera por parte de Sloterdijk o 

impõe a questionar a questionabilidade heideggeriana com relação à técnica.33 Não seria a 

técnica, como diz Heidegger, um modus do desvelar do ser, acabamento do niilismo que só 

permitiria, como escape, a escuta passiva rumo ao começo novo? Para Sloterdijk, ao 

contrário, a técnica é o que propriamente caracteriza o homem e o que doa a ele todo o 

sentido de seu ser. O próprio ser, digno de pastoreio na filosofia heideggeriana, é criação, 

construção. Assim, a tríplice acepção da esfera pode ser pensada heideggerianamente pelas 

noções de habitar (relativo à espacialidade da esfera) e construir (relativo à antropotécnica 

e à subjetividade partilhada). 

A contemporaneidade é problemática para Heidegger na acepção de que 

o homem é objetificado e instrumentalizado junto com todos os entes. Não há 

diferenciação absoluta, e engendra-se a falta de sentido do mundo contemporâneo. 

Sloterdijk não discorda inteiramente disso. Mas, de acordo com seus pressupostos, parece 

que a contemporaneidade é problemática pela crença ingênua em um humanismo 

_______________ 
31 OOSTERLING apud LATOUR, 2011, p. 157. 
32 É nesse quesito que se evidencia o engano de Jürgen Habermas na famosa polêmica em torno do Regras 

para o parque humano (SLOTERDIJK, 2000): Sloterdijk não defende simplesmente a eugenia e a 

manipulação genética como portas de entrada da criação de um além-do-homem extramoral e da 

deturpação de uma pretensa natureza humana ética. Para Sloterdijk, a manipulação do homem é inevitável, 

e é ingênuo negá-la. Essa postura, que até certo ponto se assemelha a de Heidegger quando se diz que o 

mais sensato é “desenvolver uma relação suficientemente rica com a técnica” (2002), implica que deve-se 

analisar com profundidade os novos fenômenos que anunciam formas novas de antropogênese humana para 

que se possa pensar em regras para os parques humanos iminentes de forma a não sucumbir nos horrores 

temidos por todos. 
33 Em um rumo parecido, Michael Eldred questiona a noção de técnica em Heidegger em um interessante 

texto, no qual parte da ambiguidade da noção de técnica em Heidegger (que, no inglês, pode ser expressa 

tanto como “technique” quanto como “technology”), devedora da noção aristotélica de energeia, para 

concluir pela limitação da acepção de técnica heideggeriana à interação (interaction) entre entes e não ao 

interjogo (interplay) entre homens (cf. ELDRED, 2007) 
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fracassado como ideal civilizador34 e, em conjunto, com a herança do individualismo 

moderno35, que insiste em pregar a bandeira do sujeito individual, mas que esquece, mais 

do que do ser, do ser-em e do ser-com próprios do ser-em-esferas, engendrando-se nas 

ilusões egóicas de um Crusoé em um mundo globalizado. 

O problema do “desprezo das massas”36 ensejado, de acordo com 

Sloterdijk, por Heidegger, deve ser repensado. A criação do homem, que permitiria uma 

lida construtiva e ciente com a condição contemporânea, passa inevitavelmente, se aceitos 

os pressupostos sloterdijkianos, pelo exercício e construção conjunta, oriundos da 

intimidade. Vale aprofundar pesquisa nesse quesito. Em certo sentido, vale ressaltar que 

Flusser, já citado nesse texto, aproxima-se dos dois filósofos, quando pensa no problema 

do ente humano como funcionário do aparelho, noção que muito se confunde a do aparelho 

burocrático ficcional de Kafka37, concretizado posteriormente no nazismo e no stalinismo: 

o funcionário é uma peça de uma cadeia ad infinitum de objetificação e dominação sem um 

núcleo dominante, como os entes heideggerianos na época da técnica, recursos infindáveis 

de outros entes. A saída para Flusser, contudo, não é a da espera serena: é o do jogo contra 

os limites do aparelho. É o do projeto de si, o que, nas palavras sloterdijkianas, implica na 

construção ativa de esferas, isto é, de nossas próprias habitações.  
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RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de apresentar duas obras periféricas 

referente a Ser e Tempo de 1927 do filósofo alemão, Martin Heidegger. A primeira 

obra, Introdução à filosofia de 1928-1929 e a segunda, Os conceitos fundamentais da 

Metafísica: mundo-finitude-solidão do final de 1929 e início de 1930. Ambas as obras 

apresentam um debate mais profundo do filósofo com a tradição filosófica. A 

importância desses dois textos é a possibilidade de identificar na primeira fase de 

Heidegger o que ele entende por metafísica, ou seja, qual é a concepção de metafísica 

que ele está discutindo, pois na obra magna de 1927 ao abordar a questão do ser, o 

filósofo alemão debate praticamente durante toda obra com a tradição. Mas em Ser e 

Tempo, não torna-se claro qual é o problema da metafísica. Já nestas duas obras 

posteriores, é possível identificar o problema que a tradição lidou, a saber, o problema 

do mundo que aborda outros temas recorrentes, a saber, a questão da verdade e da 

ciência. Deste modo, temos abertura de um caminho, apontar qual é a concepção de 

metafísica que Heidegger discute e desconstruiu em Ser e Tempo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Heidegger. Tradição filosófica. Metafísica. Ser e Tempo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Heidegger, após a publicação de sua obra magna em 1927, ministrou 

alguns cursos na Universidade de Freiburg, que posteriormente tornaram-se obras 

importantes. Estamos falando especificamente de duas: Introdução à filosofia, curso 

ministrado pelo filósofo alemão em 1928-1929 e Os conceitos fundamentais da 

metafísica, que foi apresentado de outubro de 1929 a março de 1930. 

Não obstante, estes textos pós 1927, possuem uma peculiaridade, na 

qual, está mais presente uma possível noção do que pode ser a metafísica para 

Heidegger, isto é, não pensando somente a questão do esquecimento e encobrimento do 

mailto:guidevequi@hotmail.com
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ser, mas partindo de um problema1 que também acompanha toda tradição da filosofia, a 

saber, o modo que enunciamos o mundo. 

Torna-se de suma importância investigar nestes dois textos, qual é a 

base deste modo de enunciar o mundo que a tradição adotou e, principalmente, apontar 

que o próprio filósofo tem consciência que, a tradição fez e continua realizando 

metafísica. Com isso, temos um caminho aberto para o debate com a tradição. Portanto, 

são nesses textos posteriores que Heidegger deixa, mesmo que nas entrelinhas, a 

possibilidade de apontar uma noção do que pode ser a metafísica. 

 

O DEBATE COM A TRADIÇÃO 

 

No texto, Introdução à filosofia, Heidegger discorre sobre a noção de 

verdade e, por conseguinte, aponta que, verdade, é verdade proposicional, por exemplo, 

o giz é branco. A verdade se encontra nas ligações de representações (2008, p. 48). Se a 

ciência como conhecimento visa à verdade, ela é, por conseguinte, uma conexão de 

proposições verdadeiras, não obstante, “à essência da ciência pertence [...] a unidade de 

conexão de fundamentação de proposições verdadeiras” (2008, p. 50). Isto é, uma 

definição de ciência e teoria do conhecimento. 

Temos assim, uma primeira apreensão de verdade, na qual, a tradição 

filosófica se baseia. A verdade pode estar na relação predicativa ou na relação do 

predicado com aquilo que faz o enunciado. “A verdade não reside, assim, na relação do 

predicado com o sujeito, mas na relação de toda a relação predicativa como aquilo sobre 

o que é feito um enunciado, com o objeto do enunciado” (2008, p. 58). Ademais, outra 

preocupação é com a proposição e “a estrutura da proposição é uma estrutura mais rica 

e remonta a um todo estrutural que só fundamenta aquilo que é inicialmente 

visualizado” (2008, p. 67). A proposição é um enunciado sobre objetos e enuncia 

sobre....2 O enunciado, enuncia sobre os objetos e o elemento relacional do enunciado é 

o objeto e o outro é o sujeito enunciador. E a verdade reside no enunciado que enuncia 

sobre o quê daquilo que permanece junto ao ente. “É apenas no interior de uma tal 

_______________ 
1 Vale ressaltar que este problema também está contido em Ser e Tempo. 
2 “Nada de consciência, alma, ou mesmo apenas representações, imagens de coisas, mas somente nós 

mesmo, tal como nos conhecemos, estamos relacionados com o giz, nosso ser junto a um ente por si 

subsistente em sentido maximamente amplo” (2008, p. 72). 
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permanência que um sobre-o-quê é acessível e determinável por meio do enunciado 

predicativo” (2008, p. 71). 

Não obstante, a tradição filosófica, segundo está concepção, se 

fundamenta sobre uma substância última das coisas, aquilo que permanece e se baseia 

em enunciados lógicos predicativos, isto é, só podemos enunciar sobre aquilo que é 

verdadeiro.  

Na obra de 1929-1930, o filósofo da Floresta Negra discorre como a 

tradição pensou a questão do mundo, de modo que, essa concepção se assumiu a tal 

ponto, na qual, toda tradição decorre deste modo. Heidegger inicia com uma proposição, 

a saber: a é b, ou seja, a enquanto b. O a é compreendido enquanto b, por conseguinte, 

temos uma simples proposição enunciativa. Disto, podemos dizer se ela é verdadeira ou 

falsa, onde uma proposição só é verdadeira quando corresponde ao que expressa. “Isto 

é, quando nos presta informações através desta correspondência enunciativa sobre o que 

e sobre como a coisa é” (2011, p. 369). 

O problema do mundo na tradição: 

 

Na filosofia antiga, o enunciado e o juízo são chamados de λογος. O 

λογος é o tema principal da lógica. Assim, o nosso problema do 

mundo, segundo o qual mundo diz inicialmente abertura do ente 

enquanto tal na totalidade, é reconduzido, em meio ao esclarecimento 

interno da estrutura da abertura, ao problema do λογος. A pergunta 

pela essência do mundo é uma pergunta fundamental da metafísica 

(2011, p. 370). 

 

Segundo Heidegger, a questão do mundo na filosofia antiga é posta no 

logos, por conseguinte, temos à abertura do ente em sua totalidade. Sendo assim, o 

filósofo alemão apresenta a pergunta fundamental da metafísica, que é, a pergunta pela 

essência do mundo.  

 

[...] esta conexão é a base e o veio primordial de toda metafísica 

ocidental, assim como de seus questionamentos, uma vez que a lógica, 

seguindo o fio condutor do λογος e de sua verdade, prescreve o 

modelo de discussão de todos os problemas metafísicos, isto é, de 

todos os problemas que envolvem a pergunta pelo ser (2011, p. 370). 

 

Consequentemente, este problema é transferido para o campo da 

lógica, na qual, ela é a base de sustentação da metafísica. A metafísica se direciona para 

o λογος e domina tudo, a ciência em geral e toda e qualquer interpretação em relação ao 
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ente. Heidegger nos apresenta o legado desta fundamentação metafísica: “[...] a teoria 

lógica do λογος como proposição enunciativa assumiu o domínio no interior da teoria 

do λογος em geral enquanto discurso e linguagem, isto é, na gramática” (2011, p. 387). 

Discursamos e escrevemos dentro da tradição lógica do λογος e todos os conceitos são 

enunciados dentro do campo desta lógica. 

Deste modo, podemos afirmar que, o modo que a tradição filosófica 

tratou a questão do mundo e o modo que o enunciamos, se pauta na linguagem, através 

de enunciados que se sustentam pela lógica, isto é, enunciados que podemos afirmar que 

são verdadeiros. Não obstante, este modo de enunciar o mundo, a pergunta pelo mundo, 

a saber, é a pergunta pelo o que, ou seja, afirma-se sobre aquilo que permanece, sobre a 

substância última das coisas. 

Diferentemente da tradição, Heidegger apresenta uma multiplicidade 

do ente, isto é, o Dasein, que está acessível toda vez que é solicitado. Não temos mais 

uma relação fundamental, o Dasein se ocupa (se relaciona) partindo de uma atitude 

desenraizada. (2011, p. 354). 

E o motivo pelo qual Heidegger não fala de homem é que, após a 

identificação da metafísica, temos a questão do homem, e Heidegger apresenta que o 

homem é formador de mundo (2011, p. 371), portanto, temos até o momento uma 

conexão entre homem e mundo. Mas qual é a essência do homem? Será que este homem 

não está também nas raízes do problema da metafísica, ou seja, nas categorias que se 

encontra no mundo da tradição? “[...] precisamos nos apropriar de um ângulo de visada 

do homem, no interior do qual a essência do homem mesmo se torne ao menos digna de 

questão” (2011, p. 371). 

O homem durante a tradição filosófica, antiga, medieval e 

principalmente no período moderno, é posicionado de modo central nas questões 

filosóficas, principalmente no que diz respeito a razão. Mas como já apresentamos, todo 

este modo de pensar encontra-se fixado no modo metafísico, que se orienta pela lógica. 

Portanto, Heidegger não poderia falar de homem, não obstante, temos 

o Dasein3, que está fora da tradição metafísica e se ocupa com os entes na sua 

cotidianidade, formando assim, uma concepção de mundo. Em sua obra de 1929-1930, 

o próprio filósofo afirma que, O Dasein é desenraizado e, isto é, ao mesmo tempo, 

apavorante, pois não temos mais algo que permanece, a substância última das coisas. 

_______________ 
3 Que é apresentado em Ser e Tempo. 
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Não temos mais a pergunta pelo o que é tal objeto e nem mais o homem, Heidegger 

apresenta o Dasein que é um formador de mundo (2011, p. 360-361). “Mundo é a 

abertura do ente enquanto tal na totalidade” (2011, p. 365). Segundo Heidegger, mundo 

sempre tem o caráter de totalidade, isto é, a forma da totalidade. Dasein é o formador de 

mundo. “1. Ele o instala; 2. Ele fornece uma imagem, um aspecto do mundo, ele o 

apresenta; 3. Ele o perfaz, ele é o que enquadra e envolve” (2011, p. 366). 

Tendo se “livrado” deste problema sobre o homem, o filósofo alemão 

nos atenta para algo importante, a manifestação dos entes que são acessíveis no 

cotidiano de sua multiplicidade, por extensão, lidamos com as coisas conforme elas 

aparecem, portanto, não podemos afirmar que algo é, isto é, enunciar logicamente sobre 

tal coisa, mas, agora, com Heidegger, nós conhecemos as coisas conforme nos 

ocupamos com elas, que são os entes intramundanos. Não obstante, falar de enunciados 

é afirmar logicamente, conforme a tradição realizou e realiza o mundo. 

Com a diversidade do ente, é preciso ficar atento, e Heidegger 

apresenta a verdade como desvelamento e o ente é acessível no cotidiano da sua 

manifestação. Pois se falamos de mundo, ao mesmo tempo, estamos falando do ente. 

Existe uma multiplicidade de entes, tanto como animais e plantas, como de montanhas, 

árvores, rios, oceanos, casas, edifícios e estamos no meio de tudo isso.  

 

Este caráter do ente enquanto ente simplesmente dado no sentido mais 

amplo possível não poderia ser jamais indicado de maneira 

suficientemente insistente: ele é, com efeito, um caráter essencial do 

ente, tal como este se difunde em nossa cotidianidade (2011, p. 353).  

 

Isto é tão amplo que estamos inseridos, pois o ente pode ser manifesto 

nesta homogeneidade nivelada dos entes simplesmente dados.  

Por exemplo, nós chamamos o cachorro, pegamos o ônibus, pedimos e 

bebemos um café, sentamos na carteira para estudar. “Nós lidamos com homens, meios 

de transporte, outros homens, animais, corpos celestes – tudo a partir da homogeneidade 

do ente simplesmente dado. Estes são caracteres do ser-aí cotidiano, que a filosofia até 

aqui negligenciou” (2011, p. 353). Portanto, o mundo é formado, ele não é estático, 

imóvel, com uma substância última. 

