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I 
 

Introdução 
 

 
1. Notas biográficas 

 
Quem é Schelling? Schelling é uma figura 

inteiramente especial na filosofia. Isso já consta nas 
informações relativas a sua vida. Ele foi filho de um pastor 
protestante e nasceu em 1775, em Leonberg, na Suábia. Com 
10 anos de idade ele frequentou a escola latina em Nürtingen. 
Logo depois, todavia, ele teve aulas particulares, porque o 
aluno precoce não tinha mais nada a aprender na escola. 
Com 15 anos de idade Schelling foi para a Universidade 
Tübingen (1790) e estudou teologia e filosofia. Ele estudou 
durante cinco anos, três de teologia e dois de filosofia, junto 
com os seus colegas mais velhos Hölderlin1 e Hegel, com os 
quais ele morou em um quarto na Fundação Evangélica de 
Tübingen; ele abandonou também mais cedo do que eles a 
universidade. Platão, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte e Jacobi 
pertenceram ao grupo de seus filósofos prediletos. 
Intelectual e culturalmente o clima em Tübingen foi 
determinado pela Revolução Francesa, pela filosofia de Kant 
e Fichte e pela disputa do panteísmo desencadeada por meio 
do escrito de Jacobi sobre Spinoza. E a filosofia inicial de 
Schelling está normativamente cunhada por esta 
constelação. 

                                                           
1 Cf. Iber, Christian/Barbosa, Nicole: Hölderlin. O fragmento Juízo e Ser e 
alguns poemas. Porto Alegre, RS: Editora FI, 2014. 
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Depois da universidade Schelling se tornou 
professor particular em Leipzig, onde ele, além disso, 
exerceu estudos científicos-naturais, que acompanharam a 
configuração filosófico-natural da sua filosofia 
transcendental. Em 1798, com 23 anos de idade, por 
iniciativa de Fichte e com ajuda de Goethe, Schelling se 
tornou professor em Jena. Uma culminação filosófica da 
época de Jena é o Sistema do idealismo transcendental (1800), que 
serve de transição à filosofia da identidade. 

Já na época da Fundação de Tübingen, Schelling é 
filosoficamente produtivo. Nos seus escritos filosóficos 
iniciais ele já formulou seus pensamentos filosóficos 
principais, os quais o acompanharam até muitos anos mais 
tarde. Sim, pode-se dizer que Schelling estabeleceu  seu 
fundamento filosófico entre o seu décimo nono e vigésimo 
primeiro ano de vida.  

A época de Jena (1798-1803), a época da filosofia da 
identidade é pessoalmente para Schelling a mais feliz – ele se 
casou com Caroline Schlegel – e profissionalmente, a mais 
frutífera em sua vida. Jena foi em muitos aspectos um feliz 
acaso na biografia de Schelling. Ele ensinou ao lado de 
Fichte2, teve contato com Goethe e Schiller, com o círculo 
de Schlegel, com Novalis, Tieck e Schleiermacher bem como 
com Steffen e com o físico Ritter. 

Em 1803 Schelling vai para Würzburg, onde ele, 
porém, permaneceu somente por pouco tempo a fim de ir, 
em 1805, para Munique, onde não havia ainda nenhuma 
universidade. Schelling se tornou membro e secretário geral 
da Academia das Artes Plásticas. Como tal ele recebeu  um 
ordenado quase sem encargos. Desencadeou-se uma série de 
publicações  de Schelling nos seus anos iniciais, ao passo que,  

                                                           
2 Christian Iber. O Perfil Filosófico de Fichte. In: Sujeito e Liberdade. 
Investigações a partir do Idealismo alemão. Série Filosofia 217. Konrad 
Utz, Agemir Bavaresco, Paulo Roberto Konzen (Orgs.): EDIPUCRS, 
2012, p. 74-97.  
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depois do escrito sobre a liberdade (1809), ele não publicou por 
quarenta anos nada que fosse efetivamente significante. 
Também sua atividade de ensino Schelling manteve inativa 
por muito tempo. Ele permaneceu – exceto por uma 
interrupção curta em Erlangen de 1809 a 1827 – até 1841 em 
Munique, onde, depois da mudança da universidade 
Landshut para Munique, ele também recebeu desde o início 
uma chamada para a nova universidade. Os frutos filosóficos 
da época de Erlangen, as Lições de Erlangen (1820/21) formam 
a transição da filosofia escura das Idades do mundo da época de 
Munique para a filosofia tardia da época de Berlim.  

Nos anos seguintes à época de Jena, ocorreu uma 
virada na vida pensante de Schelling. Ele abandona a 
filosofia da identidade e se dedica às novas margens da 
filosofia da liberdade e das Idades do mundo e da história do 
absoluto. É a época da procura e das novas decobertas, e não 
mais da consumação aparentemente idealista. Em meio a 
uma tristeza profunda – em 1800 faleceu a mulher de 
Schelling, Caroline –, ele começa com o empreendimento 
das Idades do mundo. Durante o trabalho nas Idades do mundo, 
Schelling se casa com Pauline Gotter, uma das amigas da 
primeira esposa de Schelling, que permaneceu até seu 
falecimento como sua esposa. Em Kahn-Wallerstein tem-se 
uma apresentação de ambos os matrimônios.3 

Após a morte de Hegel – neste meio tempo já 
famoso – em Berlim, em 1831, consolidou-se o plano de 
indicar Schelling para Berlim, contudo, primeiramente, no 
ano de 1841, depois da tomada de posse de Friedrich 
Wilhelm IV, aconteceu a nomeação de Schelling. Por ter tido 
sempre menos ressonância nas suas lições sobre a filosofia 
da mitologia e da revelação, ele se recolheu de toda a 
atividade pública e viveu e ensinou até sua morte, em 1854, 

                                                           
3 C. Kahn-Wallerstein. Schellings Frauen: Caroline und Pauline [As mulheres de 
Schellinig: Caroline e Pauline]. Berlin 1959.  
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de modo privado. A. Gulyga apresenta uma bibliografia de 
Schelling também filosoficamente interessante.4 

 

2. O pensamento principal de Schelling e sua apresentação 
crítica 

 
Há um preconceito inexterminável que remete a uma 

polêmica de Hegel (cf. TW 30, 420-454): diz-se 
frequentemente de Schelling que ele seria o “próteus da 
filosofia”, portanto, uma pessoa que altera 
permanentemente o seu ponto de vista. Todavia, a verdade 
é que desde o início ele tinha um pensamento principal próprio, 
que permeava por todas as reviravoltas do seu pensamento, 
mas experimentou diversas alterações. A filosofia de 
Schelling é, rememorando uma interpretação famosa, “Un 
philosophie en devenir”5, quer dizer, ela se desenvolve como 
um organismo vivo, cujas mudanças interiores e exteriores 
nunca destroem sua estrutura básica.   

Hegel publicou somente aos 37 anos de idade sua 
primeira grande obra, a Fenomenologia do Espírito (1807), mas 
estava aí já em paz com os seus pensamentos. Hegel emite o 
seguinte julgamento sobre a carreira de Schelling: „Schelling 
fez sua formação filosófica perante o público”.6 Uma 
interpretação da filosofia de Schelling deve ser discutida, 
portanto, forçosamente com as diversas fases do 
desenvolvimento do seu pensar. 

O pensamento principal de Schelling se desenvolve 
a partir de uma constelação filosófica, cujos elementos estão 
denominados com os nomes de Platão, Spinoza, Kant, 
Jacobi, Reinhold e Fichte. Schelling liga correntes filosóficas 

                                                           
4 A. Gulyga. Schelling: Leben und Werk [Schelling. Vida e obra]. Stuttgart 1989.  

5 X. Tilliette. Schelling. Une philosophie en devenir [Uma filosofia no devir]. 2 
Bde. Paris 1970.  

6 G.W.F. Hegel. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III [Lições sobre 
a história da filosofia III]. In: TW 20, 431. 
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que até então andavam lado a lado de modo estritamente 
separado, a ontologia antiga, a metafísica moderna e a 
filosofia contemporânea do sujeito. O pensamento 
jacobiano do absoluto como incondicionado deve ser, ao 
mesmo tempo, início e princípio de um sistema da razão que 
parte dele, cuja ideia Schelling aproveita de Spinoza, o qual é 
capaz de reconstruir sistematicamente os conteúdos da 
filosofia crítica de Kant, somente se ele é fundamentado por 
meio do pensamento da derradeira fundamentação filosófica 
do sujeito de Fichte. 