O desvelamento do ente pertence ao Dasein, consequentemente, a 

verdade como desvelamento pertence ao Dasein e não ao ente. O Dasein, portanto, 

retira o ente do encobrimento. “Na medida em que o ser-aí existe, acontece algo assim 
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como a des-coberta do ente por si subsistente” (2008, p. 127). Ou seja, o ente é 

descoberto pelo Dasein. Outro ponto central colocado por Heidegger é, enquanto o 

Dasein existe, o ente é manifesto. Quer dizer que, é preciso Dasein existir para o ente se 

manifestar e ele está junto ao ente desvelado, que ele mesmo não é. 

A verdade está relacionada com o ente, mas não advém dele, isto é, a 

verdade não pertence ao ente em hipótese alguma. “Todavia, denominamos descoberta 

ao desvelamento do ente que possui o modo de ser do ente por si subsistente” (2008, p. 

159). Tal descoberta existe faticamente por causa do Dasein que é desvelado a partir de 

si mesmo. “Verdade como descerramento e verdade como descoberta” (2008, p. 160).4 

A verdade do ente é a descoberta que se funda no descerramento, que é parte da 

constituição do Dasein, isto torna claro que, o ente só é descoberto enquanto pertence ao 

descerramento do Dasein. O Dasein, portanto, é essencialmente descerrado.  

Onde temos a verdade? No Dasein, que é o “conjunto habitacional da 

verdade”. Mas é preciso fazer um alerta: o ente privilegiado não saí por aí no mundo, 

distribuindo verdades e taxando tudo o que vê pela frente, mas, a partir de sua 

constituição ontológica, que possibilita abertura de espaço para os entes subsistentes, 

temos o desvelamento dos entes. Logo, se seguirmos esse raciocínio, a verdade é 

desvelamento que pertence a constituição ontológica do Dasein existente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir está análise dos dois textos e fica evidentemente 

claro que, ambos os textos se completam no que diz respeito com o diálogo do filósofo 

com toda tradição. Outro ponto de destaque, é que nossa proposta não foi fazer uma 

filologia dos textos e ficar apontando como ele diz o problema em tal e em tal texto, 

pelo contrário, nosso intuito foi de problematizar as duas obras e apontar que, 

diferentemente da obra magna de 1927, Heidegger nessas obras posteriores, apresenta 

uma clareza maior como ele lida com a tradição e, ao mesmo tempo, para nós que 

pesquisamos, abre um caminho para pensar, a partir da tradição, o que pode ser a 

metafísica que o filósofo da Floresta Negra desconstrói. 

_______________ 
4 “Daí resulta a recondução do conceito tradicional de verdade, de verdade proposicional, ao 

desvelamento originário do ser-aí que denominamos sinteticamente o descerramento” (2008, p. 166). 
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Os desdobramentos com esse diálogo com a tradição é este novo 

modo de pensar o mundo, a partir da ocupação do Dasein com os entes intramundanos, 

na qual, o mundo é formado, ele não é estático, imóvel, com uma substância última. 

Portanto, a tradição filosófica e sua filosofia são metafísicas, pois se pautam no modo 

lógico-linguístico ao enunciar o mundo sobre aquilo que permanece. 
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OO  MMIISSTTIICCIISSMMOO  EEMM  KKAANNTT::  UUMM  TTEEMMAA  PPEERRIIFFÉÉRRIICCOO  OOUU  UUMM  PPRROOBBLLEEMMAA  

FFIILLOOSSÓÓFFIICCOO  NNEEGGLLIIGGEENNCCIIAADDOO??  

Christian Carlos Kuhn1 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Toledo (UNIOESTE) 

E-mail: chrisckuhn@gmail.com 

 

RESUMO: O tema do misticismo em Kant, é no mínimo inquietante pois além de 

envolver temas custosos à filosofia crítica como a intuição, a imaginação, as 

representações obscuras, o suprassensível, traz questões que, se levadas a cabo podem 

conduzir o misticismo ao status de um autêntico e importante problema filosófico em 

Kant. Mas como poderíamos interpretar adequadamente a posição de Kant em relação 

ao misticismo, seria generalizada ou aplicada somente ao caso de Swedenborg? Se é 

justa a acusação de Kant ao místico sueco de “entusiasmo místico”, ou “desvario” 

(schwarmerei) e se são totalmente descabidas tais ditas experiências místicas, por que 

Kant teria dedicado tanto tempo na investigação filosófica deste caso e temas de 

equivalente teor metafísico e místico? Como defende Marques, a posição de Kant a 

respeito pode ser compreendida à luz do entusiasmo. De acordo com Kant, se por um 

lado podemos incorrer em equívocos por um demasiado entusiasmo, ainda assim o 

misticismo seria uma visão filosófica muito mais recomendável que o empirismo, pois 

ainda pode ser compatível com “a beleza e a sublimidade da lei moral”. Se tomarmos 

em conta a apologia kantiana antropológica da sensibilidade somada com a exigência 

kantiana de a todo conceito deve-se corresponder uma intuição, poderíamos encontrar aí 

uma chave de leitura para o posicionamento de Kant a respeito de misticismo bem com 

acerca de sua crítica à metafísica de seu tempo. Com este trabalho buscamos defender 

que, apesar de o misticismo da razão em Kant, seja para alguns estudiosos considerado 

um tema periférico, é um problema filosófico ainda não reconhecido, formulado e muito 

menos difundido academicamente. Mesmo que se trate de um terreno ainda envolto por 

obscuridades, longe de ser desinteressante, pertence a uma das profecias críticas de Kant 

a respeito de questões que embaraçam nossa limitada razão humana, mas que ainda 

continuam a instigar e a motivar o espírito filosófico e crítico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Misticismo. Entusiasmo. Swedenborg. Representações 

obscuras. Intuições suprassensíveis.  

 

MISTICISMO: GÊNIO, ENTUSIASMO OU LOUCURA? 

 

É simplesmente normal que o misticismo ainda não seja reconhecido 

por muitos como um tema filosófico relevante, muito menos como um problema, tendo-

se em vista a natureza dos temas e questões de seu escopo, que, em grande medida, 

parecem desafiar uma abordagem filosófica fundamentada na razão, principalmente ao 

envolver o nome do ilustre filósofo provinciano, tido como um dos patriarcas do 

_______________ 
1 Este trabalho constitui parte da dissertação do mestrando já em estado de encaminhamento para a 

defesa. 
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racionalismo crítico, do iluminismo alemão. O fato é que o filósofo desenvolveu um 

extenso e intricado sistema filosófico guiado por um espírito crítico, capaz de instigar 

estudiosos até hoje.  

Os Sonhos de um visionário2 é um grande exemplo. Apesar de ser um 

texto considerado pré-crítico, ou seja, publicado antes da Dissertação de 1770 e da 

Crítica da Razão Pura, e portanto, ao que se pressupõe, antes da maturidade crítica 

kantiana, há quem o considere um texto importante para se compreender o 

posicionamento crítico de Kant, sobretudo pela distinção entre uma “demonstração 

especulativa” e uma “crença prática”, entre uma função investigativa da razão e um 

posicionamento dogmático e cego. Neste ensaio, Kant brinda o leitor com seu gênio 

filosófico, analisando um tema polêmico, inquietador e metafísico: a possibilidade de 

existência de “Espíritos”. Dentre motivos que o teriam levado a escrever o ensaio, 

poderíamos apontar alguns. Teria chegado a Kant, por meio de pessoas de caráter 

confiável e amigos, relatos inquietadores acerca de um emblemático e ilustre místico 

sueco3 que, segundo às narrativas se deixava claro que tal pessoa era dotado de talentos 

ou faculdades um tanto quanto desafiadoras, para não dizer absurdas, a uma razão 

crítica. A enigmática personalidade, segundo testemunhas oculares, foi capaz de ver e 

relatar detalhes de um incêndio que ocorrera em Estocolmo, sua cidade natal, mesmo 

estando a léguas de distância. Caso este que teria sido confirmado posteriormente por 

Kant mediante notícias jornalísticas. Somado a isso, segundo os relatos, o místico era 

_______________ 
2 Sonhos de um visionário explicado por sonhos da metafísica (2005). A partir de agora iremos se referir 

a este ensaio com as SV em itálico. 
3 Se trata do místico sueco Emmanuel Swedenborg, Esta personalidade acaba por tirar o sono de nosso 

ilustre filósofo, sobretudo com os casos de clarividência e mediunidade atribuídos a ele cujos relatos 

chegavam a Kant por correspondência. O ilustre místico ficou popular, sobretudo com sua obra Arcana 

Coelestia (Mistérios Celestiais), cujo volume completo teria aproximadamente 7.000 páginas. Kant 

adquiriu e se propôs a investigá-la profundamente, culminando em seu ensaio Sonhos de um visionário. 

Na introdução de sua obra Arcana Celeste e Apocalipse revelado se encontra a narrativa a seguir: “A 

origem de sua convicção, ao que parece, remonta ao mês de Abril de 1745, quando tem lugar uma 

insólita experiência: enquanto ceia desacompanhado no refeitório da hospedaria onde se aloja, 

repentinamente apercebe-se que o aposento rapidamente se obscurece, ao mesmo tempo que um 

espectro, que lhe dirige a palavra, toma forma ante seus olhos. Logo o aposento volta a iluminar-se e 

Swedenborg, muito perturbado, retira-se para seu quarto. Mas ali, um pouco mais tarde, a visão se 

repete: apresenta-se perante ele um espírito, que lhe diz haver a necessidade de que um ser humano 

sirva de instrumento para que Deus faça chegar aos homens uma nova revelação, tal como antes havia 

acontecido com os videntes do antigo testamento. Esta experiência, a mais importante assim como 

outras semelhantes, estão narradas em seus “Diários de Sonhos” e “Diário de Viagens”. Durante os anos 

imediatamente posteriores aos fatos mencionados, Swedenborg estuda intensa e profundamente a Bíblia 

– sobre a qual escreve uma longa série de artigos – e prepara um extenso “índice bíblico”. A fim de 

poder ler os textos sagrados em seus idiomas originais, aperfeiçoa seus conhecimentos das línguas grega 

e hebraica e, posteriormente, faz novas traduções do Antigo e do Novo Testamentos.” 

(SWEDENBORG, 1989, p. 06). 
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capaz de se comunicar com espíritos e, de acordo com a necessidade do caso, era capaz 

de solucionar problemas familiares que envolviam estas personalidades defuntas. Se não 

bastasse isso, o sueco teria recebido assombrosamente de um desses mensageiros, a 

missão de revelar os arcanos4 contidos na Bíblia Sagrada. 

 Para compreendermos melhor qual seria o posicionamento filosófico 

de Kant a respeito, seria necessário além de adentrarmos em seu ensaio, investigar 

outras referências kantianas ao tema do misticismo. No entanto, tal tarefa não parece 

simples pois, como o próprio autor deixa a entender, poucos leitores teriam a 

perspicácia de compreender o sentido e a utilidade filosófica de tal ensaio. As questões 

que se apresenta logo no início de seu texto apontam para o gênio filosófico de Kant: 

 

Qual o filósofo que, entre as afirmações de um testemunho ocular 

racional e firmemente convicto e a resistência interior de uma dúvida 

insuplantável, não fez já as vezes da mais simplória das figuras que se 

possa representar? Deve ele negar completamente a correção de todas 

essas manifestações de espíritos? Que razões pode aduzir para refutá-

las? Deve ele admitir como provável mesma que seja uma única 

destas histórias? Quão importante seria uma tal admissão e que 

consequências incríveis se antevêm, se pudesse ser pressuposto como 

demonstrado ainda que apenas um acontecimento destes!  [...] Por 

certo resto ainda um terceiro caso, a saber, não se misturar com 

questões indiscretas e ociosas deste tipo e ater-se ao útil. Como no 

entanto, esta recomendação é razoável, ela foi em todos os tempos 

rejeitada majoritariamente por eruditos sérios. Uma vez que é um 

preconceito tão tolo não acreditar sem fundamento em nada do muito 

que é narrado como alguma aparência de verdade quanto acreditar 

sem prova em tudo aquilo que o boato comum diz, assim o autor deste 

escrito deixou-se arrastar em parte pelo último preconceito, para se 

desviar do primeiro5 (KANT, II 318, 2005, p. 144). 

_______________ 
4 Mistérios. A Sabedoria que teria sido ocultada na linguagem simbólica dos textos sagrados.  
5 Mas a que Kant se refere à utilidade de tais questões? Tal interpretação não parece simples pois, como o 

próprio filósofo deixa a entender em suas considerações iniciais ao ensaio, poucos leitores seriam 

capazes de compreender o sentido e a utilidade de tal ensaio. Por sua educação pietista, uma corrente do 

protestantismo que deixava um pouco de lado as especulações teológicas, mas se ater a uma vivência de 

acordo com os princípios críticos, sua visão filosófica pode ser compreendida de modo similar. Se isto é 

valido, o próprio posicionamento crítico kantiano em relação a metafísica de seu tempo, portanto, todo o 

aparato conceitual da primeira crítica, deve ser observado em função da segunda, corroborando com a 

tese de Nagy e Kroner, ou seja, que toda a função teórica e especulativa da razão deve estar, de certo 

modo, submetida à esfera prática e ética, e que a última possui autonomia em relação à primeira. 

Portanto, especular sobre questões metafísicas e ditas “sobrenaturais” é menos importante que 

buscarmos uma vivência prática de acordo com os arquétipos que se encontram em nossa própria razão, 

vale dizer com a Lei Moral. No entanto, tal tarefa não parece simples pois, como o próprio autor deixa a 

entender, poucos leitores seriam capazes de compreender o sentido e a utilidade de tal ensaio. Além 

disso não podemos ter certeza se a posição de Kant a respeito de Swedenborg seja imparcial, puramente 

objetiva, ou se é fruto também de uma frustração, pois apesar de ter adquirido e lido toda a Arcana 

Coelestia do místico, segundo relatos, teria enviado ao ilustre personagem uma carta, à qual esperou 

ansiosamente e inutilmente a resposta, que nunca chegou até ele.  
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A posição de Kant a respeito é, no mínimo, paradoxal, hora parecendo 

negar veementemente a legitimidade de tais faculdades, como simples quimeras, hora 

apresentando uma profunda inquietação e interesse em compreender 

antropologicamente tais fenômenos e supostas faculdades. 

Mas poderíamos nos questionar primeiramente, em que consiste o 

misticismo ou a experiência dita mística? Qual a relação de Kant com o misticismo? 

Kant fora profundamente envolvido em estabelecer os limites do entendimento humano 

em uma razão pura e dedicou boa parte de seu vigor intelectual em estabelecer os 

limites e condições de possibilidade de uma futura ciência Metafísica. No entanto, 

apesar de sua tendência racionalista e sua influência cética, herdada de Hume, fato 

fortemente enfatizado pela tradição de leitura de recorte positivista a qual tende a se 

posicionar totalmente contra qualquer possibilidade de uma visão favorável de Kant a 

respeito, o filósofo prussiano demonstrava inquietude em relação a assuntos místicos e 

ditos “sobrenaturais”, mas, ao mesmo tempo, apresentava impressionante sobriedade e 

sensatez filosófica, isto é, buscava não se enredar no emaranhado de conceitos, 

aparentemente vazios e confusos de tais pensadores, utilizando como escudo infalível 

uma razão crítica.  

Desde os primeiros contatos de Kant com o caso de Swedenborg, por 

meio de relatos de pessoas confiáveis bem como a tomada de consciência do surgimento 

de sua obra Arcana Coelestia, Kant demonstrara profundo interesse, e chega dedicar em 

torno de 8 anos ao estudo de suas obras.  