A dificuldade geral desse programa, já desenvolvido 
nos seus primórdios a partir de uma filosofia do absoluto, 
consiste em se mover entre a transcendência e a imanência 
da razão. Como pode se estabelecer uma explicação racional 
do absoluto previamente impensável que antecede a razão 
sem que esta não racaia permanentemente na imanência da 
razão? O problema de um princípio que antecede a razão 
move a filosofia de Schelling do início até o fim. Este 
problema se deixa trazer ao conceito com a contradição de 
que aqui o outro da razão é seu princípio. 

A caminhada do pensar de Schelling se deixa 
caracterizar como o tematizar e o conceber em meandros de 
sempre novos sistemas do absoluto, nos quais ele tenta 
resgatar seu programa de uma filosofia que parte do absoluto 
como incondicionado. A contraditoriedade desse programa 
filosófico deixa nascer sempre novas aporias que 
encaminham as consequências das suas concepções 
filosóficas em autossobrelanço respectivamente crítico 
como consequência das aporias. Cada fase do seu filosofar é 
uma crítica à anterior, sem remediar a contradição basilar do 
próprio programa. 

Schelling percebeu, com efeito, as aporias das suas 
concepções filosóficas, mas, a menos que as encobrisse, 
assim em todo caso não as compreendia, justamente porque 
ele não percebeu a basilar contradição principal como tal. A 
autointerpretação de Schelling do seu desenvolvimento tem, 
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portanto, que ser estramada estritamente da lógica efetiva do 
desenvolvimento do seu pensamento. Schelling envolve a 
contradição principal da sua abordagem filosófica 
diretamente na aparência de insuficiências, deficiências e 
problemas, os quais, para serem solucionados, tornariam 
necessário a continuação deste programa. Só a atualização 
consequente do programa poderia remediar os déficits na 
realização do programa. O que se afirma como 
contraditoriedade no aparecimento o faz passar-se por 
unidade na essência, como se deixaria dizer segundo a 
alteração de um ditado famoso marxiano idealismo-crítico.7 
Demonstar as formas contraditórias do aparecimento 
enquanto formas do aparecimento da principal contradição 
basilar do programa filosófico é a tarefa de uma 
interpretação substancial de Schelling.8  

O decurso da formação de Schelling se efetua na 
base e como variação do seu pensamento principal. Não 

                                                           
7 „O erro principal de Hegel reside no fato de ele assumir a contradição do 
aparecimento como unidade na essência, na ideia, quando essa contradição 
tem sua razão em algo mais profundo, a saber, numa contradição 
essencial” (Karl Marx. Kritik des Hegelschen Staatsrechts [Crítica do Direito 
estatal hegeliano]. In: MEW 1, 295s.).  

8 Mo meu escrito Das Andere der Vernunft als ihr Prinzip. Grundzüge der 
philosophischen Entwicklung Schellings mit einem Ausblick auf die 
nachidealistischen Philosophiekonzeptionen Heideggers und Adornos. [O outro da 
razão como seu princípio. Elementos do desenvolvimento filosófico de Schelling com 
vista às concepções pós-idealistas de Heidegger e Adorno]. Berlin/New York 1990 
executei essa tarefa da interpretação de Schelling detalhadamente. Meu 
trabalho se reporta ao empreendimento crítico de Birgit Sandkaulen-
Bock (Ausgang vom Unbedingten. Über den Anfang in der Philosophie Schellings 
[A saída do incondicionado. Sobre o início na filosofia de Schelling]. Göttingen 
1990) ao pôr em liberdade as aporias nas épocas da filosofia de Schelling 
e o expõe ulteriormente com a intenção de o aprofundar. Mas, 
diferentemente de Sandkaulen-Bock, para mim não apenas as formas 
distintas da realização do programa filosófico nos períodos singulares da 
filosofia de Schelling são aporéticos, na medida em que eles ficam atrás 
das intenções do programa filosófico posto em conta, mas o próprio 
programa filosófico em si é contraditório.  
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obstante, na literatura disponível, Schelling não é mais 
tratado como “proteus da filosofia”; segundo o juízo de 
Hegel é verdade que a série dos escritos de Schelling não 
apresenta “uma sequência das partes elaboradas uma atrás da 
outra da filosofia, mas uma sequência de seus graus de 
formação”.9 Por consequinte, também as investigações que 
recusam estritamente o discurso de uma proteusibilidade de 
Schelling e, em vez disso, partem de um desenvolvimento 
completamente sem ruptura, como por exemplo fizeram W. 
Schulz (1954)10 e B. Loer (1974)11, não acertam a verdade em 
cheio. A filosofia de Scheliling é uma filosofia que se 
desenvolve no sentido mais verdadeiro da palavra. A uma 
filosofia no desenvolvimento permanente compete 
necessariamente tal coisa como uma natureza ‘proteica’. Mas 
isso não deve excluir a possibilidade de que ela, como a 
infinitude hegeliana seja igual a si mesma na sua infinitude. 

A apresentação crítica da filosofia schellinguiana se 
segue da ideia da crítica imanente, na medida em que ela não 
mede a filosofia de Schelling nos padrões de medida que não 
são seus, mas somente faz valer as exigências e intenções 
formuladas dela mesma contra ela. O padrão de medida da 
crítica ela retira, portanto, primeiramente do que foi 
criticado. A crítica se torna transcendente de modo 
paradoxal no momento no qual ela mede os pensamentos 
principais de Schelling na sua consistência imanente. Ela não 
pode se apoiar, portanto, em primeiro lugar, na crítica a que 
Schelling submete seus esboços repectivos, mas tem que 
examinar as abordagens respectivas no acesso autônomo 

                                                           
9 G.W.F. Hegel. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III [Lições sobre 
a história da filosofia III]. In: TW 20, 421. 

10 W. Schulz. Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie 
Schellings [A consumação do idealismo alemão na filosofia tardia de Schelling]. In: 
Studia philosophica 14 (1954), 239-255. 

11 B. Loer. Das Absolute und die Wirklichkeit in Schellings Philosophie [O 
absoluto e a efetividade na filosofia de Schelling]. Berlin/New York 1974. 
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teórico. Além disso, ela tem que enfrentar a tendência de 
Schelling de apresentar seus pensamentos mais tardios como 
continuação retilínea e consequente de seus pensamentos 
mais iniciais. Vale, portanto, destacar a peculiaridade das 
respectivas fases do desenvolvimento filosófico de Schelling 
e, com isso, diferenciá-lo de sua adaptação retrospectiva 
niveladora que o coloca como um desenvolvimento 
retilíneo. 

3. As estações do filosofar schellinguiano 
 
O desenvolvimento filosófico de Schelling se deixa 

dispor por sete fases ou períodos que se pode caracterizar 
resumidamente do seguinte modo:12 

                                                           
12 Na literatura a divisão das fases do pensamento de Schelling é discutida 
sob o título de “periodização”, um título que parte – além do mero 
agrupamento dos escritos schellinguianos – da concepção de um 
desenvolvimento uniforme – como quer que seja interpretado – 
subjacente à obra na ruptura e na continuidade. Para o problema da 
“periodização” cf. X. Tilliette. Schelling. Une philosophie en devenir [Uma 
filosofia no devir]. Paris 1970, Vol. I, p. 21-58; H. J. Sandkühler. Freiheit und 
Wirklichkeit. Zur Dialektik von Politik und Philosophie bei Schelling [Liberdade 
e efetividade. Para a dialética da política e da filosofia em Schelling]. Frankfurt am 
Main 1968, p. 81-84; A. Bausola. Friedrich W.J. Schelling. Florenz 1975, p. 
65-68. Com referência a X. Tilliette J-F. Marquet. Liberté et existence. Études 
sur le formation de la philosophie de Schelling [Liberdade e existência. Estudos sobre 
a formação da filosofia de Schelling]. Paris 1973 interpreta as diversas posições 
filosóficas de Schelling como graus de um desenvolvimento uniforme 
que, segundo ele, procedem entre dois paradigmas: “liberdade” e 
“existência”. B. Loer. Das Absolute und die Wirklichkeit in Schellings 
Philosophie [O absoluto e a efetividade na filosofia de Schelling]. Berlin/New York 
1974 compreende o desenvolvimento do pensamento de Schelling como 
tentativas sempre fracassadas de “deduzir” o mundo a partir do absoluto. 
B. Sandkaulen-Bock. Ausgang vom Unbedingten. Über den Anfang in der 
Philosophie Schellings [Saída do incondicionado. Sobre o início na filosofia de 
Schelling]. Göttingen 1990 interpreta o desenvolvimento de Schelling 
como tentativas de um pensamento que sempre conduz às aporias, o 
qual tenta resgatar o programa de uma filosofia que parte do absoluto 
como o incondicionado. Meu escrito Das Andere der Vernunft als ihr 
Prinzip. Grundzüge der philosophischen Entwicklung Schellings mit einem Ausblick 
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(1) Os escritos iniciais de Schelling (1794–1795/96) 
formulam o programa orientado em Platão, Spinoza, Jacobi, 
Kant e Fichte de uma ontologização da filosofia 
transcendental que alveja uma revisão e consumação da 
filosofia kantiana. Schelling deixa transparecer uma imensa 
paixão ao escrever textos filosóficos. Em contraste a Fichte, 
sobressai, acima de tudo, o estilo elegante da sua prosa 
filosófica, que é próprio de Schelling. Contudo, o 
brilhantismo da forma não é capaz de esconder as 
dificuldades conteudísticas. Não deve ser ignorado que do 
Eu absoluto – em si destituído de diferença – exposto não 
deve ser deduzido de nenhuma forma a efetividade finita. A 
aporia do programa filosófico inicial conduz à 
transformação do princípio de um absoluto prioritariamente 
fundado de modo ontológico para um absoluto fundado de 
modo filosófico do sujeito. 