Ora, sendo assim, como poderíamos, interpretar adequadamente a 

posição de Kant em relação ao misticismo, seria generalizada ou aplicada somente ao 

caso de Swedenborg? Se é justa a acusação de Kant ao místico sueco de “entusiasmo 

místico”, ou “desvario” (schwarmerei) e se são totalmente descabidas tais ditas 

experiências místicas, por que Kant teria dedicado tanto tempo na investigação 

filosófica deste caso e temas de equivalente teor metafísico e místico? Ainda na 

Antropologia Kant desenvolve exposições acerca de outras “faculdades” do como: A 

faculdade de previsão, o pressentimento, o presságio, e até mesmo a “intuição mística” 

do epoptas. Eis algumas das questões que fundamentam seu ensaio e que parecem tanto 

inquietar a Kant: Quais os fundamentos seguros e qual a posição que devemos ter diante 

de fenômenos que desafiam nosso entendimento? Devemos aceitar tais relatos místicos 

ou nos utilizarmos do escudo aparentemente indestrutível de um ceticismo empirista?  
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Em certo momento, ainda na Antropologia, Kant ao tratar da 

faculdade da imaginação, afirma que: “A originalidade (produção não imitada) da 

imaginação, se concorda com os conceitos, chama-se gênio; se não concorda, 

desvario.” (KANT, 2006, p. 71). Ora, se tivéssemos que escolher entre as duas opções, 

afinal, qual seria o veredito de Kant a respeito da inquietante figura de Swedenborg? 

Segundo Marques: 

 

A intenção de Kant, todavia, não é a de rotular Swedenborg com um 

qualquer anátema de insanidade. O que lhe interessa é compreender 

aquilo que torna o pensador sueco num caso interessante, em que 

medida se podem retirar das suas visões ensinamentos com algum 

valor e repercussão universais. Será por essa via que Kant estabelece o 

parentesco que constitui a chave hermenêutica do seu texto. E 

verdade, ao ponto de poder ser objecto de ironia, que Swedenborg não 

nos dá outra demonstração acerca da sua frequente transição entre o 

mundo material e o espiritual, para além do entusiasmo e da convicção 

subjectiva das suas narrativas (MARQUES, 2004, p. 70). 

 

Contudo, será que esse visionário, que esse contemplador de espíritos, 

que esse "sonhador da sensação" está sozinho na produção de relatos de legitimidade 

duvidosa? A resposta de Kant é desafiadora para a metafísica. Qual o fundamento 

intuitivo (intuições empíricas) das proposições metafísicas? Será que o visionário, que 

se confessa como íntimo dos céus, não estará acompanhado por perto pelo metafísico? 

Se utilizando de seu talento mais simbólico e didático na Antropologia 

(2006), Kant apresenta uma analogia que, além de permitir compreender sua própria 

teoria do conhecimento, nos dá uma chave de interpretação para o posicionamento 

kantiano tanto para a metafísica em geral quanto para o misticismo. É importante 

lembrar que só é possível para Kant um conhecimento legítimo mediante a atividade 

complementar entre faculdades opostas, a saber, Entendimento e Sensibilidade. O 

entendimento de modo geral possui um aspecto ativo (facultas), conceitual, abstrato, 

esquemático e em grande medida teórico. A sensibilidade por sua vez, se apresenta 

como uma passividade representacional (receptivitas) e tem como características gerais 

a imediaticidade (intuições), a singularidade e particularidade referente aos objetos, etc. 

Ora pois, Kant apresenta uma analogia muito curiosa que consiste no seguinte: O 

entendimento é como o Senhor, o legislador, e a sensibilidade é como a Senhora: 

 

Todos demonstram total respeito para com o entendimento, como 

também já o mostra sua denominação de faculdade superior de 
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conhecimento; [...] A sensibilidade, porém, tem má fama. Fala-se 

muito mal dela, por exemplo: 1) que confunde a faculdade de 

representação; 2) que é presunçosa, teimosa, e difícil de dominar 

como senhora, quando só devia ser servidora do entendimento; 3) que 

até mesmo engana, e com ela toda cautela é pouca. – Mas, por outro 

lado, não lhe faltam encomiastas, principalmente entre poetas e 

pessoas de gosto, que não apenas enaltecem, como sendo um mérito, a 

sensibilização dos conceitos do entendimento, mas também colocam 

justamente nisso, e em que os conceitos não sejam decompostos com 

tão meticuloso cuidado em suas partes integrantes, a expressividade (a 

abundância de pensamento) ou a ênfase (reiteração) da linguagem e a 

luminosidade (claridade na consciência) das representações, e 

declaram precisamente a simplicidade do entendimento como 

indigência. Não necessitamos aqui de nenhum panegirista, mas apenas 

de um advogado que refute o acusador (KANT, 2009, §8, p. 43). 

 

Obviamente, neste caso, o próprio Kant assume o papel de advogado 

da sensibilidade, o qual irá refutar uma a uma, todas as falsas acusações a ela. Ora, a 

chave de leitura que Kant nos fornece neste contexto, consiste na harmoniosa relação 

entre ambas faculdades do espírito. O material intuitivo fornecido pela “senhora 

sensibilidade”, se utilizado corretamente será um ótimo aliado na tarefa por vezes árdua 

do conhecimento. Porém, se mal utilizado, pode seduzir e levar ao desvario. Conforme 

se dá esse processo de associação ou relação entre o material intuitivo (sensibilidade) e 

o conceitual (entendimento) é que se pode distinguir o gênio e desvario.  

O entendimento deve dominar sem, contudo, debilitar a sensibilidade. 

Se o entendimento extrapola seus limites meramente discursivos, lógicos e formais, 

pode se tornar um tirano, um político ou líder religioso demagogo e prolixo, caindo em 

conceitos vazios. Se a sensibilidade passa a querer dominar, e extrapola seus limites 

representacionais acaba se tornando a “louca da casa”, uma megera, ou a plebe 

sanguinária que se revolta contra seu líder político.  

Mas por que tais relatos interessariam aos propósitos de nosso 

trabalho? Obviamente além de muito bem ilustrar alguns dos motivos pelos quais o 

tema do misticismo é motivo de tantas controvérsias, e por não ser considerado digno de 

crédito por muitos eruditos que se defrontam com questões que parecem transcendem os 

limites teóricos do intelecto humano, poderíamos questionar Kant se certos fenômenos 

ou faculdades tidos por “sobrenaturais”, são realmente contrários às “leis conhecidas da 

experiência”, ou se não poderia ser o caso de se conceber as mesmas como ordenadas 

por “leis perfeitamente naturais porém inconscientes”, tal como as representações 



302 

 

Anais do VI Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL, VI Ciclo Hannah Arendt - 

Brasil/Venezuela e I Jornada sobre Ensino de Filosofia 
Universidade Estadual de Londrina - 16 a 18 de novembro de 2015 

obscuras, que embora tão familiares ao esquematismo de nosso entendimento mas ao 

mesmo tempo tão difíceis de seres trazidas a luz de nosso entendimento. 

 

A OBSCURIDADE E AS REPRESENTAÇÕES INCONSCIENTES 

 

Visitando os recônditos do pensamento kantiano, encontramos um 

tópico, que, de acordo com Rohden, não deve ser negligenciado por sua amplitude e 

complexidade que traz à razão crítica kantiana: As representações inconscientes ou 

obscuras. Após termos apontado em trabalhos anteriores alguns elementos filosóficos 

necessários para se pensar a proximidade entre os conceitos kantianos de intuição, 

arquétipo e símbolo, iremos apresentar este tópico kantiano, que pode contribuir para se 

pensar o tema do misticismo em Kant e que tem na Antropologia recebe um lugar de 

destaque.  

Valério Rohden, em um de seus últimos trabalhos6, nos chama a 

atenção para este tópico kantiano, no mínimo desconcertante. Como o próprio estudioso 

afirma, tal tema traz alguns constrangimentos para uma filosofia fundada na 

autoconsciência, pois, como destaca, Kant paradoxalmente afirma na reflexão 177 que: 

“Todos os atos do entendimento podem ocorrer na obscuridade”7. Tal declaração 

kantiana parece colocar em cheque sua visão hierárquica das faculdades de 

representação, donde o entendimento é considerado superior à sensibilidade.  

Não obstante, a crítica de Kant ao misticismo possa ser compreendida 

a partir de alguns pontos que buscamos expor na primeira parte deste trabalho, 

poderíamos acrescentar: a negação kantiana da possibilidade de uma intuição 

intelectual, o conselho de Kant de não se tomar como um esquema aquilo que serve 

apenas como símbolo, e um terceiro aspecto que apresentaremos agora: a obscuridade 

na exposição de conceitos. Não bastasse a própria obscuridade que jaz em nossa 

faculdade representacional, nossas representações que não temos consciência, uma outra 

dose de obscuridade muitas vezes é forjada:  

 

_______________ 
6 Gostaria de deixar aqui minha pequena homenagem a este grande pesquisador que acolheu com tanta 

paciência as inquietações filosóficas inocentes deste estudante. Tive a oportunidade de presenciar este 

que constitui um dos últimos grandes trabalhos de Rohden poucos meses antes de seu falecimento e que 

coincidiu e contribui em grande medida para a continuidade desta pesquisa.  
7 KANT, Reflexionen zur Anthropologie. AA BandXV/1, 1923, p. 65 apud ROHDEN, Representações 

não conscientes em Kant, 2009, p. 03. 
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Para simular penetração e profundidade usa-se, muitas vezes com o 

resultado desejado, até mesmo uma obscuridade estudada, assim 

como, no crepúsculo ou através de uma névoa, os objetos são vistos 

sempre maiores do que são. O skotíson (torna obscuro!) é a palavra de 

ordem de todos os místicos para, mediante uma obscuridade artificial, 

simular atraentes tesouros de sabedoria. Mas em geral um certo teor 

enigmático numa obra não é desagradável ao leitor, porque com isso 

se lhe tornará sensível a própria sagacidade para resolver o que é 

obscuro em conceitos claros (KANT, 2009, §6, p. 37). 

 

Se temas como, Deus, imortalidade da alma, origem do universo, Bem 

e Mal, comunicação com espíritos, sonhos lúcidos, são metafisicamente desafiadores, 

Kant nos mostra que é possível trata-los filosoficamente e antropologicamente. Mas, 

negar absolutamente a possiblidade de tais fenômenos e ditas faculdades antes mesmo 

de investigar, bem como crer cegamente em tais relatos, pode nos conduzir a um terreno 

obscuro por interesseiros charlatães e entusiastas sinceramente equivocados. Kant 

curiosamente afirma que o campo das representações de que somos conscientes é muito 

pequeno em comparação ao campo de nossas representações inconscientes, sendo que 

nas ditas faculdades inferiores do ânimo, a afinidades de representações obscuras seria 

muito maior. Cito Kant: 

 

Que seja imenso o campo das nossas sensações e intuições sensíveis, 

isto é, das representações obscuras no ser humano de que não somos 

conscientes ainda que possamos concluir indubitavelmente que as 

temos;  [...] que, por assim dizer, no grande mapa de nosso espírito só 

haja poucos lugares iluminados, isso pode nos causar espanto com 

relação ao nosso próprio ser; pois bastaria apenas que um poder 

superior exclamasse: “faça-se a luz!”, que, mesmo sem o acréscimo de 

quase nada, [...] meio mundo, por assim dizer, se abriria diante de nós 

(KANT, 2009, §5, p. 35). 

 

Como poderíamos interpretar adequadamente tal trecho sem retomar a 

figura enigmática de Swedenborg e suas experiências místicas que tanto tempo ocupou 

as reflexões de Kant? Além da obscuridade natural de nossa faculdade de representação, 

o misticismo surge como um tema não menos inquietante, uma vez que teria ocupado 

por boa parte das reflexões de Kant, parecendo aos olhos de alguns estudiosos como 

uma vertente irracional da filosofia, e a outros como uma visão de mundo nem sempre 

compreendida. Apesar da aguda e profunda razão crítica de Kant, o filósofo se esquiva 

de qualquer abordagem psicológica e fisiológica das representações, deixando uma 

sombra que o iluminismo kantiano não é capaz de iluminar, bem como deixa ao encargo 

da posteridade tal árdua e arcaica tarefa prescrita originalmente no pórtico do templo de 
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Delfos e implícita na quarta questão da que resume a atividade filosófica para Kant: O 

autoconhecimento8. 

 

UM SIMPLES TEMA FILOSÓFICO PERIFÉRICO OU UM PROBLEMA 

FILOSÓFICO? 

 

Poderíamos elencar vários motivos para reconhecer esse tema como 

um problema em Kant. Primeiramente, poderíamos destacar que, apesar do tema do 

misticismo estar disseminado em suas obras tanto pré-críticas quanto em suas obras 

críticas, Kant não parece ter deixado uma definição clara e precisa (digna de seu gênio 

filosófico) acerca do misticismo. Ao contrário, deixou na maioria das vezes referências 

paradoxais, sobretudo em seu ensaio SV, deixando o leitor atônito diante de tal 

posicionamento. O segundo motivo toca em um ponto aparentemente pacífico entre os 

estudiosos kantianos, a saber, na distinção entre o período pré-crítico e crítico de seu 

pensamento. O equívoco consiste em se conceber que tal ensaio se trata de um ensaio 

pré-crítico sendo que se observa já neste trabalho um forte teor crítico, e portanto, tal 

divisão histórica seria mais adequada se considerada em relação à sua Revolução 

Copernicana.9 O terceiro motivo se refere ao termo utilizado por Kant para se referir ao 

misticismo, a saber, schwärmerei, comumente traduzido como insânia, insanidade, 

desvario, deixando assim o veredito totalmente desfavorável ao misticismo. No entanto, 

como defende Marques (2004), o posicionamento de Kant a respeito deve ser 

compreendido à luz do entusiasmo e, portanto, Kant não teria um posicionamento 

totalmente desfavorável como facilmente se poderia pensar.  

Apesar das duras críticas dirigidas ao sueco, Kant apresenta-se 

favorável ao misticismo, em relação às sentenças oraculares, e especialmente ao 

Daimon socrático, que, apesar de toda insânia que aparenta, seus juízos morais são 

corretos. Se Kant se apresenta de modo geral desfavorável, ao menos à Swedenborg, de 

um ponto de vista epistemológico, na segunda Crítica, coloca-se como um grande 

defensor do misticismo, de uma perspectiva moral, por um lado, podemos incorrer em 

equívocos por um demasiado entusiasmo, o misticismo seria uma visão filosófica muito 

_______________ 
8 “As quatro questões presentes em sua Lógica, ilustram bem a concepção filosófica de Kant bem como o 

esquema geral de suas obras críticas: 1) O que posso saber? 2) O que devo fazer? 3) O que me é licito 

esperar e 4) O que é o homem? A importância que Kant dá à Antropologia e, portanto ao 

autoconhecimento, não pode ser negligenciada uma vez que na quarta questão, referente à natureza 

humana, afirma Kant que se resume todas as outras (KANT, AK25). 
9 PAMQUIST, 1989, p. 02.  
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mais recomendável que o empirismo, pois ainda pode ser compatível com a beleza e a 

sublimidade da lei moral.  

Seguindo Kant, se por um lado, podemos incorrer em equívocos por um 

demasiado entusiasmo, ainda assim o misticismo seria uma visão filosófica muito mais 

recomendável que o empirismo, pois ainda pode ser compatível com “a beleza e a sublimidade 

da lei moral”. Com este trabalho buscamos defender que, apesar de o misticismo da razão em 

Kant, seja para alguns estudiosos considerado um tema periférico, é um problema 

filosófico ainda não reconhecido, formulado e muito menos difundido academicamente. 

Mesmo que se trate de um terreno ainda envolto por obscuridades, longe de ser 

desinteressante, pertence a uma das profecias críticas de Kant a respeito de questões que 

embaraçam nossa limitada razão humana, ainda continuam a instigar e a motivar o 

espírito filosófico e crítico. Concluímos este trabalho com as palavras do próprio Kant, 

que nos deixam uma questão ainda pendente, a saber, se Kant nega absolutamente a 

possibilidade do homem de ter acesso a uma intuição de tipo intelectual (intellectus 

archétypus) e se, de fato, como alguns estudiosos defendem, Kant tinha uma posição 

totalmente contrária ao misticismo, como devemos interpretar o seguinte trecho da 

segunda Crítica? 

 

Não obstante a defesa da razão prática contra o empirismo é muito 

mais importante e recomendável, dado que o misticismo ainda é 

compatível com a pureza e sublimidade da lei moral e, além disso, não 

é natural nem conveniente e adequado à maneira de pensar comum 

estender a própria imaginação até intuições supra-sensíveis10, por 

conseguinte, deste lado o perigo não é tão grande; contrariamente, o 

empirismo extermina na raiz a moralidade de intenções  [...] e 

substitui o dever por algo completamente diferente, a saber, um 

interesse empírico no qual as inclinações se acomodam entre si,  [...] 

degradam a humanidade se são elevadas a dignidade de um princípio 

prático supremo  [...] e como não obstante, [as inclinações] são tão 

favoráveis a mentalidade de todos, o empirismo é por isso muito mais 

perigoso que todo o entusiasmo da razão, que jamais pode constituir 

um estado duradouro de um grande número de seres humanos11 

(KANT, 2003, CRPr 125 – 126). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

_______________ 
10 Para o espanto de alguns kantianos ainda não familiares com tal referência, Kant se utiliza precisamente 

do termo Übersinnlische Anschauungen. 
11 Tradução nossa. Para isso foram confrontadas as versões em Português, Espanhol e do Alemão. 

Preferimos traduzir Schwämerei por entusiasmo da razão, no entanto o termo exaltação também seria 

uma boa alternativa.  
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OO  AARRGGUUMMEENNTTOO  DDAA  AANNAALLOOGGIIAA  EE  OO  PPRROOBBLLEEMMAA  EENNTTRREE  SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADDEE  

EE  CCOORRPPOO  EEMM  SSCCHHOOPPEENNHHAAUUEERR  

Juliana dos Reis Cuenca 

Mestranda – Filosofia (UEL) 

cuencajuliana@hotmail.com 

 

RESUMO: O texto tem como norte um ponto estratégico dentro da filosofia 

schopenhaueriana: o argumento da analogia tomado como aquele que torna possível a 

metafísica imanente, característica do pensamento do autor; também busca uma crítica a 

tal argumento baseada na problemática estabelecida ao longo da história da filosofia 

sobre a possibilidade de uma relação objetiva entre subjetividade e corpo. Nesse 

sentido, é possível defender que tal argumento não se apresenta como baliza conceitual 

suficiente para tratar objetivamente o problema da relação entre subjetividade e corpo 

tendo em vista que se desenvolve a partir de categorias conceituais subjetivas. Dessa 

forma, é necessário demonstrar porque a relação entre subjetividade e corpo é um 

problema para o autor e como ele não estaria autorizado a atribuir ao mundo, pela 

analogia através da relação que estabelece entre sujeito cognoscente e sujeito do querer, 

o sentido subjetivo do homem. Por meio dos conceitos de sujeito cognoscente e sujeito 

do querer, através dos quais se estabelece o caráter subjetivo da filosofia do autor 

quando se reconhecem milagrosamente no corpo, a crítica à analogia se perfaz pela 

fugacidade desse reconhecimento que parece necessário apenas discursivamente. É 

através da leitura e análise das principais obras do autor que o problema pode ter sua 

explanação completa, ainda levando em conta a consistência teórica e lógica do autor e 

sua possível vantagem por dizer respeito a uma metafísica, mas uma metafísica que se 

pretende imanente e dá ensejo à crítica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metafísica imanente. Schopenhauer. Corpo. Argumento da 

analogia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A temática sobre a possibilidade de uma relação objetiva entre 

subjetividade e corpo obteve inúmeros desenvolvimentos ao longo dos anos e é 

responsável pelas mais variadas teorias. Dessa forma, de maneira abrangente, o 

problema proposto deve abarcar o que pode ser o conceito de subjetividade e corpo para 

Arthur Schopenhauer. Para tanto, se faz necessário demonstrar de que maneira o autor 

“aceitaria” o problema, ou seja, por que é possível falar da relação entre algo que se 

entenda como uma subjetividade e o corpo propriamente dito nos meandros de sua obra. 

Desde a “fundação metafísica” de Platão, quando a busca pelos 

princípios deixa de ser apenas física e se transfigura em dois planos do ser: o sensível e 

o suprassensível; até em Descartes, em que há a diferenciação entre algo efetivo – res 

extensa – e algo substancialmente não redutível a ela – res cogitans; ou mesmo em 
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Kant, com sua crítica à metafísica desenvolvida através da sua revolução copernicana e 

seus princípios a priori; desde que é possível falar em história da filosofia, é possível 

recortar um problema que a percorre: a existência de uma subjetividade (representando 

a “interioridade” de um sujeito em sua relação com o mundo) e a sua relação com o 

corpo (representando o viés físico, determinado pelas leis físicas do mundo). 

No entanto, é por meio de um aprofundamento da conceituação que a 

problemática entre subjetividade e corpo se faz mais presente. Algumas ramificações da 

filosofia da mente dão o nome de “estados mentais”, o que, de maneira genérica, diz 

respeito às sensações puramente “internas”, “mentais”, ou melhor, subjetivas, as quais 

não são diretamente ligadas ao objeto (o gosto de algo, por exemplo); também pode ser 

chamado de “experiência consciente” que, de acordo com Nagel (2005, p. 245-262), 

pode ser entendido como a experiência de uma experiência. 

É nesse sentido que se espera desenvolver propriamente o problema 

entre subjetividade e corpo em Schopenhauer, já que o autor desenvolve sua teoria 

tendo como ponto chave o reconhecimento subjetivo de uma das suas categorias do 

conhecimento: a relação entre motivação e ação em que, no tocante ao seu 

conhecimento, há a inserção do conceito de “sujeito do querer” (alinhado com a 

metafísica imanente schopenhaueriana) que, de maneira geral, estabelece o 

conhecimento interno da causalidade na teoria do autor. Ora, e o que seria isso se não 

uma “experiência da experiência”? 

 

Aqui estamos, por assim dizer, entre bastidores, e descobrimos o 

segredo de como, de acordo com sua mais íntima essência, a causa 

produz o efeito: pois aqui conhecemos por uma via completamente 

diferente; portanto, de uma maneira inteiramente diversa. E daqui se 

infere esta importante proposição: a motivação é a causalidade vista 

por dentro (SCHOPENHAUER, 1998, p. 208 – grifo do autor). 

 

ANALOGIA, SUBJETIVIDADE E CORPO 

 

Não apenas a partir de sua principal obra, O Mundo como Vontade e 

Representação, mas toda a filosofia de Arthur Schopenhauer percorre a ideia central de 

que, em relação a qualquer coisa que se possa considerar, o mundo em seu todo deverá 

ser considerado em duas perspectivas as quais o próprio título da obra nos sugere: como 

representação, o mundo é entendido objetivamente, enquanto algo a ser conhecido em 

suas “formas de funcionamento”, em suas leis e regras, em uma relação puramente 
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cognoscitiva com quem representa. Como vontade, o mundo é entendido para além da 

mera representação (embora o próprio conhecimento não saia dos limites da 

representação), como aquilo que é em si mesmo, subjetivamente considerado e livre das 

formas às quais a representação está submetida. 

Pensando em como se coloca o problema ao longo da história da 

filosofia (já prefigurado acima) é possível entender a conceituação de “subjetivo” a 

partir da ideia que se tem de um “estado interno” DO ou PARA O conhecimento; nesse 

sentido, Schopenhauer pode transitar tranquilamente na discussão amparado pelo seu 

princípio de razão suficiente: “[...] as formas essenciais e universais de todo objeto – 

tempo, espaço e causalidade – também poderem ser encontradas e completamente 

conhecidas partindo-se do sujeito, sem o conhecimento do objeto, isto é, na linguagem 

de Kant, residem a priori em nossa consciência” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 46). 

Reconhecemo-nos como sujeitos apenas enquanto conhecemos (um 

objeto) e nunca como algo conhecido, permanecendo nessa relação inseparável e 

intransponível com o objeto conhecido que, nesse sentido, já se apresenta nas formas do 

princípio de razão formando a representação (Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 45). 

Aqui, é importante chamar atenção ao sujeito enquanto COGNOSCENTE que, como 

viés do tema proposto, pode ser visto em um esboço geral. 

O conhecimento começa pela representação; o conhecimento objetivo 

do mundo exterior se dá pela intuição empírica que, por sua vez, está submetida à forma 

do princípio de razão de ser no tempo e no espaço como condição da sensibilidade 

necessária a essa intuição. Como o princípio de razão suficiente é a forma a priori para 

o conhecimento das relações entre objetos mas não vale para o sujeito cognoscente já 

que esse não pode se encontrar em duas instâncias diferentes ao mesmo tempo, a saber: 

enquanto sujeito que conhece um objeto e a ele estabelece as formas do conhecimento, 

não pode se dar na condição de objeto sob essas formas porque elas já o pressupõem 

(Cf. SCHOPENHAUER, 2005, p. 45). É apenas como “dono de um corpo” que cabe ao 

sujeito cognoscente a possibilidade do conhecimento do mundo exterior enquanto esse 

corpo se ocupa da condição de mediador entre sensações e entendimento. 

A questão de Schopenhauer, no entanto, não se perfaz apenas na 

caracterização da possibilidade do conhecimento objetivo do mundo (que leva a 

entender o conceito de um sujeito cognoscente em sua obra), mas visa fundamentar um 
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significado para as intuições que se possa ter do mundo1. Nesse sentido, a estratégia de 

Schopenhauer é transmutar o ponto de vista da experiência externa (que não atende suas 

necessidades) para a experiência interna. 

Para Schopenhauer, é possível estabelecer essa distinção a partir do 

momento em que se pergunta como é possível uma causa produzir um efeito. É em 

relação a uma categoria do conhecimento que diz respeito a uma forma de causalidade 

(e me refiro agora à lei de motivação) que atinge diretamente os homens em direção às 

suas ações que a questão parece aflorar, pois traz consigo a problemática da consciência 

e da liberdade (o que, tendo em vista o objetivo que se tem aqui, não parece necessário 

tratar em seus pormenores). 

No momento em que o sujeito cognoscente estabelece uma relação de 

conhecimento com a ação individual humana e reconhece que um motivo específico o 

afeta em sua própria vontade, ele se reconhece em sua essência íntima, aquela que 

provoca suas ações dando-o um caráter moral e não mais apenas fenomênico; esse é o 

momento em que ocorre a consciência de si. Nesse sentido, o que é importante ressaltar 

é o objeto tratado nessa classe de conhecimento: aquela vontade individual, o próprio 

sujeito que se manifesta subjetivamente, que chamamos de sujeito do querer. 

Vale chamar atenção também ao fato de que o sujeito de querer recebe 

esse nome apenas porque se trata de um OBJETO na relação de conhecimento, 

característica que não poderia ser atribuída ao sujeito cognoscente já que a ele não cabe 

ser conhecido. No entanto, e o mais importante, é que os dois sejam entendidos como 

um só, considerado de perspectivas diferentes através do CORPO. 

Já no §18 do MVR, Schopenhauer aponta a importância do 

reconhecimento do sujeito cognoscente com a vontade, ou seja, o sujeito do querer 

através do corpo; o autor chama o fato de o objeto coincidir com o sujeito de 

“MILAGRE”, ou melhor, “milagre por excelência"2: 

 

Ora, na medida em que conheço minha vontade propriamente dita 

como objeto, conheço-a como corpo. Com isso me encontro 

novamente em meio à primeira classe de objetos abordada no ensaio 

sobre o princípio de razão, ou seja, em meio aos objetos reais. [...] 

essa primeira classe de representações recebe seu esclarecimento, sua 

decifração apenas pela quarta classe de representações [...] e que em 

_______________ 
1 Esse significado das intuições carrega a característica de algo não submetido às formas do 

conhecimento. 
2 Milagre κατεξοχήν (Cf. SCHOPENHAUER. 2005. p.  330) 
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realidade não pode ser oposta, como objeto, ao sujeito 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 159). 

 

Brandão (2008, p. 224) aponta que além da dupla perspectiva do 

sujeito que têm seu ponto mútuo no corpo, também este último passa a ser visto de dois 

modos diferentes e complementares: na perspectiva do sujeito cognoscente, o corpo é o 

objeto imediato, objeto entre objetos que, como dito anteriormente, mediará a 

sensibilidade e intelecto; e na perspectiva do sujeito do querer o corpo é a própria 

objetivação da vontade e sua condição de conhecimento, coincidindo, portando, com a 

condição para o “milagre por excelência”. Cacciola (1994, p. 41) ainda acrescenta que é 

a coincidência do sujeito do querer (como objeto) com o sujeito cognoscente que 

permite a noção de “eu” dentro da filosofia schopenhaueriana: “Portanto, o eu, para 

Schopenhauer, só é pensável na identidade do sujeito do conhecer e o corpo, sujeito do 

querer” 

Em consequência, o projeto schopenhaueriano adquire forma 

determinada pelo chamado argumento da analogia: ora, se a partir da dupla perspectiva 

que tenho do meu corpo, objetiva e subjetiva, ou seja, no momento em que é entendido 

que sujeito cognoscente e sujeito do querer se dão em um mesmo SER e, que esse ser se 

relaciona (pelo seu corpo) com outros fenômenos no mundo, o argumento da analogia 

atribui a mesma vontade como o caráter subjetivo ou interno de todos os outros 

fenômenos em uma analogia entre as representações intuitivas (Cf. SCHOPENHAUER, 

2005, p. 161), entendendo-os também como corpóreos, a vontade se manifesta através 

deles, ou melhor, se objetiva. A visão subjetiva do mundo se faz possível. 

Uma crítica ao argumento da analogia se torna possível quando se 

pensa na fugacidade subjetiva em que se dá o reconhecimento “milagroso” entre sujeito 

cognoscente e sujeito do querer: se essa distinção se dá apenas através da lei de 

motivação, de maneira subjetiva e que se estabelece em polos da visão do corpo, o que 

permite que Schopenhauer atribua esse caráter da experiência interna também às outras 

intuições do mundo?3 

Se através do corpo há o reconhecimento de sujeito cognoscente e 

sujeito do querer, pela dupla perspectiva, seria necessário (ou mais prudente) que o 

autor considerasse a possibilidade ou não da dupla perspectiva em cada caso, ou seja, 

_______________ 
3 Lembrando que é justamente por meio dessa analogia que as intuições recebem o significado almejado 

pelo autor. 
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em cada intuição, e não tomá-la como verdadeira (como o faz) a partir de um argumento 

curioso que diz respeito à pretensão do homem em ser privilegiado pelo intelecto e, 

portanto, ser diferente de qualquer coisa no mundo, como um “egoísmo teórico”. A 

crítica a esse egoísmo teórico é consistente, no entanto, o caminho contrário ao tomado 

pelo autor também o é e, de maneira geral, é mais bem aceito objetivamente. 

Brandão ainda acrescenta que a analogia só se torna possível a partir 

do milagre e que conceitualmente ele só se tornou possível no momento em que 

Schopenhauer especifica a lei de causalidade (primeira classe de representações) em lei 

de excitação e lei de motivação (quarta classe de representações) porque, nesse sentido, 

a descoberta da vontade a partir da lei de motivação pode se transferir também à 

primeira classe de representações (Cf. BRANDÃO, 2008, p. 228). 