(2) Os escritos da filosofia da natureza e da filosofia 
transcendental (1796–1799) partem de um novo princípio, o 
princípio do sujeito-objeto ou da autoconsciência. Nessa 
época Schelling começa a se aproximar fortemente da 
Doutrina da ciência de Fichte, no que diz respeito à 
fundamentação da filosofia. Desde o princípio do sujeito-
objeto da autoconsciência, Schelling logrou êxito, de fato, ao 
deduzir processualmente a efetividade. A filosofia da 
autoconsciência sofre, na verdade, com o fato de que nela o 
absoluto coincide com a abstração da autoconsciência da 
subjetividade e, por conseguinte, não ultrapassa 
efetivamente a delimitação da autoconsciência subjetiva. 

A filosofia da autoconsciência, que está, portanto, 
em uma relação não muito bem equilibrada com o absoluto, 

                                                           
auf die nachidealistischen Philosophiekonzeptionen Heideggers und Adornos. [O 
outro da razão como seu princípio. Elementos do desenvolvimento filosófico de 
Schelling com vista às concepções pós-idealistas de Heidegger e Adorno]. 
Berlin/New York 1990 está comprometido com as intenções críticas das 
autoras mencionadas anteriormente e tenta precisá-las e levá-las adiante 
em alguns pontos essenciais.  
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entra no (3) Sistema do idealismo transcendental (1800) numa 
crise, que no recurso ao absoluto, como os escritos iniciais o 
formulam, é superada na filosofia da identidade (1801–1809). 
Não obstante, o sistema do idealismo transcendental de 1800 
forma o ponto culminante da filosofia da autoconsciência ou 
do sujeito-objeto. A consumação da filosofia da 
autoconsciência é ao mesmo tempo seu fim. 

O abandono conteudístico de Fichte não começa 
primeiramente com o sistema da identidade de Schelling, 
mas já com seus estudos científico-naturais e seus esboços 
filosófico-naturais. A inclusão da filosofia da natureza no 
idealismo – o pensamento de uma filosofia idealista da 
natureza é uma novidade na filosofia moderna – trouxe o 
idealismo pós-kantiano fundamentado por Fichte, o qual era 
essencialmente a filosofia do Eu, em um outro âmbito por 
inteiro; e o idealismo em geral, em uma nova via. Ele forma 
a base para a reviravolta da filosofia da autoconsciência para 
a filosofia da identidade. Mas os raciocínios filosófico-
naturais são apenas condições prévias para o sistema da 
identidade, além disso, eles são tangidos das aporias da 
filosofia transcendental fundada na autoconsciência. O 
desempate de Schelling para o idealismo objetivo da filosofia 
da identidade é essencialmente sua primeira filosofia própria 
perfilada defronte à Doutrina da ciência de Fichte. 

Mas também sua solução do problema partir do 
absoluto como o incondicionado não é convinciente e não 
permanece como palavra final. Nela o ser do absoluto que 
antecede a tudo – portanto, também à razão – é explicado 
apenas na razão e por meio dela. O monismo acósmico da 
razão da filosofia da identidade transmuta permanentemente 
no dualismo abstrato do absoluto e do finito. Identidade 
absoluta e diferença, intuição intelectual ou razão absoluta 
bem como o pensar do entendimento não encontram 
equilíbrio. 

As aporias da filosofia da identidade conduzem 
Schelling à (5) filosofia da liberdade e das idades do mundo (1809–
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1820), na qual o problema da liberdade humana e do sistema 
da razão, da história e do absoluto rompe-se no contexto da 
filosofia do absoluto. Schelling tenta apresentar a história do 
absoluto daqui em diante distinto em si, distinguido no 
fundamento da existência e do existente, no fundamento da 
natureza e da liberdade, também independentemente da 
razão e remonta para esse fim aos mitos e imagens. Daqui se 
torna plausível seu recurso à teosofia e à mitologia. Na meia 
fase a filosofia de Schelling como filosofia da razão entra em 
crise. A aporia de um absoluto histórico, que tange 
essencialmente a absolutidade do absoluto nas (6) Lições de 
Erlangen (1821/22) se torna expressa e é trabalhada. Com a 
antecipação da ideia de uma liberdade absoluta de Deus, esse 
sistema tardio das idades do mundo leva à filosofia tardia. 

A distinção da filosofia negativa e positiva na (7) 
filosofia tardia (1822–1854) implica um duplo: em primeiro 
lugar, com a ideia de uma filosofia positiva, Schelling tenta 
resgatar por uma última vez seu programa da fundamentação 
última desenvolvida na sua juventude: partir do absoluto 
como o incondicionado. Em segundo lugar, com ajuda da 
estilização retrospectiva de sua filosofia mais anterior como 
parte da filosofia negativa, Schelling tenta dar conta disso, 
porque as tentativas anteriores, de resgatar esse programa, 
haviam fracassado. Como filosofia negativa, Schelling 
interpreta a tradição inteira da metafísica do sujeito e da 
razão desde Platão e Aristóteles, à qual ele conta tanto sua 
filosofia da autoconsciência própria quanto também sua 
filosofia da identidade própria. Na medida em que a filosofia 
negativa, cuja estrutura da argumentação Schelling 
desenvolve no recurso principalmente à metafísica de 
Aristóteles, forma uma “escada” para a filosofia positiva, a 
filosofia do sujeito e da razão experimenta – e com isso seus 
esboços próprios anteriores –, até mesmo de novo, uma 
certa reabilitação. Ao mesmo tempo o interesse filosófico de 
Schelling se desloca da teogonia de cunhagem teosófica e do 
fanatismo mundial hesiodiano – isto é, da cosmologia – para 
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a interpretação do acervo essencial dos conteúdos cristãos 
da crença. O programa de Schelling partindo do absoluto 
como um incondicionado termina com a razão 
fundamentada em um Deus efetivo do cristianismo que se 
efetua numa “religião filosófica”.  

Tanto a intenção de Schelling de ir além da razão, 
sem abandoná-la, deve ser bem recebida, quanto a exigência 
de Schelling de elevar o outro da razão a seu princípio terá 
que ser apercebida como uma contradição indissolúvel. 
Mostra-se com isso que as aporias da filosofia tardia apenas 
apresentam a última forma do aparecimento da contradição 
principal do programa da filosofia de Schelling.  

 

4. Panorama das concepções pós-idealistas da filosofia: 
Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger e Adorno 
 
Schelling não só forma uma ligação entre Kant e 

Hegel, mas também a interseção entre o idealismo pós-
kantiano e a filosofia pós-idealista, e tem justamente por isso 
importância peculiar. Na sua filosofia, a especulação da razão 
e os motivos do pensamento que vai além do idealismo vão 
um ao encontro do outro.  

O caminho para o idealismo especulativo Hegel 
encontra na crítica e no abandono de Schelling de Jena. Ele 
conheceu, sobretudo, as deficiências na estrutura da 
fundamentação da filosofia schellinguiana e tentou remediá-
las transformando a fundamentação última para uma 
autofundamentação reflexiva da razão. Na verdade, a 
filosofia da razão de Hegel paga o preço por deixar evaporar 
o outro da razão, ou seja, apenas ainda o leva em 
consideração de modo inadequado. 