É nesse sentido que se pode falar de um “caminho metafísico”: em 

primeiro lugar, deve-se ter em conta o simples caráter discursivo em que é tratada a 

diferenciação de sujeito cognoscente e sujeito do querer (já que os dois são um), mas 

que se mostra essencial à filosofia schopenhaueriana. O problema é resolvido de 

maneira logicamente consistente a partir de um conceito necessário apenas 

discursivamente. Em segundo lugar, trata-se, em última instância, de metafísica; 

Schopenhauer não pretende construir ciência com sua subjetividade e, por isso, talvez, 

não se esforce para buscar elementos mais fortes para justificar a analogia do que a 

crítica ao egoísmo teórico. 

 

CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, o argumento levantado nesse texto partiu, 

primeiramente, da curiosidade e leituras sobre filosofia da mente. Ali, se concentram em 

estabelecer uma relação estrita entre mente e cérebro. No entanto, se mostra necessário 

abranger essa conceituação tendo em vista o desvio de uma leitura anacrônica de 

Schopenhauer em relação ao desenvolvimento contemporâneo do mesmo tema. 

Em segundo lugar, em relação ao próprio autor, a discussão é possível 

tendo em vista a problematicidade do argumento da analogia e sua pretensão dentro da 

obra de Schopenhauer. Em relação à pretensão: a de atribuir significação para as 

intuições no mundo. Sobre a problemática: a de estar salvaguardada apenas pela crítica 

ao egoísmo teórico que muitas vezes parece insuficiente, mas é protegida pela lógica 

perspicaz schopenhaueriana que leva, ao que parece, a um medo da crítica. 
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Em relação ao tema ou ao autor, essas particularidades não são 

deixadas de lado no decorrer do projeto, já que se considera uma crítica ao argumento 

tão central na obra de Schopenhauer a partir de elementos trazidos do problema da 

relação entre subjetividade e corpo, sem deixar de lado a característica lógica e o 

caminho metafísico tomado pelo filósofo como “direito de resposta.” 

Além disso, o caminho metafísico tomado por Schopenhauer pode ser 

considerado também como uma das respostas possíveis ao problema proposto, tendo em 

vista que se desenvolve de maneira tão peculiar em sua filosofia através da relação 

milagrosa entre subjetividade e corpo, levando em conta, porém, a característica de sua 

conceituação, a qual também não se pretende abandonar. 

O projeto de uma crítica à analogia, levando em conta a metafísica 

imanente do autor, nasce no intuito de evitar uma leitura anacrônica, a qual parece ser 

injusta já que, em sentido inverso, parece que Schopenhauer busca uma resposta aos 

problemas que coloca quando indica a relação entre subjetividade e corpo em um 

caminho metafísico, o qual tem plena consciência de não ser objetivo e nem poder ser 

considerado como tal. 

Nesse sentido, o caminho traçado foi o de esclarecer, em primeiro 

lugar, de onde surge o problema entre subjetividade e corpo que permitiria o 

desenvolvimento de uma crítica ao autor, quais áreas e de que maneira ele é tratado ao 

longo da história e porque ele poderia ser desenvolvido dentro do pensamento de 

Schopenhauer; segundo, como o argumento da analogia é construído a partir do 

problema entre subjetividade e corpo, qual a importância dele dentro da filosofia de 

Schopenhauer e como se estabelece a crítica por sua não objetividade; e por último, qual 

seria a resposta do autor à crítica, ou seja, a escolha do caminho metafísico como uma 

necessidade à aplicação do argumento da analogia. No entanto, é preciso ter em vista 

que a discussão perdura com vários elementos que não se encaixam e várias teses rivais 

discutindo sobre o que a outra não contempla. O texto é concluído tendo em vista a 

possível resposta ao problema dada por Schopenhauer através do seu caminho 

metafísico. Só cabe agora, aceitá-lo ou não. 

Por último, é importante lembrar do modo pelo qual o tema da relação 

entre subjetividade e corpo pode ser identificado contemporaneamente: na filosofia da 

mente, por meio da questão sobre a redutibilidade ou não de estados mentais a cerebrais 

como, por exemplo, pode ser visto em Searle, o que colabora com o problema aqui 

colocado ou, dependendo do sistema escolhido, caminha na mesma direção metafísica 
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de Schopenhauer. Enfim, a discussão pode ser levada até ao desenvolvimento mais 

elevado na neurociência em que ainda não se tem uma resposta concreta para a pergunta 

sobre como se relacionam subjetividades e corpos, mas que pretendem levar o homem 

para além de si mesmo, como proposto por Miguel Nicolelis (2011). 
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RESUMO: O artigo tem em estrutura relacionar as nuanças das condutas existencialista do 

pensamento de Kierkegaard abordando o problema da ausência do dever moral em correlação 

ao paradoxo da fé, apresentaremos elementos que compõe a filosofia existencialista de 

Kierkegaard. A necessidade que o autor enaltece para a subjetividade e a sua relação com as 

predileções do indivíduo, e por fim a busca da existência religiosa sendo essa a concepção de 

existência que está no cerne da obra Temor e Tremor. 

 

PALAVRA-CHAVE: Existencialismo. Ética. Estética. Religião. Subjetividade. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O presente artigo propõe elucidação, de forma clara sob a correspondência entre as 

condutas existencialista exposta no pensamento de Soren Kierkegaard (1813-1855), que pelas linhas 

de Temor e Tremor (1843), das quais faremos uso, apresentaremos a relação sobre tais condutas. 

Sendo uma destas, a oposição da suspensão da ética com o paradoxo da fé, visto que este problema 

exposto por Kierkegaard. O autor eleva princípios da fé para o sentido para tal suspensão. Kierkegaard 

usara como exemplo a imagem bíblica1 de Abraão para ilustrar esse paradoxo. No movimento relatado 

no livro do Gênesis, Abraão a ordem de Deus levou seu filho Isaac até o monte Mojira para oferece-

lho em um holocausto2, ou seja, Abraão esta fardado a cumprir esta impetuosa vontade que Deus tem 

pela morte do seu filho, e, proporcionando-lhe uma situação de extremo conflito e de profunda 

tristeza, pois, nesta conjuntura ele tem que se abdicar da felicidade de possuir o único filho3 que 

obteve em suas últimas primaveras para provar o valor de sua fé. Após a exposição mais detalhada 

desta problemática pensada por Kierkegaard, momento seguinte será apresentado à oposição da 

conduta estética com o paradoxo da fé, sendo este o sentido que acarreta o silêncio e a angustia que 

Abraão reconheceu diante desta atroz prova concebida por um Deus de natureza malevolente.  

Junto a este problema da ausência do dever moral em correlação ao paradoxo da fé, 

apresentaremos elementos que compõe a filosofia existencialista de Kierkegaard. A necessidade que o 

autor enaltece para a subjetividade e a sua relação com as predileções do indivíduo, e por fim a busca 

da existência religiosa sendo essa a concepção de existência que está no cerne da obra Temor e 

_______________ 
1 Esta passagem se encontra no Genesis capítulo 22. 
2 A pratica do holocausto é comum na cultura dos Hebreus. 
3 Abraão de fato tem que abdicar do filho para provar o valor da fé, mas não é um episódio inédito de sua 

conduta, queremos expor aqui que o patriarca abandonou a escrava Agar e o filho que teve com ela Israel na 

adversidade do mesmo deserto que caminhou junto com Isaac para fazer o ato do sacrifício.  
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Tremor. E esse contraste entre essas condutas, é por sua vez, considerado pelo autor como escolhas 

individuais que se justificariam devido à natureza que cada indivíduo prospera em si, em virtude de 

que a consciência que cada possui sobre sua própria angustia.  

 

SUBJETIVIDADE E FÉ: UM SALTO DIALÉTICO 

 

Ao pensarmos nos tempos hodiernos sobre até que ponto a crença se comporta nas 

ações dos homens, Kierkegaard defronte a este problema, procurou pelo viés da alegoria abraâmica 

questionar-se, se através da fé é possível justificar atitudes inefáveis diante das vicissitudes da vida 

humana. 

O autor defronte deste atrito entre a crença e o dever moral, tem a pretensão por 

intermédio da fé de legitimar o sentido da subjetividade, diante de valores do geral4, do modo que 

estes valores expressos impelem o indivíduo de assumir uma autenticidade para seu plano de 

existência, onde o autor justifica que com essa falta de senso subjetivo se acarretaria em uma 

indisposição para o espírito, como escreve Kierkegaard:  

 

Na concepção moral da vida, trata-se, deste modo, para o Indivíduo, de 

despojar da sua interioridade, para exprimir em algo de exterior. Todas as 

vezes que isso lhe repugna, todas as vezes que é retido por algum 

sentimento, disposição, etc., de ordem íntima, ou recai no interior, peca 

contra si mesmo e entra num estado de crise ansiosa (Kierkegaard Temor e 

Tremor. pag. 151). 

 

É diante deste ato de “despojar da sua interioridade, para exprimir em algo 

de exterior” (Idem) Kierkegaard demonstra a convalescência da sociedade da sua época, onde 

o indivíduo renuncia sua subjetividade. Observando que no período em que viveu no Sec. 

XIX o Romantismo Alemão junto com a filosofia especulativa oriunda do Idealismo 

hegeliano5, foram traços marcantes na cultura dos países do norte europeu. O papel do 

romantismo alemão na crítica kierkegaardiana se deve à sua concepção de depreciação da 

vida em troca da exaltação das paixões, onde, a imaginação é o expoente mais significativo 

deste movimento, sendo que para Kierkegaard “o homem se caracteriza pelo desespero que se 

origina das contradições da sua existência” (Japiassú e Marcondes P. 155), e, não intensifica-

la em uma conduta estética para lhe exercer um sentido. Já a sua divergência com o Idealismo 

_______________ 
4 O sentido de geral na filosofia kierkegaardiana, representa os valores que são exercidos por influência da 

filosofia especulativa de Hegel. 
5 No presente trabalho faremos apenas uma perspectiva da psicologia religiosa contida no pensamento de 

Kierkegaard, sendo que o embate entre as concepções de Hegel e Kierkegaard, faremos uma detalhada 

exposição em um futuro artigo. 
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tem como escopo o sistema filosófico de Hegel, que a proposição principal de sua filosofia 

enuncia que “segundo a qual o real é a ideia, entendida, contudo não em um sentindo 

subjetivo, mas absoluto” (idem, p. 135) e para Kierkegaard o geral e o absoluto são 

enganosos, porque a tarefa de cada indivíduo é compreender-se a si mesmo na existência. 

Portanto defronte desses fortes liames que estava em torno do homem do seu tempo, o autor 

reconhece que o próprio homem deve reivindicar sua subjetividade já olvidada pela a sua 

sujeição ao geral. Onde Sciacca destaca que: 

 

Ao contrário, a filosofia do “pensador subjetivo” se concentra sobre o 

conceito da interioridade, sobre o princípio de que a verdade pertence ao 

indivíduo e a apenas a ele. A filosofia especulativa nivela as existências e faz 

dos indivíduos tantos parágrafos alienados do “sistema”. O pensador 

“especulativo” procura a verdade objetiva e se perde a si mesmo: tudo ele 

entendera exceto a si mesmo (Federico Sciacca; História da Filosofia, p. 83). 

 

Em vista disso, tanto a moral como a religião se fundamentam na universalidade do 

Idealismo, negando seu elo subjetivo, portanto, Kierkegaard ilustra o que ele denomina de paradoxo 

da fé, que segundo o autor, o movimento da fé consiste que o indivíduo reconheça a sua subjetividade 

como uma condição imprescindível para sua existência. E Kierkegaard faz uma alusão de Abraão 

como paradigma para elucidar esse paradoxo, que nesta analogia seu papel é atribuído a ser o 

cavaleiro da fé, onde a atitude que Abraão toma diante do inevitável sacrifício do filho seja uma ação 

indecifrável, contrariando desta forma a premissa de que “toda a vida da humanidade arredonda-se 

então e toma a forma de uma esfera perfeita, de que a moral é ora o limite ora o conteúdo” 

(Kierkegaard P. 150). 

Posto isto o paradoxo da fé é o absurdo da ação, Isto é, o indivíduo se torna 

superior ao universal, confunde os princípios éticos e extrapola o limite da razão. Contudo o paradoxo 

nesta acepção torna justo o ato de Abraão diante do absurdo? Do modo que “se a fé não pode 

santificar a intenção de matar o filho, Abraão cai sob a alçada de um juízo aplicável a todo mundo” 

(ibdem p. 125). Entendendo que neste cenário configura-se uma cisão da conduta ética diante da 

natureza da fé, ocasionando sua suspensão: 

 

Com efeito, é a fé esse paradoxo segundo o qual o Indivíduo está acima do 

geral, mas de tal maneira que, e isso importa, o movimento se repita e, por 

consequência, o Indivíduo, depois de ter permanecido no geral, se isole logo 

a seguir, como Indivíduo acima do geral (Ibdem p. 141). 

 

Com a ética sendo a “[...] julgadora das atitudes sociais, sem rodeios, não 

abre possibilidades de amparar o patriarca [...]” (Aline Galvão Silva P. 32). Agora, percebe-se 

que partir desta configuração a ética passa a ter um valor relativo, ou seja, é impossível 
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estabelecer um princípio de valor moral para o patriarca. Mas afinal o que de fato sua ação 

não o torna um assassino aos olhos severos da ética? 

 

É agora meu propósito extrair da sua história, sob a forma problemática, a 

dialética que comporta para ver que inaudito paradoxo é a fé, paradoxo 

capaz de fazer de um crime uma ato santo e agradável a Deus, paradoxo que 

devolve a Abraão o seu filho, paradoxo que não pode reduzir-se a nenhum 

raciocínio, por que a fé começa precisamente onde acaba a razão (Ibdem p. 

140). 

 

Pois uma vez que, o paradoxo se caracteriza como uma dialética subjetiva, a 

natureza de tal paradoxo é apresentada por Kierkegaard em um tom indecifrável sobrepujando assim 

os limites da moralidade e da razão. O autor tem a intenção de mostrar a necessidade de quebrar os 

valores da conduta ética excedendo assim seu princípio teleológico, já que a finalidade da moralidade 

é intensificar a exterioridade do indivíduo no geral ofuscando sua subjetividade, porque a “moral 

parece não dar espaço para que o indivíduo seja ele mesmo, pois segue sempre um padrão universal” 

(Dos Santos de Castro p. 53). Portanto a superação do estágio ético no que diz a respeito do religioso, 

se obtém em consequência da sua suspensão teleológica, porque para Kierkegaard, o Hebreu agiu por 

si próprio, pelo seu egoísmo, sem fins gerais, edificando sua consciência diante do absurdo de 

sacrificar o filho, pois vivenciar a angústia sem pretextos quiméricos constitui a rispidez de uma 

existência autentica. 

Sendo assim o pensador de Copenhagen elucida que a conduta religiosa tem a 

necessidade de que o indivíduo realize seu movimento dialético, para exercer seu ato subjetivo através 

da resignação infinita, sendo que este “é o último estádio que precede a fé, pois ninguém a alcança 

antes de ter realizado previamente esse movimento; porque é na resignação infinita que, antes de tudo, 

tomo consciência do meu valor eterno, e só então pode alcançar a vida deste mundo pela fé.” 

(Kierkegaard, p. 135). Ou seja, a vida exercida junto com a fé não se desenha em um ambiente além 

da realidade, o sujeito que faz da sua fé uma pratica de vida alcança seu valor eterno por intermédio da 

sua subjetividade, o indivíduo que exerce essa atitude se torna lúcido defronte às contradições que 

estabelece a sua existência. 

 

Se o homem não possuísse consciência eterna, se um poder selvagem e 

efervescente produto de tudo, grandioso ou fútil, no torvelinho das paixões 

obscuras, existissem só no fundo de todas as coisas; se sob elas se 

escondesse infinito vazio que nada pudesse encher, que seria da vida senão o 

desespero? Se assim fosse, se um vínculo sagrado não cingisse a 

humanidade; se as gerações se não renovassem como se renovam as folhas 

das florestas; se umas atrás das outras se fossem extinguindo como o canto 

dos pássaros nos bosques, atravessando o mundo como a nave o oceano, ou 

o vento o deserto estéril e cego; se o esquecimento eterno, sempre 

esfomeado, tivesse força suficiente para lhe arrebatar a presa espiada, quão 

vã e desoladora seria a vida! Mas tal não é o caso (Ibdem p. 117). 
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Portanto a imagem abraâmica enfatiza o “vinculo sagrado” como um fruto 

de seu paradoxo, pois sua angústia e contradição, junto com a sua renúncia perante o geral 

ornamenta sua subjetividade como um princípio para reconhecer sua existência diante da 

indiferença das volições das ações humanas manifestadas por um falso gosto do estupor 

oriundo de suas vicissitudes. Que em resposta as alternâncias o paradoxo reside em uma 

contradição ainda mais singular do que as leviandades da ética especulativa, porque “não foi 

por via da fé que Abraão abdicou de Isaac, mas foi por via da fé que Abraão recebeu Isaac”. 

 

A ANGÚSTIA E O SILÊNCIO: A JUSTIFICATIVA DO PARADOXO EM RELAÇÃO 

À ESTÉTICA. 

 

Ao assumir sua existência diante do inaudito, Abraão se abdicou da sua felicidade. 

Pois a exigência que Deus lhe deu como prova de sua crença tinha em sua intenção a resposta 

indubitável da fé do Hebreu. Que seus pensamentos não oscilaram ao pensar que “vale mais que me 

julgue um monstro do que perca a fé em ti” (ibdem p. 114). Pois o fardo da existência se configura na 

contradição do seu desespero. 

O silêncio distanciou Abraão da sua família, o silêncio se intensificou ainda mais 

diante do medo que este pressentiu em seu filho, ambos percorrem o deserto com seus passos pesados 

e penosos, onde pai e filho que andava sobre os mesmos passos a solidão que ambos sentiram mesmo 

na presença um do outro era a única companheira que os consolava neste imenso vazio com ventos 

hostis e insignificantes comparados ao ato taciturno de Abraão. O silêncio é desenhado nessa 

atmosfera por Kierkegaard como o protagonista da atitude do cavaleiro da fé, visto desta forma, as 

palavras não consegue expressar a sua mortificação, pois “Abraão se cala...porque não pode falar; 

nesta impossibilidade residem a tribulação e a angústia” (ibdem p. 179). A palavra como sentido da 

ação e do entendimento na análise de Kierkegaard é conduzida ao obsoleto, pois a sua compreensão é 

ilegível diante do geral. 

 A angústia é o único sentimento que reside em Abraão defronte à sua renúncia, seu 

estado de consciência se torna cada vez mais evidente com o seu silêncio, lhe desenhando a sua 

subjetividade à frente de uma existência paradoxal. E a angústia nesta configuração é bem definida, 

que segundo a versão kierkegaardiana enuncia que o indivíduo em seu “estado de inquietude do 

existente humano é provocado pelo pressentimento do pecado e vinculado ao sentimento de sua 

liberdade.” (Japiassú e Marcondes, p. 11). Diante disto a contradição da existência religiosa que 

Kierkegaard quer afigurar para o indivíduo é que ele tenha uma percepção do seu limite afronte das 

suas escolhas, dando exemplo que Abraão “antes de examinar as suas últimas palavras, foi 
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indispensável primeiro sublinhar a dificuldade em que se encontra de poder dizer qualquer coisa. A 

tribulação e a angústia do paradoxo residem, no silêncio”. (Kierkegaard, p. 182). 

Considerando o silêncio como um ato heroico daquele que faz do paradoxo sua 

existência, por outro lado, as linhas da tragédia em seus duvidosos traços transforma o herói em um 

esteta, sua figura simbólica se desenha com linhas análogas com as de Abraão. O sacrifício da vida 

diante do inefável, a coragem para tal ato obscuro, e, por fim a tristeza como um sentimento único e 

predominante no espírito desta figura. Mas o espírito trágico que mesmo em sua forma tem fortes 

semelhanças com o movimento do paradoxo, ainda assim é um estado de incompletude para 

existência. Pois Kierkegaard entende que o ato trágico, como expressão para existência é apreciado 

pela ilusão estética, em que o herói trágico aceita as vil fatalidades do destino como uma recompensa 

dos seus atos, que tem por excelência estabelecer uma manifestação idiossincrática do indivíduo para 

o geral.  

 

Na tragédia grega, a coisa oculta (e, por conseguinte, o reconhecimento) é 

um vestígio épico cujo princípio é um fatum (destino) em que desaparece a 

ação dramática e de onde a tragédia extrai a sua obscura e misteriosa origem. 

Daí ser o efeito produzido por uma tragédia análogo à impressão que se 

recebe ao ver uma estátua de mármore à qual falta o poder do olhar. A 

tragédia grega é cega (Kierkegaard p. 160). 

 

Nesta concepção indiferente a conduta do “o esteta possui a arte de variar o 

ambiente em que vive e a si mesmo; não olha para o futuro, se volta para o passado, à vaga lembrança 

na qual se esgarçam os contornos das coisas e delas conserva o perfume” (Sciacca, p. 85). Com esta 

observação o autor expõe que a estética como uma conduta, a vida é intensificada com argumentos 

superficiais se justificando assim, com seus prazeres efêmeros. Sendo esta a consequência, perfeita 

para o tédio que é estimulado por uma profunda melancolia lhe atribuindo crises de ansiedade, pois 

“despojar da sua interioridade” é não compreender a dialética da existência e afirmar a vida com um 

desespero que tem natureza cíclica, já que o esteta se consome prazeres indiferentes, pois em seu 

desespero ele busca incessantemente o sentido para tal momento, se perdendo em um próximo mais 

insignificante ainda.  

 

Não faltam pessoas a quem é necessária a sujeição e que, entregues a si 

próprias, se lançariam como animais selvagens no egoísmo do prazer; nada é 

mais verdadeiro; mas trata-se precisamente de mostrar que não se pertence a 

esse número, testemunhado que se pode falar com temor e tremor; e deve-se 

fazê-lo por respeito às coisas grandiosas, afim de que elas não caiam no 

esquecimento, por receio das funestas consequências que se evitarão se falar, 

sabendo que se trata de coisas grandiosas, conhecendo os seus terrores, sem 

o que nada se conhece da sua grandeza (Kierkegaard p. 155)  
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Ao contemplar essa postura hedonista, a existência religiosa, para 

Kierkegaard é um “sinônimo de suportar a angústia que está essencialmente ligada à realidade 

e à possibilidade de fazer escolhas e, ao fazê-las, arriscar a própria finitude” (Dos Santos de 

Castro). Onde neste contexto a angústia é estimada pelo movimento do paradoxo, pois a sua 

atividade não oferece anódinos para o indivíduo, mas exige a sua resignação. E o homem que 

encontra na existência religiosa o seu valor ele aprende que a resignação se escreve em sua 

vida com dolorosas linhas, porque tal movimento é ceder o que há de mais valioso que lhe 

pertence em função de algo que possui um significado maior e mais sublime. A expressão da 

fé é conduzir os passos por cenários que são devaneios sem detalhes, que seus traços 

inacabados se desmoronam sem importância alguma, porque se tiver em algum grau de 

relevância para aquele que se conduz pelo paradoxo, a fadiga toma posse do seu peito e seus 

passos se perdem em labirintos inexistentes, mas para aquele que não deixa a exaustão ferir 

seu espírito, edifica sua própria torre e somente assim ele entende o significado de cada tijolo 

que carregou, pois o peso que suas mãos tiveram que suportar tem o mesmo valor do silencio 

das suas palavras. 

Portanto assim se projeta a divergência entre as escolhas estética e religiosa, 

sendo a primeira assim como a moral teleológica tem em sua essência se manifestar ao geral 

para uma existência que se desfaz como castelos de areia atingindo por ondas sem direção se 

desmanchando sem deixar vestígios da sua edificação, Sendo que a edificação para uma 

existência religiosa nos parâmetros que Kierkegaard descreve tem a subjetividade do sujeito 

como recompensa pelos esforços dos seus passos, pois Abraão fez da sua liberdade a sua 

angústia, em silencio caminhou por trepidas montanhas que se serpenteavam traiçoeiramente 

onde o holocausto lhe deu uma nova vida, que dessa pouca felicidade lhe restou, pois uma vez 

que se faz o movimento da fé e a sua resignação a alegria e toda a sua potencialidade se torna 

uma personagem sem muita expressão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Portanto estes são alguns pontos que consiste nos contraste entre as condutas que 

nutre o pensamento kierkegaardiano que, este por sua vez, é oposto aos princípios que sustenta a 

filosofia especulativa que exercia uma grande influência no homem do seu tempo. E a noção que se 

pode aprender das suas ideias é de que é necessário o exercício da subjetividade como uma atividade 

meditativa. Pois essa atividade que reside na vida religiosa, faz do paradoxo seu movimento dialético, 

sendo que a angústia nesta acepção é fundamentar uma autenticidade para a existência. O paradoxo do 
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cavaleiro da fé kierkegaardiano é proporcionar um conflito interno e externo, ou seja, um embate entre 

a fé e a ética, pois a ética ofusca o silêncio. Abraão é incompreensível aos padrões éticos, pois este ato 

de infanticídio faz dele um assassino cruel.  

E neste episódio ilustra a incompatibilidade que o paradoxo tem com a ética ou 

estética, pois a natureza da existência religiosa é dar o seu salto dialético sobre a esfera moral que está 

contida no geral. Pois assim, a verdade é subjetiva e para dela se apropriar, tem que ser de seu próprio 

esforço e com uma paixão singular. 
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KKAANNTT  EE  OO  DDIIRREEIITTOO  BBRRAASSIILLEEIIRROO  

Emanuel Lanzini Stobbe 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: e.l.stobbe@t-online.de 

Vinícius de Campos Hatada 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: viniciusdecamposhatada@gmail.com 

 

RESUMO: O presente trabalho se propõe a apresentar e discutir as influências e os 

desdobramentos da filosofia moral de Immanuel Kant (1724-1804) com relação ao direito 

positivo, notadamente no que concerne ao direito dos refugiados. O principal motivo para a 

realização deste trabalho é o atual cenário político mundial envolvendo o grande número de 

refugiados sírios fugindo da guerra civil em seu país de origem – o qual suscitou amplo 

debate a nível global, alcançando inclusive os âmbitos da Filosofia e do Direito. Nesse 

sentido, para tratar de tal problemática em uma sistematização filosófica, dividimos aqui a 

argumentação em três partes: (a) retomada dos conceitos de humanidade [Menschheit] e 

dignidade [Würde] na filosofia moral kantiana, a saber, em Grundlegung zur Metaphysik der 

Sitten (1785), bem como o direito cosmopolita [Weltbürgerrecht] de sua Rechtslehre (1797), 

enquanto fundamentação filosófica para a problemática dos refugiados; (b) os aspectos 

práticos concernentes aos Direitos Humanos e ao Direito dos Refugiados, tal como tratado na 

Constituição Brasileira e na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos 

Refugiados; (c) análise comparativa de em que medida poder-se-ia dizer que um direito 

concernente a refugiados teria um amparo filosófico na ética e na filosofia jurídica de Kant. A 

hipótese aqui levantada é a de que o texto constitucional brasileiro vai ao encontro do espírito 

da obra kantiana (por mais que esta não chegue a tratar em específico da presente questão), 

especialmente ao relacionarmos o conceito de dignidade aos direitos fundamentais da 

Constituição, bem como o direito cosmopolita kantiano (enquanto direito de outros povos, ao 

lado do Direito do Estado [Staatsrecht] e Direito dos Povos [Völkerrecht]), ao Direito dos 

Refugiados. Assim, seria possível afirmar um direito dos refugiados tanto como relacionado a 

um dever ético, quanto a um dever jurídico – no sentido kantiano, bem como no do direito 

positivado no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Brasileiro. Direitos Humanos. Kant. Refugiados. 
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KKAANNTT  EE  AA  RREEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  FFRRAANNCCEESSAA::  DDOO  EENNTTUUSSIIAASSMMOO  AA  NNEEGGAAÇÇÃÃOO  AAOO  

DDIIRREEIITTOO  DDEE  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  

Ana Carolina Venancio Silva 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: carol.venancio2005@gmail.com 

 

RESUMO: Com o escopo na origem do Estado de Direito, a compreensão de revolução 

na filosofia de Kant configura-se em dois momentos distintos: (1) o entusiasmo, (2) a 

negação do direito de resistência. Enquanto que a primeira se baseia na experiência da 

liberdade que a revolução proporciona ao crescimento do homem e, o sentimento 

universal que a mesma desperta no caráter humano como uma ferramenta para a 

possibilidade de progressão da humanidade. A negação do direito de resistência pauta-

se na impossibilidade de uma constituição permitir em seu texto uma cláusula que a 

contradiga, uma vez que é na constituição civil que irá encontrar-se toda a vontade 

unida do povo. Estas posições controvérsias acerca do entusiasmo e a negação do direito 

de resistência possibilitam que ocorra a interpretação de que o texto kantiano é marcado 

por autocensura e criptografia na perspectiva de evitar qualquer repressão por parte do 

Estado prussiano. Embasado nos escritos políticos com destaque para: a Teoria e 

Prática, A Religião, Paz Perpétua, Doutrina do Direito e o Conflito das Faculdades, irão 

buscar-se nestas obras enumerar os argumentos kantianos pró-revolução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revolução. Entusiasmo. Direito de Resistência. 
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AA  NNOOVVIIDDAADDEE  TTOOTTAALLIITTÁÁRRIIAA  CCOOMMOO  EEVVEENNTTOO  DDEE  RRUUPPTTUURRAA  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  

HHUUMMAANNOOSS  EEMM  HHAANNNNAAHH  AARREENNDDTT  

Ricardo Pietrowski Ferreira1 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos/RS (UNISINOS) 

E-mail: ricardoferreira_62@hotmail.com 

 

RESUMO: Para abordar o tema dos direitos humanos, e como o totalitarismo rompeu com 

algumas de suas fundamentações, as reflexões conditas nas obras de Hannah Arendt se fazem 

de suma importância para compreensão do fenômeno histórico. No primeiro momento, 

apoiado pela obra Origens do Totalitarismo, pretendo demonstrar como os Direitos Humanos, 

justificados e baseados nas declarações de 1776 e de 1789 que tornaram o homem como fonte 

de toda lei e por isso inalienável, se mostraram insuficientes frente ao fenômeno totalitário. 

Devido a essa insuficiência, deu-se o aparecimento dos imigrantes apátridas e minorias 

desprovidos de uma nacionalidade, os “displaced persons” como Arendt define. Por fim, 

demonstro a partir de Arendt como os campos de concentração implantados no período 

totalitário foram fenômenos inéditos perante a comunidade política e filosófica, e dessa 

maneira, tornaram-se cruciais para consolidação da ruptura dos direitos humanos. A novidade 

totalitária dos campos de concentração destruiu não só apenas a personalidade jurídica e 

moral do homem, mas também sua “espontaneidade”. Nesse sentido, amparado pelo olhar 

crítico da autora, podemos analisar e atualizar o estudo sobre a questão do aparecimento de 

pessoas apátridas, principalmente nos dias atuais, em que vivemos uma onda de imigração, 

seja ela por motivos de guerras ou desastres naturais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Totalitarismo. Apátridas. Direitos Humanos. 