Na filosofia pós-idealista vem à formação de 
concepções filosóficas, que não apenas ultrapassam a razão 
a seu outro, mas negam a razão como tal. Enquanto a 
filosofia de Schelling transcende a razão em relação a seu 
outro, as abordagens filosóficas na sequência das metafísicas 
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irracionais de Schopenhauer e Nietzsche tentam desenvolver 
uma contrainstância positiva à razão. À pretenção de 
absolutidade da razão, que dissolve o outro inteiro da razão, 
antes de tudo no idealismo absoluto de Hegel, eles opõem 
um princípio, que não é apenas o outro da razão, como por 
exemplo Deus (Schelling), a matéria, o sentimento 
(Feuerbach), a práxis (Marx) etc., mas, pelo contrário, é a 
anti-razão: a existência, a vida, a vontade. A inconsistência 
principal de todas essas abordagens, que tem o seu modelo 
na metafísica da vontade de Schopenhauer e na filosofia da 
vida de Nietzsche, consiste na contradição de jogar no 
discurso racional um positivo em si, a vida etc. contra uma 
absolutização da razão como negativamente sentida. Tão 
legítima também é a aversão contra uma razão posta como 
absoluta; tão pouco satisfatórias estão a crítica ao idealismo 
da razão, que entra de modo pós-idealista, e as 
contraconcepções positivas que daqui brotam. A dialética da 
razão e seu outro na filosofia pós-idealista, na qual adentram 
as intenções dos críticos da razão Schopenhauer, Nietzsche 
e Kieekegaard, traz paradigmaticamente à apresentação nas 
concepções da filosofia de Heidegger e Adorno.  

Não somente desde Heidegger uma linha de 
pensamento parece ter ficado atraente, que abre mão das 
pretenções de entendimento e da razão e a qual Schelling 
acredita poder invocar. Por outro lado, uma linha de 
pensamento parece ser novamente atual, que – como a de 
Adorno – em face de uma racionalidade instrumental 
tornada prepotente é consciente ao previamente impensável, 
sem ter se fechado à argumentação racional. Sem dúvida, em 
virtude da verdade dessa intenção filosófica, tem-se ficado 
assegurado na ideia de que uma filosofia que eleva o outro 
da razão a seu princípio, como a de Schelling, é 
inconsistente. Enquanto a filosofia pós-idealista, como 
Adorno conheceu corretamente, é muito pouco idealista, a 
superação de Schelling da filosofia idealista se efetua dentro 
do idealismo, e é, portanto, idealista demais. Uma filosofia 
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pós-idealista da razão, que é consciente do seu outro 
impensável previamente e suas fontes não-racionais, sem as 
estilizar ao mesmo tempo por seus princípios, seria um 
desiderato da filosofia atual. Em face das catástrofes 
presentes, que se devem à concepção capitalista da 
racionalidade social, econômica e política, a filosofia tem 
hoje em dia todos os motivos para repensar novamente sua 
compreensão da razão, o que aqui deve ser parcialmente 
tentado através da recepção de Spinoza de Schelling do lado 
filosófico-fundamental. 



II 
 

Razão e liberdade 
 liberdade e razão. 

Spinoza-recepção de Schelling 
 
 
Schelling é o filósofo da filosofia clássica alemã que 

defendeu de modo mais forte, refletiu e promoveu 
filosoficamente o spinozismo naquela época. Quem quer 
compreender Schelling tem que compreender seu 
spinozismo. Por causa disso, a seguir, a apresentação das 
fases filosóficas de Schelling deve ser acompanhada através 
da Spinoza-recepção de Schelling, em que a tese aventada é 
a de que, na sua Spinoza-recepção, Schelling é passível de 
uma mudança fundamental que pode ser resumida da 
seguinte maneira: a filosofia de Schelling executa o 
movimento da fundamentação da liberdade por meio da 
razão para a fundamentação da razão por meio da liberdade.  

A seguir, não se trata, em primeiro lugar, da doutrina 
histórica de Spinoza e a posição de Schelling a ela, mas de 
como o pensamento de Spinoza se repercute no pensamento 
próprio de Schelling, quer dizer, como Schelling filosofa 
com Spinoza. Mas o pensar de Schelling com Spinoza é ao 
mesmo tempo sempre também um pensar contra Spinoza. 
Esse pensar de Schelling com e contra Spinoza deve ser 
examinado de modo exemplar através de quatro estações do 
seu desenvolvimento filosófico. Spinoza tem para Schelling 
o valor de representante da filosofia racionalista da 
Modernidade. Desde o início, a conexão entre o princípio da 
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razão e a liberdade na Modernidade filosófica era 
problemática.  

Primeiramente, expõe-se o programa de Schelling de 
uma ”ética à la Spinoza“ nos seus escritos iniciais, nos quais 
ele trata de uma fundamentação racional, quer dizer, 
spinoziana da liberdade a partir do princípio da razão (1). A 
abordagem renovada na sua filosofia da identidade o conduz 
a uma interpretação racional-monística do mundo na sua 
doutrina spinoziana da unidade total do universo (2). Seus 
problemas Schelling tenta solucionar no escrito sobre a liberdade 
sob o título ”spinozismo e liberdade humana” (3). As 
soluções desenvolvidas no escrito sobre a liberdade nas Idades do 
mundo e na filosofia tardia desembocam na tentativa de 
Schelling de efetuar uma fundamentação da razão por meio 
da liberdade com e contra Spinoza (4).13 

 

1. O programa de Schelling de uma ”ética à la Spinoza” no 
seus escritos iniciais: fundamentação da liberdade por meio da 

razão 

 
Nos seus escritos iniciais, Schellinig avança na 

medida em que ele tenta estabelecer uma síntese abrangente 
entre Spinoza, Kant, Fichte e Jacobi. Essa síntese está 
motivada por meio da intenção filosófica de Schelling de dar 
à filosofia da liberdade na Modernidade uma fundamentação 

                                                           
13 Para a história de desenvolvimento da filosofia de Schelling cf. do 
autor: Das Andere der Vernunft als ihr Prinzip. Grundzüge der philosophischen 
Entwicklung Schellings mit einem Ausblick auf die nachidealistischen 
Philosophiekonzeptionen Heideggers und Adornos. [O outro da razão como seu 
princípio. Elementos do desenvolvimento filosófico de Schelling com a vista às 
concepções pós-idealistas de Heidegger e Adorno]. Berlin/New York 1990. Uma 
apresentação global crítica da filosofia de Schelling também é dada por 
W. Jaeschke in: W. Jaeschke, A. Arndt. Die Klassische Deutsche Philosophie 
nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik 1785–1845 [A filosofia 
clássica alemã após Kant. Sistemas da razão pura e sua crítica 1785–1845]. 
München: E. Beck Verlag, 2012. 
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abrangente racionalista: “O início e o fim de toda a filosofia 
é – a liberdade!” (I, 177).14 

No seu primeiro grande escrito filosófico Vom Ich als 
Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen 
Wissen [Do Eu como princípio da filosofia ou sobre o incondicionado 
no saber humano] (1795), Schelling acompanha o programa de 
uma “ética à la Spinoza”15, que se compreende como 
“contrapartida à ética de Spinoza” (I, 159). A tarefa da 
filosofia é, consoante Schelling, reconduzir os resultados da 
filosofia crítica da liberdade de Kant aos seus princípios com 
ajuda do Eu absoluto de Fichte. Isso só pode lograr êxito se 
o Eu absoluto é conceitualizado ao mesmo tempo como 
fundamento verídico de todo o efetivo e, com isto, como 
substância spinoziana. O spinozismo ateísta de Schelling do 
Eu absoluto se torna, com isso, a alternativa do conceito do 
Deus ortodoxo.  

Schelling formula esse programa filosófico com o 
pensamento de Jacobi de que a filosofia deve partir do 
incondicionado. Consequentemente, o Eu absoluto 
substancial atua como o incondicionado em todo o saber 
humano (o condicionado). “Se a substância é o 
incondicionado, assim o Eu é a substância unida” (I, 192). A 
substância definida em Spinoza como “causa sui” (Ethica I, 
def. I, 88) é conceitualizada como autoposição do Eu, que 
ao mesmo tempo contém “todo o ser, toda a realidade” (I, 186). 
“Se fora do Eu não é nada, assim o Eu tem que pôr tudo em 
si, quer dizer, igual a si” (I, 195). Schelling parece tornar 

                                                           
14 F.W.J. Schelling. Sämtliche Werke [Todas as obras]. K.F.A. Schelling 
(Org.). Stuttgart 1856-1861 são citadas na abreviatura habitual: (I-XIV) 

15 Carta de Schelling a Hegel do dia 5 de janeiro de 1795. In: Briefe von und 
an Hegel [Cartas de e a Hegel]. J. Hoffmeister (Org.). Vol. I. Hamburg 1952 
(3a edição 1969), 15.  
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efetivo o que Jacobi coloca a Fichte como repreensão com 
relação a ele estar praticando um “spinozismo invertido”.16 

Schelling acolhe Spinoza em geral na refração da 
Spinoza-apropriação de Jacobi que alveja o espírito de 
Spinoza.17 A relação de Jacobi com Spinoza é dúbia, ela é 
uma exposição e uma crítica, pois a filosofia de Spinoza é, 
com efeito, a filosofia de fato e consequentemente racional 
da Modernidade, mas a qual, por conduzir ao niilismo, 
apenas aparentemente apresenta a verdade racional por 
excelência. Por causa disso Jacobi queria opor à filosofia 
consequentemente racional de Spinoza sua espécie de 
pensamento próprio.18 Jacobi não pôde explicitar 
suficientemente o mecanismo interior do seu pensamento. 
Por conseguinte, na sua filosofia estão assentados 

                                                           
16 Cf. Jacobi a Fichte (carta), Hamburg 1799, 4; F.H. Jacobi, Werke [obras]. 
F. Roth u. F. Köppen (Org.), Vol. III, Leipzig 1812-1825 (reimpressão: 
Darmstadt 1976), 12, cit: Jacobi, Werke. 

17 Sob o ”espírito do spinozismo“ Jacobi compreende „o antiquíssimo: a 
nihilo nihil fit“ ou positivamente „um só ensofo imanente; uma causa 
inerente, eternamente em si inalterável do mundo, a qual, combinada com 
todas as suas consequências, seria – uma única e mesma coisa” (Jacobi. 
Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn [Sobre a 
doutrina de Spinoza em Cartas ao Senhor Moses Mendelssohn]. In: Jacobi, Werke 
IV/1, 56).  

Em Spinoza se diz: "Deus est omnium rerum causa immanens" (Ethica 
I, prop. XVIII, 120. In: Spinoza, Opera-Werke, Lateinisch u. Deutsch. K. 
Blumenstock (Org.), Vol. 2. 3a. ed. Darmstadt 1980, 120, cit: Ethica). Cf. 
Folkers, H. Das immanente Ensoph. Der kabbalistische Kern des Spinozismus bei 
Jacobi, Herder und Schelling [O ensofo imanente. O cerne cabalístico do spinozismo 
em Jocobi, Herder e Schelling]. In: Kabbala und Romantik. E. Goodman-
Thau u.a. (Org.), Tübingen 1994, 71-95. 

18 Cf. Suplimento II da 2a edição do livrinho sobre Spinoza de Jacobi de 
1789. In: Jacobi, Werke IV/2, 127-162. 
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pontenciais para uma recepção polimorfa, em especial, no 
que diz respeito à combinação da sua filosofia dupla.19 

Examinado mais de perto no seu escrito sobre o Eu, 
Schelling se ocupa da fundação do conceito do Eu 
filosófico-transcendental de Fichte, na medida em que ele o 
interpreta com respeito aos seus motivos spinozianos e 
místicos, nesse caso, sob a mística do Eu deve ser 
compreendido a circunstância de que a essência do Eu 
consiste em uma imediatidade absoluta privada de cada 
consciência, que apenas é acessível a uma “intuição 
intelectual” (1, 181) que transcende a consciência. Com este 
pensamento do Eu, Schelling fundamenta o spinozismo 
prometeico do Eu absoluto dos seus escritos iniciais. O Eu 
do Schelling inicial é um autopoder místico, absolutamente 
livre. Entretanto, o conceito do Eu absoluto se mostra como 
aporético. Um poder absoluto, que não é nenhum poder 
sobre algo, transmuta na impotência absoluta. A tensão no Eu 
absoluto entre imediatidade, ou seja, incondicionalidade e 
autorrelação é que leva Schelling além do ponto de vista de 
uma mística do Eu absoluto, primeiramente, a uma filosofia 
da natureza e a filosofia transcendental e, então, o leva a uma 
filosofia do absoluto que vai além do Eu. 

A concanetação do conceito de substância de 
Spinoza e do conceito de Eu de Fichte não é por fim 
sustentável. Com efeito, no conceito da “causa sui” (Ethica 
I, def. I, 88) está assentada alguma reflexividade, mas esta 
não se torna explícita. Isso se repercute na aporia do 
conceito do Eu filosófico-inicial de Schelling. O conceito de 
substância se torna, portanto, princípio da filosofia da 
natureza, na qual Schelling, daí em diante, enxerga “o 
vestígio escondido da liberdade” (III, 13). Isso tem por 

                                                           
19 Cf. Henrich, D. Der Grund im Bewusstsein. Untersuchungen zu Hölderlins 
Denken (1794-1795) [O fundamento na consciênia. Investigações para o pensar de 
Hölderlin (1794-1795)]. Stuttgart 1992, 62, 71s. 
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consequência o fato de que, na sua filosofia inicial da 
natureza, Schelling não liga mais a substância com o conceito 
do Eu fichteano, mas conceitualiza a substância como 
unidade dupla da “natura naturans” e da “natura naturata” 
enquanto princípio produtivo de uma natureza que se 
consuma no organismo, o qual, primeiramente num 
processo de sequências de graus, alcança o Eu da 
autoconsciência. Consequentemente, Schelling designa sua 
filosofia da natureza como “spinozismo da física” (III, 
273).20 

Contudo, o escrito sobre o Eu não se envolve apenas no 
início em aporias. O fracassar da sua tentativa de deduzir o 
sistema inteiro do saber a partir do Eu absoluto como a causa 
imanente de tudo o que é condicionado deve ser 
reconduzido essencialmente à orientação de Schelling pelo 
par de conceito dualista de Jacobi: 
“incondicionado/condicionado”. 

O incondicionado como Eu absoluto tem, com 
efeito, uma constituição análoga ao “ser [absoluto] em todo 
o ser-aí”, que, conforme a apresentação jacobiana de 
Spinoza, expõe seu princípio fundamental.21 Jacobi 
relacionava com sua Spinoza-apresentação, contudo, ao 
mesmo tempo, uma crítica a Spinoza. Enquanto o ser 
absoluto de Spinoza, a substância, é imanente ao finito, o 
incondicionado imediato de Jacobi está prévio defronte ao 
finito. Ele deve ser compreendido finalmente como o Deus 
pessoal transcendente. Diferentemente daquilo que aos 
olhos de Jacobi o espírito de Spinoza requer, Jacobi também 
não deduz o ser-aí finito do absoluto e, em segundo lugar, 

                                                           
20 Para o „spinozismo da física“ na filosofia da natureza de Schelling cf. 
K.-J. Grün. Das Erwachen der Materie. Studie über die spinozistischen Gehalte 
der Naturphilosophie Schellings [O acordar da matéria. Estudo sobre os conteúdos 
spinozianos da filosofia da natureza de Schelling]. Zürich/New York 1993, 
118s.  

21 Jacobi, Werke IV/1, 87. 
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ele abre mão da pretenção de introduzir este via uma prova. 
O verdicto contra o sistema dedutivo da razão em Jacobi tem 
por resultado o dualismo do incondicionado e do 
condicionado.22 

Schelling acredita poder evitar o dualismo, na medida 
em que ele substitui o Deus sobrenatural e pessoal pelo ser 
spinoziano do Eu absoluto fichteano, que, com efeito, 
antecede como incondicionado todo o discurso da razão, 
mas diferentemente do que em Jacobi deve possibilitar um 
sistema do saber. Aqui se impõe a suposição de que a 
construção spinoziana-jacobiana do Eu absoluto conduz a 
um hiato intransponível entre princípio e sistema, entre o Eu 
absoluto estabelecido na superação além do saber discursivo 
como incondicionado e do saber finito-discursivo. 

Schelling não logra êxito, depois de ter colocado o 
Eu absoluto em oposição excludente contra o finito e 
condicionado, em deduzir o finito a partir do Eu absoluto 
assim conceitualizado. As dificuldades da dedução teórica do 
finito tirado do Eu absoluto correspondem, no escrito sobre o 
Eu, àquelas da mediação prática, partindo do finito, do Eu 
absoluto e do finito. A apresentação prática do Eu absoluto 
na finitude é ao mesmo tempo sua “destruição” (I, 201). O 
monismo spinoziano transmuta no dualismo jacobiano e 
este no monismo spinoziano. A primeira tantativa de 
Schelling de uma síntese de Spinoza e Jacobi conduz em 
dificuldades indissolúveis. 