_______________ 
1 Mestre em filosofia. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5749148391724390 

mailto:ricardoferreira_62@hotmail.com
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EENNTTRREE  HHAANNNNAAHH  AARREENNDDTT  EE  OO  HHOOLLOOCCAAUUSSTTOO  BBRRAASSIILLEEIIRROO::  UUMM  

MMEERRGGUULLHHOO  NNAA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

Marco Aurélio Padovez 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: marcoaureliopadovez@gmail.com 

 

RESUMO: A pesquisa pretende desenvolver um paralelo entre os estudos de Hannah 

Arendt sobre o Holocausto Nazista, suas raízes sociais e seus desdobramentos na 

sociedade moderna - principalmente os conceitos de ação, amor mundi e banalidade do 

mal - e o que veio a ser chamado pela jornalista Daniela Arbex de Holocausto 

Brasileiro. Neste episódio ocorrido na cidade de Barbacena-MG, um hospital 

psiquiátrico transformou-se, guardadas as devidas motivações e proporções, em algo 

parecido com um campo de concentração nazista. Diante deste paralelo o objetivo que 

se mostra como necessário é discutir o papel da democracia nesta possível relação e 

ainda, se vivemos ou não uma democracia nestes recortes que reverberam em nossa 

sociedade hodierna, visto que em ambos os episódios perdeu-se o caráter de 

humanidade, o caráter verdadeiramente político, lembrando que a política (ação) se 

mostra para Hannah Arendt como a salvação da sociedade. Pretende este labor construir 

um outro discurso, um discurso singular que, estudando estes conceitos de Hannah 

Arendt irá checar algumas situações que estão relatadas na obra Holocausto Brasileiro, 

pois Daniela Arbex narra muitos episódios no decorrer de sua obra, mas não traz uma 

leitura crítica sobre estes acontecimentos. A proposta de pesquisa se inicia com estudos 

de elementos da Filosofia Política de Hannah Arendt e continua com uma abordagem da 

obra Holocausto Brasileiro e seus contextos. Finaliza a partir disto, com um 

abalroamento que irá se relacionar com algumas questões jurídicas e com a leitura da 

Filosofia Política para o episódio, além de discutir o conceito de democracia no intuito 

de contribuir com a discussão de tempos sombrios vividos no século XX pela sociedade 

brasileira, oferecendo destaque aos eventos ocorridos em Barbacena - MG. Os episódios 

reservam diferenças, porém diante das possíveis semelhanças, resta-nos observar a 

seguinte frase de Hannah Arendt em A Condição Humana: “Trata-se de pensar o que 

estamos fazendo”. Pensar se ainda (ou se em algum momento) vivemos em uma 

democracia; relatar, discernir e esmiuçar os tempos sombrios vividos no recorte 

histórico do episódio de Barbacena em comparação com o abordado por Hannah Arendt 

e compreender em que nível de cuidado com o mundo estamos e em que nível podemos 

chegar sob a batuta da 'pensadora da crise e de um novo início'. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Holocausto Brasileiro. Hannah Arendt. Democracia. Filosofia 

Política.  
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AA  BBAANNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA,,  UUMMAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  SSOOBBRREE  AA  

BBAANNAALLIIDDAADDEE  DDOO  MMAALL  EEMM  HHAANNNNAAHH  AARREENNDDTT    

Karoline de Araujo Rente 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
E-mail: karol_rente@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo falar sobre a falta de consciência do 

que é “Política” hoje no Brasil e o que pelo menos deveria ser, Hannah Arendt filosofa 

Judia- Alemã (1906 – 1975) vivenciou em seu tempo um contexto brutal da segunda 

grande guerra mundial, mas com isso, possibilitou que ela pudesse perceber o abuso do 

poder militar onde soldados alemães mataram centenas de milhares em campos de 

concentração tendo o maior alvo o povo judeu e consequentemente levando tudo isso a 

banalização do mal, ao se massacrar milhares não foi preciso de monstros e nem 

homens que representavam uma personificação do mal e sim, homens simples que 

acataram o que lhes era mandado, em sua obra “Eichmann em Jerusalém – Um Relato 

sobre a Banalidade do Mal” Arendt trata sobre a falta de uma geração (Alemã) que por 

ter perdido a capacidade de pensar criticamente por si mesma, contribuiu para um dos 

maiores genocídios da história humana. E depois de anos, o Brasil vive hoje uma 

semelhante perda de capacidade crítica do pensamento e por consequência, a falta da 

compreensão do que é política, com contextos diferentes, mas, muito parecidos, dentre 

muitas manifestações que vivenciamos nos últimos anos, o que traz maior destaque 

aparente e que tratarei aqui são; As manifestações que pediram a retomada da 

intervenção militar no Brasil (2014), O Impeachment a Presidenta da República Dilma 

Rousseff (2015), e o Massacre aos Professores do Estado do PR (2015). Tendo a 

filósofa Hannah Arendt como base, será feito um paralelo para compreendermos como 

uma nação perde a sua capacidade crítica de pensar, e a consequência disso se leva ao 

abuso do poder totalitário de um governo. Segundo Arendt, o poder resulta da 

capacidade humana, não somente de agir ou de fazer algo, como de unir-se a outros e 

atuar em concordância com eles, sendo os participantes orientados pelo entendimento 

recíproco e não para o seu próprio sucesso, tendo como fim o entendimento mútuo. Essa 

definição implica que, para Arendt, o poder é caracterizado como distinto de violência. 

 

PALAVRAS CHAVE: Banalização. Política. Totalitarismo. Pensamento Crítico. 

mailto:karol_rente@hotmail.com
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DDEETTEERRMMIINNIISSMMOO  VVEESSUUSS  LLIIBBEERRDDAADDEE::  AALLGGUUMMAASS  NNOOÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  MMOORRAALL  EEMM  SSCCHHOOPPEENNHHAAUUEERR  

Rafael Ramos da Silva 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: ramos.rfilosofia@gmail.com 

 

RESUMO: O problema sobre o qual me debruço é apontado pelo próprio 

Schopenhauer como um dos problemas fundamentais da filosofia moral, a saber, sobre a 

liberdade da vontade. Sabemos que Schopenhauer confere grande importância para o 

conceito de vontade, que em sua filosofia fora identificada como a coisa em si mesma; o 

núcleo e essência do mundo. A partir da teoria da representação schopenhauriana 

procuro estabelecer alguns pontos importantes sobre a vontade em seu sentido 

antropológico, ou seja, sobre a vontade humana, diante da autoconsciência e da 

consciência do mundo externo – como faz Schopenhauer em Sobre a liberdade da 

vontade. Assim, reconstruo o pensamento de Schopenhauer sobre o problema da 

liberdade a fim de lançar luz sobre sua crítica e negação à liberdade de indiferença. Com 

efeito, a partir da adoção da idealidade do tempo e do espaço e da separação do mundo 

como representação e como vontade, Schopenhauer estaria autorizado a negar a 

liberdade da vontade humana caso ela de fato esteja situada no tempo, ponto este que o 

autor tenta demonstrar na terceira seção de seu escrito sobre a liberdade, pois nesse caso 

seria somente uma liberdade “empírica” da vontade. Estritamente falando, a liberdade 

seria um atributo unicamente da vontade em si mesma, pois no mundo conhecido 

empiricamente toda coisa está condicionada à irrevogável lei de causalidade, o que não 

é diferente quanto à vontade humana, uma vez que é somente um fenômeno da vontade 

em si mesma. Apesar de Schopenhauer transferir a liberdade do plano sensível para um 

plano inteligível do mundo, ao final da terceira seção de Sobre a liberdade da vontade, o 

autor, buscando demonstrar em que sentido o fenômeno da vontade humana poderia ser 

explicada em termos causais, apresenta a sua teoria segundo a qual seríamos 

responsáveis por nossas ações. Na quinta seção da mesma obra o filósofo, buscando 

defender a sua teoria da responsabilidade moral, busca estabelecer em que sentido se 

pode pensar a liberdade da vontade, que seria através de um ato espontâneo inaugural 

que daria origem ao caráter inteligível, porém por não apresentar uma tese sobre como 

seria possível responder moralmente pelo caráter, já que é o resultado de um ato da 

vontade como coisa em si mesma e não do individuo, a escolha do caráter parece não 

ser uma aposta satisfatória para entendermos a imputabilidade moral. Por esta razão, 

parto da hipótese de que a teoria da responsabilidade moral de Schopenhauer baseia-se, 

na verdade, no determinismo sobre o qual as ações estão sujeitas, pois ainda que elas 

sejam causadas por motivos, a responsabilidade parece residir na ideia de que possuo 

um caráter e que só respondo moralmente pelo que faço, pois minha vontade empírica 

não passa de um desdobramento temporal da minha vontade inteligível, ou seja, o meu 

caráter: aquilo que sou, de modo que só poderia ter agido diferente acaso eu fosse outro 

que não eu mesmo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Determinismo, liberdade, responsabilidade moral. 
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AAFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  VVOONNTTAADDEE  EE  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  VVIIDDAA  EEMM  

SSCCHHOOPPEENNHHAAUUEERR  

Camila Berehulka de Almeida 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: brennahenolah@gmail.com 

 

RESUMO: A afirmação da Vontade em Schopenhauer é abordada de forma positiva 

em poucos momentos em sua grande obra, O Mundo como Vontade e como 

Representação. Especificamente no § 54 o filósofo disserta sobre como seria a genuína 

afirmação da Vontade de viver. Na maioria das vezes nas quais Schopenhauer trata 

deste tema, considera-o pelo ponto de vista egoísta com o indivíduo envolto pelo véu de 

Maia, tomando o seu ser como totalmente distinto dos demais e assim concentrando 

seus esforços em conservar este eu efêmero eternamente no tempo. A morte para este 

indivíduo é um grande temor, por ser o fim de sua individualidade. Por causa deste 

conhecimento submetido ao princípio de razão suficiente, realmente a afirmação da 

Vontade de vida acontece de modo equivocado, sem uma compreensão real do que é a 

vida, bem como do que é o próprio indivíduo – finalmente, do que é a morte. A intenção 

deste artigo será a abordagem da afirmação da Vontade em seu aspecto positivo, que 

ocorre por meio do conhecimento, embora este não vá além, ultrapassando o principium 

individuationis ocasionando a negação da Vontade de vida, no caso do asceta. O nosso 

ponto principal será desconstruir a ideia de que a vida é apenas algo que seria melhor 

não ser, pois para Schopenhauer existe a aceitação e desejo desta vida, tal e qual ela é. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vida. Conhecimento independente do princípio de razão 

suficiente. Presente. Desejo. Morte. 
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SSOOBBRREE  OO  PPAAPPEELL  DDOOSS  SSEENNTTIIMMEENNTTOOSS  NNAA  ÉÉTTIICCAA  DDEE  KKAANNTT  

Charles Feldhaus 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: charlesfeldhaus@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Esse estudo pretende mostrar que, apesar do famoso epigrama, denominado 

escrúpulos da consciência, em que a ética de Kant seria supostamente ridicularizada por estar 

comprometida com a visão de que sentimentos não ocupam nenhum papel na reflexão moral e 

que, por conseguinte, Kant estaria comprometido com a tese de que, para ter valor moral uma 

ação teria que ser feita não apenas na ausência de qualquer sentimento (patológico ou prático), 

mas até mesmo com inclinações contrárias ao dever, a ética de Kant atribui um papel 

relevante nas ações dotadas de valor moral e nas ações virtuosas. Desse modo, a visão 

retratada no epigrama de Schiller e Goethe e reformulações contemporâneas desse tipo de 

objeção dirigem-se não à ética de Kant, mas a um caricatura da ética de Kant. Kant reconhece 

em A Metafísica dos Costumes, um papel a alguns sentimentos práticos, ou pré-conceitos 

relativos à receptividade do ânimo ao conceito de dever, e a alguns sentimentos patológicos, 

como a simpatia. Além disso, a posição de Schiller em relação à ética de Kant frequentemente 

tem sido erroneamente interpretada, principalmente porque muitos comentadores deixam de 

levar em consideração a posição de Schiller em Sobre Graça e Dignidade e a correspondência 

de Schiller com Kant e outros contemporâneos dos dois filósofos. Schiller deixa claro em 

Sobre Graça e Dignidade que as inclinações não constituem uma marca distintiva do valor 

moral das ações, embora possam ser consideradas uma marca distintiva da ação virtuosa. 

Schiller afirma também explicitamente que a ética de Kant não está comprometida com uma 

moral monástica ascética, embora a maneira de exposição de Kant em A Fundamentação da 

Metafisica dos Costumes pudesse dar essa impressão. Entretanto, Schiller mesmo esclarece 

que esse modo de exposição se deve em grande medida ao contexto histórico em que a visão 

ética de Kant estava inserida, a saber, um predomínio de concepções éticas baseadas nos 

sentimentos e no perfeccionismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dever. Inclinação. Virtude. Simpatia. Ética ascética. 
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AA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  DDOO  FFUUTTUURROO  CCOOMMOO  AABBEERRTTUURRAA  PPAARRAA  UUMMAA  RREEFFLLEEXXÃÃOO  ÉÉTTIICCAA  

AA  PPAARRTTIIRR  DDAA  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADDEE  EEMM  FFEEUUEERRBBAACCHH  

Adriano Aparecido Ferreira Melo 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: melo.adr@gmail.com 

 

RESUMO: Feuerbach (1804-1872) é lembrado como um filósofo de transição entre o 

pensamento idealista (Hegel) ao materialista (Marx); não lhe foi dado o devido prestígio. 

Podemos perceber que o seu pensamento é mais do que uma simples transição; é uma nova 

forma de compreender o homem. A filosofia de Feuerbach é conhecida como uma crítica à 

religião; isto pelo fato dele ter compreendido Deus diferente da religião comum. O tema 

religião perpassa todo o pensamento de Feuerbach e será a partir da religião que iremos 

desenvolver nossa comunicação. A religião é entendida por Feuerbach como um instinto de 

dependência. O objetivo do nosso trabalho é desenvolver a ideia da redução do divino no 

humano, no qual Deus é a própria essência humana. Esta redução é a proposta da nova 

filosofia de Feuerbach, que busca acusar Hegel de ter se preocupado com o “conceito abstrato 

do ser” e não como o “ser real”. Fazendo isto, estaremos desenvolvendo argumentos 

antropológicos buscando dar uma fundamentação no agir humano, no qual a realidade 

sensível influencia ao agir humano; somos determinados pela natureza e não há um livre-

arbítrio, isto é, o agir humano não é dado por conceitos a priori, mas a partir da realidade 

sensível; partindo do homem e da natureza. Perceberemos que o homem não é radicalmente 

livre, pois sua condição é a natureza. A abordagem da liberdade moral aparece na obra feuerbachiana 

como um pressuposto condicional da argumentação moral. Ao homem é possível jogar com as forças 

determinantes que nele atuam. Duas ideias essências para a compreensão deste agir humano 

encarnado são as ideias de instinto de felicidade e egoísmo. Ao definir o instinto de felicidade 

como “bem-estar” “amor de si”, Feuerbach, estará propondo o egoísmo como algo essencial 

nas relações entre os indivíduos, no qual o egoísmo não é um Eu-Único, e sim aberto ao 

diálogo. O egoísmo é “o amor do homem por si mesmo”, é “o amor pela essência humana” 

pois só posso amar o outro amando a mim mesmo, somente assim há felicidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Homem. Filosofia. Deus. Moral. Natureza. 
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AA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  SSPPIINNOOZZAA::  OO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  CCOOMMOO  PPHHAARRMMAACCOONN  

CCOONNTTRRAA  AA  SSUUPPEERRSSTTIIÇÇÃÃOO  

Claudia da Silva Kryszczun1 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: claufilo@yahoo.com.br 

 

RESUMO: A filosofia política de Baruch de Spinoza (1632-1677), nessa pesquisa foi 

estudada tendo como pano de fundo o contexto da modernidade e se efetuou uma análise das 

referências históricas, filosóficas, políticas e sociais a qual estava ligada a vida desse pensador 

para assim melhor compreender as suas opções conceituais para compor sua filosofia política. 