Schelling reparou a aporia na dedução do finito 
tirado do Eu absoluto no escrito sobre o Eu. Em conformidade 
com isto, sua interpretação do spinozismo no seu escrito 
Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus [Cartas 
filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo] (1795/96) sofre, sob o 

                                                           
22 Cf. Suplimento VII para a 2a edição do livrinho sobre Spinoza de 
Jacobi (cf. obs. 6). 
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título “ética à la Spinoza”, uma virada radicalmente prática.23 
As Cartas partem da intelecção de que a filosofia e a disputa 
dos sistemas filosóficos começam no ponto onde o absoluto 
está abandonado, movendo-se, portanto, desde o início no 
campo do finito. Não obstante, a solução do problema do 
ser-aí do mundo permanece o escopo principal da filosofia, 
o qual Schelling tenta enfrentar de novo no “espírito do 
spinozismo” (I, 313) – o nihilo nihil fit [Do nada, nada se faz 
ou nada nasce do nada CI], o ensofo imanente [o uno do 
sábio CI]. Nesse caso, ele retoma a apresentação e a crítica 
de Jacobi à causa imanente das cartas sobre Spinoza e lhe dá 
um tom fichteano. Ele interpreta precisamente a tese de 
Spinoza da causa imanente do mundo não mais como 
resultado de uma demonstração teórica, mas como exigência 
prática ao Eu, doravante, finito, não mais absoluto de passar 
do finito para o infinito. 

Atrás da controversa vastamente executada nas 
Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo (cf. I, 316-335) 
se esconde a apresentação de Schelling das soluções práticas 
opostas da questão principal da filosofia como nós podemos 
acabar com o enigma do ser-aí do mundo. Contra a 
interpretação dogmática do postulado prático passar do 
finito para o infinito, Schelling levanta a repreensão de que 
o sujeito não pode trabalhar na sua própria destruição sem 
sobreviver a ela. Spinoza mesmo não podia fazer caso da 
autocontradição na destruição do Eu, porque ele, segundo 
Schelling, desde o início suprassumia o sujeito (cf. I, 315). 
Não obstante, com isso já se torna saliente que Schelling se 
inclina contra o dogmatismo a favor do criticismo, ele 
manifesta sua admiração frente à “serenidade” na filosofia 
de Spinoza que brota do “amor do infinito” (I, 316) – o “amor 

                                                           
23 A. Pieper ressalta como próprio das Cartas “a solução prática da 
problematicidade do incondicionado” (552): Pieper, A. Ethik à la Spinoza. 
In: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 31 (1977). 
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dei intellectualis” (cf. Ethik V, prop. XXXVI, 544s.) –, porque 
ele está interessado pela sua verdade. 

A verdade e a inverdade do dogmatismo na sucessão 
de Spinoza, Schelling leva para fora, na medida em que ele 
interpreta seu postulado prático “Perca-te mesmo no 
absoluto!” (I, 315s.l) com ajuda do teorema da intuição 
intelectual (cf. I, 317s.). A intuição intelectual do absoluto 
assenta para Schelling também no dogmatismo em uma 
autointuição do Eu, na qual o Eu ao mesmo tempo intui o 
absoluto. Schelling afirma a autodestruição do Eu na 
intuição intelectual do absoluto como um ‘distinguir-se de si’ 
do Eu empírico. 

Em contrapartida, Schelling considera criticamente a 
objetivação da intuição intelectual no dogmatismo, quer 
dizer, a interpretação da autointuição intelecutal como 
intuição de um objeto absoluto. Critica-se por Schelling a 
autodestruição do Eu como autoesquecimento que conduz 
à dissolução do princípio da subjetividade. A verdade da 
intuição intelectual do absoluto no dogmatismo, o fato de o 
sujeito empírico experimentar sua destruição, traz à tona, 
portanto, de modo negativo a irredutibilidade do Eu como 
princípio, que Schelling, portanto, interpreta como 
experiência mais original e imediata. 

Em um segundo passo Schelling mostra a verdade e 
a inverdade do dogmatismo através da sua ética (cf. I, 321s.). 
Verdadeira seria a ética do dogmatismo em suprassumir a 
oposicão da sensibilidade e da razão, da felicidade e da 
moralidade em um estado absoluto da bem-aventurança. 
Com isto o dogmatismo excerce uma crítica radical ao 
discurso kantiano-rousseauiano da ética, especialmente em 
relação da felicidade recompensadora e da moralidade. 
Schelling exerce uma crítica ao estado ético da bem-
aventurança absoluta, porque ele exige de mais do homem 
finito. Ele é o ideal, mas não o adequado para o homem 
finito. 
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Primeiramente frente ao pano de fundo da discussão 
da verdade e inverdade do dogmatismo, pode, então, ser 
explicado que papel o criticismo, na sucessão de Kant, tem 
diante do dogmatismo. O criticismo não se distingue do 
dogmatismo no último fim: a realização do absoluto. A 
diferença decisiva de ambos reside, antes, na maneira da 
realização desse fim. No criticismo este último fim é 
representado nem como realizado nem como realizável, mas 
como objeto de uma tarefa infinita (cf. I, 331s.). O criticismo 
tem para Schelling nisso a prioridade frente ao dogmatismo 
que ele não abstrai da “determinação do homem” (I, 327). 
Enquanto o dogmatismo é um absolutismo moral, o 
criticismo é um ambicionar moral ao absoluto que é 
consciente a si da finitude da determinação do homem.  

A Crítica da Razão Pura de Kant, que Schelling 
reconstrói frente ao pano de fundo da sua filosofia 
novamente concebida do absoluto como ponto de transição 
da Modernidade na Contemporaneidade, torna-se para ele a 
instância da fundamentação da separação de dois sistemas 
filosóficos opostos igualmente possíveis do dogmatismo e 
do criticismo, que como filosofias distintas do absoluto 
querem ao mesmo tempo explicar e remediar a desunião e a 
negatividade da Modernidade. Schelling compreende a 
Crítica da Razão Pura de Kant ao pé da letra como ‘krinein’, 
como separação de dois sistemas da filosofia da 
absolutidade: dogmatismo e criticismo. Enquanto o 
dogmatismo acolhe o espírito metafísico-spinoziano da 
Crítica da Razão Pura em si, o criticismo junta o espírito da 
subjetividade da Crítica da Razão Pura em si.  

O diagnóstico e a terapia da negatividade da 
Modernidade é o objetivo de Schelling, isso é o motivo pelo 
qual ele se assegura em uma filosofia do absoluto. Por causa 
disso também o dogmatismo na sucessão de Spinoza se 
torna interessante para Schelling. Mas a crítica à negatividade 
da Modernidade tem que, para Schelling, corresponder aos 
conceitos principais positivos da Modernidade, da liberdade 
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e da subjetividade do homem. Isso é finalmente a razão pela 
qual Schelling toma o partido do criticismo. 

Mas o vacilar entre as posições do dogmatismo e do 
criticismo está insatisfatório. Nele se manifesta o abismo 
aporético do absoluto e do finito, que está caracterizado na 
filosofia inicial de Schelling. Ele concerne, por um lado, ao 
absoluto, cuja constituição como Eu absoluto não é capaz 
de esclarecer a formação do finito, por outro, o saber, que 
está enleado na oposição do sujeito e do objeto da finitude, 
não pode alcançar o seu fundamento. 

Se as dificuldades de uma filosofia inspirada de modo 
spinoziano devem ser superadas, as quais surgem com o 
hiato do absoluto e do finito, o saber tem que ser integrado 
no absoluto de tal modo que uma explicação racional da 
efetividade tirada do ser do absoluto seja possível. Na 
filosofia da identidade após 1801 isso conduz à recepção da 
doutrina spinoziana da unidade total do universo. 

 

2. A filosofia da identidade de Schelling como doutrina 
spinoziana da unidade total do universo 

 
A filosofia da identidade de Schelling, com a qual ele 

acredita poder realizar seu programa de uma filosofia do 
absoluto tirado do incondicionado nos anos de 1801–1804, 
é com isto sua primeira filosofia com um perfil próprio 
defronte a Fichte, uma vez que ele se esforça por uma 
emenda do sistema de Spinoza. Com isto Schelling adentra 
ao mesmo tempo em uma grande distância a Jacobi. Na sua 
Darstellung meines Systems der Philosophie [Apresentação do meu 
sistema da filosofia] (1801), Schelling observa: ”[…] assim 
tomei […] Spinoza como modelo, […], porque é aquele do 
qual eu acredito mais me aproximar no que concerne ao 
conteúdo e à Coisa, também no que diz respeito à forma tive 
mais motivos para escolhê-lo como modelo” (IV, 113). 
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Todas as intelecções filosófico-transcendentais de 
proveniência kantiana e fichteana são abrangidas pelo 
princípio fundamental spinoziano. Schelling faz valer um 
absoluto que antecede o Eu fichteano como substância, 
cujas diferenciações e explicações ocorrem de modo 
imanente na forma idealista do conhecimento da intuição 
intelectual que coincide com a razão absoluta. Do escrito 
filosófico da identidade Fernere Darstellungen aus dem System der 
Philosophie [Apresentações ulteriores tiradas do sistema da filosofia] 
(1802) resulta a concepção de um absoluto da essência e da 
forma, do ser e do conhecer que estão em relação da 
indiferença absoluta um ao outro e são assim o único e 
mesmo (cf. IV, 380). 

O pesamento de que o absoluto, que suplanta o 
princípio do Eu, deve ser fundado ontologicamente com o 
conceito de substância spinoziana deveria ser estimulado 
originariamente por Hegel, que em Frankfurt chegara a 
conhecer a crítica spinoziana-jacobiana de Hölderlin a 
Fichte. Em Jena, Schelling e Hegel desenvolvem juntamente 
uma metafísica idealista de uma substância absoluta.24 

Como programa, o monismo filosófico foi 
estabelecido pelos eleáticos. Na Modernidade, Spinoza 
desenvolveu-o para um sistema. Na sua crítica ao dualismo 
da filosofia kantiana, Jacobi deu-o também ao idealismo 
como tarefa. Schelling foi o primeiro idealista a ligar as 
formações conceituais filosófico-transcendentais com a 
filosofia spinoziana da substância na filosofia da identidade 
para um monismo. Como monismo a filosofia da identidade 
de Schelling é uma ontologia da não diferença. Isso significa 
que a diferença entre efetivos, entre sujeito e objeto, entre o 
sapiente e o sabido não é o verdadeiro ponto de partida da 
compreensão sobre o mundo. Com efeito, o finito não é 

                                                           
24 Cf. Klaus Düsing. Schellings und Hegels erste absolute Metaphysik (1801-
1802) [A primeira metafísica absoluta de Schelling e Hegel (1801-1802)].Klaus 
Düsing (Org.). Köln 1988, esp. 110s., também 121s. 
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denegado, contudo, ele vale como derivado de modo radical. 
Como cada monismo filosófico a filosofia da identidade de 
Schelling tem o problema de como ela pode adquirir uma 
interpretação concreta do mundo a partir do absoluto e em 
contrapartida à compreensão natural do mundo. Com isto 
está dado o padrão de medida, no qual a filosofia da 
identidade de Schelling deve ser medida.25  

No System der gesamten Philosophie und der 
Naturphilosophie [Sistema da filosofia inteira e da filosofia da 
natureza] (1804) Schelling trouxe seu sistema da identidade à 
apresentação mais sofisticada. Schelling tenta desdobrar a 
totalidade como unidade total do universo a partir da 
identidade absoluta, na medida em que ele interpreta o 
conceito spinoziano de uma substância (§§ 25-28, VI, 175-
179). Segundo ele tudo é uno não no sentido numérico, mas 
no sentido de uma substância universal, pela qual a 
dominância do uno está assegurada na unidade total do 
universo. O conceito de Spinoza da substância absoluta é a 
crítica de cada ontologia das coisas singulares, das 
substâncias individuais e, com isto, da representação 
metafísica do universo como a mais alta representação de 
todas as coisas finitas. Com a afirmação da imanência de 
tudo em Deus e seu efeito onipresente no universo o 
panteismo de Schelling se direciona contra o teismo de 
Jacobi que opõe ao mundo um Deus transcendente 
soberano da criação. 

Contudo, a adoção da ontologia spinoziana da 
substância depara em Schelling como em Hegel com limites 
na forma idealista do conhecimento. Schelling retoma, com 
efeito, além da teoria da omnis determinatio est negatio, que ele 

                                                           
25 Para os problemas internos do monismo da doutrina spinoziana da 
unidade total do universo cf. K. Cramer. Gedanken über Spinozas Lehre von 
der All-Einheit [Pensamentos sobre a doutrina de Spinoza da unidade total do 
universo]. In: All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West 
[Unidade do tudo/universo. Trilhos de um pensamento no Oriente e Ocidente]. 
Dieter Henrich (Org.). Stuttgart 1985, 151-179. 
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retira do livrinho de Jacobi sobre Spinoza26, antes de tudo a 
teoria spinoziana de uma substância. Essa contém um 
programa duplo da prova: em primeiro lugar, o comprovante 
que de tudo o que é ("omnia, quae sunt", Ethica I, ax. I, 88), 
se deixa encontrar apenas um único ser-dentro-de si, a saber, 
Deus ou a substância perfeita, e, em segundo lugar, a 
comprovação que todo outro é em Deus ("quicquid est, in 
Deo est", Ethica I, prop. XV, 106). 

Contudo, para Schelling já é possível um 
conhecimento da substância absoluta como tal, e 
precisamente antes do conhecimento dos seus atributos, 
enquanto conforme a teoria de Spinoza ela é conhecível 
apenas tirada dos seus atributos como suas determinações da 
essência. Além disso, Schelling limita os atributos 
infinitamente muitos em Spinoza, dos quais o entendimento 
pode apenas conhecer dois, nestes: o pensar e a extensão 
(sujeito/objeto). Ele se segue com isto à crítica de Jacobi à 
doutrina de Spinoza dos atributos infinitamente muitos da 
substância divina.27 Ela favoreceu a radicalização idealista do 
pensamento de Spinoza. A diferença decisiva de Schelling 
defronte a Spinoza é, porém, que este, com efeito, pode 
mostrar que os atributos e as coisas finitas, os modos, estão 
contidos em uma substância, mas não como eles emergem 
dela. Nesta crítica Schelling se encontra com Hegel.28 
                                                           
26 Jacobi, Werke IV/1, 182f. 

27 Cf. Jacobi, Werke IV/1, 189s. Para a diferença do spinozismo de 
Schelling e Hegel à doutrina de Spinoza cf. Karl Düsing. Idealistische 
Substanzmetaphysik [Metafísica idealista da substância]. In: Hegel in Jena. D. 
Henrich, K. Düsing (Orgs.). Hegel-Studien. Beiheft 20, Bonn 1980, 25-
44. 

28 Spinoza não pode explicar, por que ao lado da substância há atributos, 
por que há modos. Hegel considera tanto na Ciência da Lógica II (TW 6, 
195s., cit. conforme G.W.F. Hegel. Theorie-Werkausgabe in 20 Bänden. 
E. Moldenhauer, K.M. Michel (Orgs.). Frankfurt am Main 1969s.= 
Hegel TW ) como também nas Lições sobre a história da filosofia III (Hegel 
TW 20, 161s.) a apresentação de Spinoza da sequência de substância, 
atributo e modo como seriação axiomática e não como determinação 
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A dedução da totalidade do mundo tirada da 
identidade absoluta de uma substância ocorre, portanto, com 
ajuda de uma interpretação da fórmula de programa do 
absoluto, segundo a qual o absoluto é “aquilo que afirma e o 
afirmado de si mesmo” (VI, 148). O pensamento da 
autoafirmação do absoluto, que concorre com o teorema 
hegeliana da negatividade absoluta, diz, que este [o absoluto] 
não é apenas a identidade daquilo que afirma e do afirmado, 
mas imediatamente de novo a afirmação da identidade 
daquilo que afirma e do afirmado o que conduz a uma 
autoduplicação da identidade na totalidade – um 
pensamento que com a teoria da duplificação do absoluto 
nas Stuttgarter Privatvorlesungen [Lições particulares de Estugarda] 
(1810) (vgl. VII, 424ff.) é novamente retomado. Com isso o 
monismo da filosofia da identidade se determina 
progressivamente para um universalismo, com o qual 
Schelling reformula o panteismo spinoziano de modo 
idealista. 