Os conceitos de Deus, do homem, da natureza e de mundo causaram muitas divergências e 

conflitos com a comunidade judaica de Amsterdã, o que o levou ao “herem”, o equivalente 

em hebraico da excomunhão cristã, porém muito mais cruel e rigorosa. Para compreender a 

concepção de Estado na filosofia política de Spinoza, bem como a sua origem, estrutura e 

finalidade examinamos as obras: A Ética - Demonstrada à maneira dos Geômetras; Tratado 

Teológico-Político; e o Tratado Político. Este último, um texto inacabado, porém 

importantíssimo para a nossa pesquisa, uma vez que retoma conceitos de suas obras 

anteriores, e desenvolve conceitos de sua filosofia política e que são pressupostos para a 

compreensão das causas que originam o Estado civil. Nessas obras investigamos por que 

surge à necessidade do Estado, de pensá-lo, de buscar a sua origem para justificar e dar 

legitimidade através de pactos entre os indivíduos livres no estado natural, para se unirem e 

formarem o Estado civil. Está concepção política ora se afasta ora se aproxima das filosofias 

políticas de Thomas Hobbes (1588-1679) e Nicolau Maquiavel (1469-1527) no que se refere à 

origem e finalidade do Estado, porém Spinoza faz a defesa do Estado democrático como o 

mais natural e aquele que proporciona um terreno mais fértil para o desenvolvimento do 

pensamento filosófico, por possuir no seu cerne a concepção de liberdade, fundamental para a 

sua filosofia. Por fim reconstruirmos os argumentos formulados por Spinoza para explicitar 

como o conhecimento das causas, a partir da análise dos gêneros de conhecimento: por ouvir 

dizer; pela razão; ou pela intuição; podem auxiliar os indivíduos como um verdadeiro 

pharmacon para superar a superstição defina por ele como paixões negativas, a qual devemos 

nos afastar, ou procurar conviver, e são constituídas por uma oscilação entre o medo e a 

esperança do desconhecido, ou seja, por desconhecermos a verdadeira causa das coisas 

criamos explicações para as mesmas, talvez para nos tranquilizar. O conceito de pharmacon 

entendido como sabedoria, prudência e disposição prática é roubado da filosofia da 

antiguidade para compreendermos o papel do conhecimento exercido no pensamento 

spinozista como o antídoto utilizado para a dissolução das crenças e superstições em todas as 

suas dimensões: religiosas, filosóficas e em especial da superstição política para assim 

construirmos um Estado sem o controle da superstição, isto é, livre e sem medo. Analisamos 

como a ontologia de Spinoza se relaciona de forma decisiva na constituição da sua filosofia 

política.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Conhecimento. Estado. Democracia. Liberdade.

_______________ 
1 Mestranda do programa de Mestrado em Filosofia da Universidade Estadual de Londrina. 
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UUMMAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  LLIIBBEERRTTÁÁRRIIAA  DDAA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

Flávio Rodrigues de Oliveira 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

E-mail: oliveira.flaviorodrigues@gmail.com 

 

RESUMO: Esta comunicação visa apresentar um panorama geral da filosofia política 

com intuito de possibilitar uma outra via de discussões e respostas às questões políticas 

atuais. Existem duas grandes correntes da filosofia libertária. Uma que se propõe à 

defesa do estado mínimo, como o regulador do poder coercitivo fundamental, a fim de 

fazer valer os contratos, restringindo sua atuação a proteção contra a violência, o roubo, 

a fraude e a coerção de acordos, e, outra que vê no Estado, até mesmo na sua mais 

ínfima organização, uma coerção aos direitos individuais, pois, feriria o princípio basilar 

do princípio da não-agressão. Os primeiros são denominados, libertários mini-arquistas 

e, possuem um legado clássico significativo nos mais grandes nomes da filosofia 

política liberal, a saber, John Locke, Adam Smith e também contemporâneos, como 

Robert Nozick. Na outra frente, encontramos os chamados libertários anarcocapitalistas, 

libertários anarquistas, anarquismo da propriedade privada ou ainda anarquismo de livre 

mercado. Seu legado também inicia-se no liberalismo clássico, porém assumem uma 

versão mais radical da proposta adotada até então. Outra vertente com bastante 

influência no pensamento anarcocapitalismo é o anarcoindividualismo com bases em 

pensadores como Henry David Thoreau. Na contemporaneidade a vertente ganha corpo 

nos escritos de Murray Rothbard e David Friedman. Esses pontos, libertários mini-

arquistas e libertários anarcocapitalistas se diferem estruturalmente pela argumentação 

de seus princípios. De acordo com Strinngham, tanto o mini-arquista quanto o 

anarcocapitalista notam uma profunda deficiência do governo em detrimento do livre 

mercado. Contudo o primeiro, vê nas restrições da ação política do estado uma solução 

para essa carência. Já os anarquistas libertários acreditam que qualquer alternativa que 

viabilize a existência de um poder coercitivo fundamental na mão de uma única 

instituição deve ser invalidade. Ora, para um libertário anarcocapitalistas a doutrina dos 

direitos naturais não abre precedentes para a interferência de terceiros sem a violação 

direta à sua liberdade individual. Essas discussões libertárias giram em torno de um eixo 

chave: liberdade versus igualdade. Para um libertário seja ele anarcocapitalista ou mini-

arquistas sempre haverá primazia quase que absoluta da liberdade sobre a igualdade. A 

única vantagem que um libertário considera viável à igualdade sobre a liberdade, é no 

âmbito da jurisdição. No direito todos devem ser tratados de uma única maneira: como 

indivíduos. Etnia, orientação sexual, gênero, condição econômica e outros aspectos que 

trariam uma diferenciação de tratamento entre um e outro indivíduo devem ser 

desconsiderados no âmbito do direito. Dessa forma um libertário compreende que as 

decisões tomadas nesse campo são justas, pois trata a todos, iguais ou desiguais como 

indivíduos únicos, independentemente de qualquer contingência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Libertarianismo. Anarcocapitalismo. Mini-arquismo. 
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OO  PPOODDEERR  DDIISSCCIIPPLLIINNAARR  DDAA  PPSSIIQQUUIIAATTRRIIAA  NNOO  PPEENNSSAAMMEENNTTOO  DDEE  FFOOUUCCAAUULLTT  

David Vergilio Moura 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

E-mail: david.vergilio@hotmail.com 

 

RESUMO: Desde os primórdios a busca para cuidar de pacientes psiquiátricos configurou-se 

como um problema social, tanto para as pessoas que convivem com estes doentes 

psiquiátricos que necessitam de cuidados adequados, até aquelas pessoas que se dedicam 

diariamente para que estes pacientes sejam tratados de forma eficiente para que se amenize os 

efeitos da doença. Michel Foucault no período de 1973 à 1974 em que promoveu um curso na 

Collège De France, em que resultou a obra O Poder Psiquiátrico. Nesta obra, o filósofo 

procurou ilustrar como acontece os jogos de poder, que resulta no diagnóstico da loucura. É a 

partir desta perspectiva que Foucault propõe a ideia do poder disciplinar, onde irá 

problematizar a relação do soberano à sociedade. O poder disciplinar surge para subjetivar o 

paciente psiquiátrico por meio de métodos, tal como o interrogatório, onde o próprio paciente 

se auto-diagnostica como louco. Deste modo, há a necessidade de se conhecer como os jogos 

de poder dos médicos para com o paciente resulta no menosprezo da sociedade para com ele. 

Diante deste cenário que se instaura a instituição da clínica onde ocorrerá a completa 

subjugação do paciente diante da doença. É com esta inquietante questão, que Foucault 

apresenta como o paciente internado na clínica psiquiátrica é excluído da sociedade, sendo 

retirado deles seus direitos e deveres como cidadão. Na ausência destes direitos e deveres o 

paciente torna-se refém da doença e dos métodos aplicados pelo psiquiatra por intermédio do 

poder disciplinar que deste emana. Neste contexto, irá se analisar criticamente como esta 

relação de subjetivação encontra-se presente até os dias atuais, seja na forma como o paciente 

é visto pela sociedade, pelo psiquiatra e por ele mesmo. Em O Poder Psiquiátrico, Foucault 

irá apresentar como ocorre o estabelecimento e a estruturação da psiquiatria e seu poder 

soberano na relação psiquiatra/paciente. É a partir desta relação que irá ocasionar a 

subjugação do doente diante do poder que o psiquiatra irá emanar dentro da instituição 

psiquiátrica. A partir desta exposição irá buscar-se analisar como o poder disciplinar e seus 

dispositivos de poder produzem teorias, negações e afirmações, que aplicados no ambiente 

clínico influência o doente psiquiátrico por meio de jogos de poder resultando na subjetivação 

do mesmo perante o psiquiatra. 

 

PALAVRAS CHAVES: Loucura. Biopoder. Poder Disciplinar. Psiquiatria. 
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PPAARRAA  QQUUEE  FFIILLOOSSOOFFIIAA??  AA  FFIINNAALLIIDDAADDEE  DDAA  FFIILLOOSSOOFFIIAA  NNOO  EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO  

Ítalo Leandro da Silva 

E-mail: prof.italosilva@gmail.com 

 

RESUMO: A questão “Para que filosofia?” é o problema que nos colocamos nesta 

investigação dos documentos oficiais sobre o ensino de filosofia nas escolas brasileiras. 

A resposta à questão pode ser colocada por diferentes vieses: do aluno, do professor e 

do gestor público. A consolidação da filosofia na escola parece não estar ainda 

garantida, pois ainda seja cedo para uma avaliação precisa da disciplina nessa primeira 

década de seu retorno oficial aos currículos escolares. Nesse momento, buscamos 

encontrar as respostas oferecidas pelos gestores públicos, as quais estão nos documentos 

oficiais e que apresentam as finalidades ou contribuições da filosofia na formação dos 

estudantes do Ensino Médio. E as respostas apresentadas nos livros didáticos de 

filosofia disponibilizados para escolha dos professores por meio do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). A resposta oficial, desde o primeiro sinal de retorno da 

filosofia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1998, apresenta a filosofia 

como um conhecimento auxiliar a formação da cidadania. Isso revela o caráter 

iminentemente ético e político do ensino de filosofia. Na mesma direção, aparecem os 

demais documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 

Organização Curricular Nacional. Nesses documentos a filosofia surge como disciplina 

que auxilia na formação dos cidadãos por meio da formação das competências de 

leitura, escrita e debate. As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, apoiadas na 

perspectiva histórico-crítica, apresentam ensejo para a formação para a cidadania e 

destaca-se a história da luta política encerrada pelos profissionais da filosofia para seu 

retorno à escola. A questão “Para que filosofia?” aparece claramente em três dos livros 

didáticos de filosofia: Filosofando, de Maria Lúcia Arruda Aranha; Fundamentos de 

Filosofia, de Gilberto Cotrim; e, Iniciação à Filosofia, de Marilena Chauí. Cada autor 

apresenta uma perspectiva diferente à questão, diante da necessidade de uma 

justificativa do estudo da filosofia pelos alunos. O ensino de filosofia na escola pública 

ainda é incipiente e o risco de sua retirada ronda a mente de políticos e gestores, bem 

como deixa-nos de sobreaviso. Assim, vê-se a iminente responsabilidade dos 

professores de filosofia em realizar um trabalho de forma profissional e competente, 

para dessa forma mostrar à comunidade escolar e à sociedade a importância de sua 

manutenção na escola. Isso se dará pela formação e preparação constante dos 

professores e também pelo trabalho enveredado na leitura dos textos filosóficos, na 

contribuição com a escrita e na formação para a autonomia intelectual dos estudantes. 

Contudo, cabe a cada professor construir-se em sua trajetória profissional. E, por fim, 

nesse sentido assumimos uma postura política diante da questão e defendemos a 

permanência e consolidação da filosofia na escola pública brasileira, em tempos 

estranhos e de tantos discursos de retrocesso na democracia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia. Escola. Cidadania. Leitura. Escrita. 
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TTHHEE  FFLLIIPPPPEEDD  CCLLAASSSSRROOMM  AANNDD  TTHHEE  BBLLEENNDDEEDD--LLEEAARRNNIINNGG::  TTRRAADDUUZZIINNDDOO  

OOSS  TTEERRMMOOSS  EE  AAPPLLIICCAANNDDOO--OOSS  NNOO  EENNSSIINNOO  DDEE  FFIILLOOSSOOFFIIAA  

Vanderson Ronaldo Teixeira 

Secretaria de Estado da Educação - Estado do Paraná (SEED/PR) 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) 

E-mail: osabiomadruga@gmail.com 

 

RESUMO: Nas últimas cinco décadas do século passado vimos o surgimento e a 

consolidação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), bem como a 

tentativa (ainda em processo) de articular o ensino, a aprendizagem e a educação como 

as TIC, efetivando assim os mais altos objetivos de todos os agentes envolvidos no 

processo educacional, ou seja, a formação autônoma e crítica dos estudantes. A 

hiperinformação, a hiperconexão e a hiperacessibilidade são as características mais 

marcantes do nosso tempo. Além das TIC, surgiram nos últimos anos as Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) e Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDIC) e entre os tantos termos, conceitos e definições 

deste universo digital, escolhi dois (flipped classrom, b-learning) deles para traduzir, 

interpretá-los e aplicá-los no ensino de filosofia. Escrever um ensaio sobre o ensino de 

filosofia é sempre arriscado, pois, qualquer reflexão que lide com esta temática está 

sujeita a desconfianças. Neste ensaio o oponente mais incisivo é o leitor, pois, já no 

título seu senso crítico e analítico o leva a ler isso tudo à maneira cartesiana, aguçando 

seu rigor e sua avaliação altamente sistemática, ele quer ver o quanto de tudo que o 

ensaio se propõe de fato é racional e passível de efetivação. O outro oponente, não tão 

personificado, mas invisivelmente presente é a nossa histórica mania de misturar teorias 

e sistemas de ensino, o que no caso do ensino de filosofia é bastante peculiar e 

tragicômico, quer dizer, desde a Grécia antiga temos dois posicionamentos teóricos bem 

marcantes – a educação espartana (formação do guerreiro) e a educação ateniense 

(formação do intelectual) – e, juntamos isso em nossos processos formativos, sem tomar 

consciência do absurdo que isso é, quer dizer, enquanto sistema (professores, escolas e 

universidades) atuamos baseados nos princípios espartanos, mas, queremos ao final do 

processo que nossos estudantes saiam como atenienses. Contra estes dois oponentes é 

que propomos o presente ensaio, assumindo uma postura nem espartana e nem 

ateniense, mas, ao contrário, colocando o estudante como protagonista de sua 

aprendizagem e o professor como o criador de Novas Arquiteturas Pedagógicas que 

garantam a autonomia, ao mesmo tempo em que terá as condições de personalizar o 

ensino e, quem sabe aí, alcançar êxito na aprendizagem para a criticidade e autonomia. 

Exploraremos em nossa ensaio duas plataformas que permitem tanto o flipped classrom, 

quanto o b-learning, são elas, o já consagrado Moodle e o Club Cooee, o primeiro uma 

plataforma universalmente utilizada por escolas e universidade e o segundo, um chat em 

3d que tem muito potencial para ser utilizado no ensino médio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia. Ensino. Flipped Classrom. B-learning. Moodle. Club 

Cooee. 
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