Com o pensamento do absoluto como unidade total 
do universo, contudo, ainda não está alcançada a 
multiplicidade do mundo finito, como ele se apresenta ao 
pensar natural. A solução desta tarefa Schelling tenta na 
teoria da finitude, ou seja, na parte filosófico-real da filosofia 
da identidade. Para a dedução do universo real e ideal da 
natureza e do espírito ele se reporta novamente à fórmula 
fundamental do absoluto (VI, 201s.). A fim de poder fazer 
compreender ela como formas do fundamento do mundo 
finito, Schelling tem que explicar a realização de diferenças 
quantitativas na totalidade que não tangem a identidade 

                                                           
progressiva imanente ((Klaus Düsing. Von der Substanz zum Subjekt: Hegels 
spekulative Spinoza-Deutung. [Da substância para o sujeito: Spinoza-interpretação 
especulativa de Hegel]. In: Spinoza und der Deutsche Idealismus [Spinoza e o 
idealismo alemão]. M. Walther (Org.). Würzburg 1991, 168s.). W. 
Bartuschat aponta para a distância entre o espírito dedutivo de Spinoza 
lido de Jacobi e dos idealistas e sua doutrina própria (cf. W. Bartuschat. 
Baruch de Spinoza. München 1996, 59s.).  
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absoluta da substância indivisível. Na medida em que em 
ambas as formas fundamentais da repetição da 
autoafirmação de Deus, aquilo que afirma ou o afirmado, o 
momento subjetivo ou objetivo porta o acento, resulta uma 
preponderância quantitativa de um sobre o outro. No 
universo real da natureza o afirmado, no universo ideal do 
espírito aquilo que afirma tem a preponderância. Natureza e 
espírito, com os quais os atributos de Spinoza da substância, 
extensão e pensar, são retomados, na filosofia da identidade 
de Schelling não atuam como formas do que é verídico, mas 
como “aparecimento” de caráter de aparência, enquanto elas 
para Spinoza constituem as determinações essenciais da 
substância. Daqui se explica que Schelling, tal como Fichte e 
Hegel, compreende a filosofia de Spinoza da substância 
como acosmismo, segundo o qual as figuras do mundo finito 
não têm nenhuma subsistência autônoma. 

Schelling distingue dois modos de consideração, a 
concepção da razão e a concepção do entendimento do 
universo real e ideal do mundo que aparece (VI, 207s.). A 
concepção da razão considera a natureza e o espírito apenas, 
nesse aspecto, como no universo absoluto eles são o mesmo, 
portanto, como tais estão negados. Com isto Schelling se 
enfrenta ao dualismo e paralelismo estrito cartesiano do 
espírito e do corpo (Ethica II, prop. VII, 168), os quais para 
Spinoza, não obstante, devem seguir de uma substância 
absoluta. A concepção do entendimento explica o mundo 
que aparece através das diferenças quantitativas entre 
natureza e espírito com ajuda da doutrina das pontências que 
desdobra o mundo finito fora do absoluto destituído de 
potência. A negação racional do mundo e a explicação do 
mundo na construção a priori do entendimento por meio do 
conceito de potência desembocam para Schelling em uma 
interpretação não positivista, monística. Nesse caso, a 
construção do entendimento está a serviço da razão que nega 
o mundo, pois as potências tornam transparente o finito 
apenas com respeito ao absoluto destituído de potência. O 
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problema do spinozismo de Schelliing da filosofia da 
identidade parece ser, portanto, seu acosmismo, pois o 
abismo entre o absoluto e o finito é sobrepassado somente 
por meio da negação do finito. Mas antes de tudo a filosofia 
da identidade não é capaz de compreender adequadamente 
a autonomia e a negatividade do mundo finito.  

 

3. O escrito de Schelling sobre a liberdade: spinozismo e 
liberdade humana 

 
A fim de poder explicar a essência da liberdade 

humana, no seu tratado Untersuchungen über das Wesen der 
menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände 
[Investigações sobre a essência da liberdade humana e os objetos que com 
isto se relacionam] (1809) Schelling tenta remediar o déficit da 
teoria da finitude na filosofia da identidade. Para isso precisa 
de uma modificação do sistema spinoziano, ou seja, panteista 
da razão, posto em conta na filosofia da identidade. O ponto 
de partida é o problema que a liberdade humana e o sistema 
da razão parecem ser incompatíveis (cf. VII, 336). Está em 
questão, primeiramente, se a liberdade humana em geral 
pode ter um lugar no sistema da razão. Nesse caso, não se 
trata, primeiramente, da relação da liberdade e da natureza, 
mas da questão de como a independência interior do homen 
de Deus, que é ao mesmo tempo princípio da natureza e do 
espírito, deve ser compreendida. A demonstração da 
possibilidade de um sistema da razão da liberdade tem que 
enfrentar a tese de Jacobi que o spinozismo é o sistema da 
razão unicamente consequente e como tal fatalista, portanto, 
repugna ao conceito da liberdade.29 Isso Schelling faz, na 
medida em que ele distingue o panteismo ‘bem 
compreendido’ de um ‘mal compreendido’, para desvirtuar a 

                                                           
29 Cf. aproximadamente Jacobi, Werke IV/1, 222s. 
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tese de Friedrich Schlegel que o panteismo suprassume a 
diferença entre bem e mal.30 

A admissão spinoziana da imanência das coisas 
finitas em Deus não entra em nenhum conflito para 
Schelling com a liberdade, pelo contrário, ela exige 
diretamente o panteismo (cf. VII, 339). Negam-se 
reciprocamente a liberdade e Deus na sua 
incondicionalidade, mas têm que ser afirmado ambos, assim 
permanece como “saída” (VII, 339) apenas que o homem 
não é livre fora, mas só dentro de Deus. Deve ser mostrada, 
com isto, a possibilidade circunscrita com a fórmula 
‘incondicionalidade finita’ da liberdade humana. 

Schelling rejeita tanto a versão ateista sugerida de 
Jacobi do panteismo, que identifica Deus com as coisas 
finitas e com isso suprassume Deus, como também a versão 
acosmista defendida por ele mesmo na filosofia da 
identidade, segundo a qual as próprias coisas finitas são todas 
nada o que conduz a suprassunção de toda a individualidade. 
A imanência compreendida como identidade das coisas 
finitas em Deus, ter que ser completada pela relação de 
fundamento e consequência. Spinoza separou as coisas 
finitas de Deus “toto genere” [completamente] (VII, 340) de 
tal forma que elas são concebíveis somente como 
consequências do seu fundamento. 

Schelling ajuda, portanto, a engatilhar o panteismo 
bem compreendido, na medida em que ele apõe uma 
correção no pensamento da identidade, que lhe permite pôr 
ela em relação à cópula no juízo. Só na medida em que a 
identidade não é conceitualizada como “uma e mesma“, 
“mesmidade” ou “igualdade” (cf. VII, 342s. obs.), mas como 

                                                           
30 Cf. Friedrich Schlegel. Ueber die Sprache und Weisheit der Indier [Sobre a 
linguagem e a sabedoria dos indianos] (1808). In: Kritische Friedrich-Schlegel-
Ausgabe Vol. VIII: Studien zur Philosophie und Theologie. E. Behler, U. 
Struc-Oppenberg (Org.). München/Paderborn/Wien 1975, 229. 
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identidade de diversos, ela pode ser interpretada como 
cópula no juízo, em que no recurso à teoria de Leibniz da 
inclusão do juízo a relação do sujeito e do predicado é 
interpretada como relação da subsistência e inerência, ou 
seja, como relação do antecedente e do consequente. A 
cópula se mostra com isso como portadora de um 
movimento, no qual o sujeito se manifesta no predicado. 
Aplicado ao absoluto como Deus isso significa: Deus como 
fundamento deixa ser o homem como consequência 
autônoma. Assim por meio da modificação do pensamento 
da identidade pela relação do fundamento resulta o 
pensamento de uma “absolutidade derivada” (VII, 347), em 
que se deixam concordar o sistema spinoziano da razão e a 
liberdade humana. 

Dali Schelling faz uma crítica ao próprio Spinoza: o 
erro de Spinoza não seria seu panteismo, mas sua coisa-
ontologia determista que também coisifica a substância. O 
pensar de Spinoza da substância Schelling complementa 
com Leibniz pela tese “querer é ser primordial” (VII, 350). 
Com isso ele reformula a ontologia de Spinoza da substância 
de modo teórico da vontade. Nas Idades do mundo e na 
filosofia tardia a teoria da vontade se mostra como mediação 
que traz o absoluto como substância à liberdade da 
subjetividade. Mas constitutivo para a teoria schellinguiana a 
teoria da vontade se torna primeiramente, na medida em que 
Schelling não pergunta mais pelo lugar da liberdade humana 
no sistema, mas pressupõe a liberdade como “ser 
primordial” ao sistema da razão.  

Como na filosofia da identidade o panteismo bem 
compreendido pode apenas ser uma síntese do idealismo 
(filosofia transcendental) e do realismo (filosofia da 
natureza). Na verdade, com o pensamento que a egoidade é 
tudo e, inversamente, tudo é egoidade, se deixa apenas 
fundamentar o conceito de liberdade geral e formal, mas não 
o específico da liberdade humana enquanto a “capacidade do 
bem e do mal” (VII, 352). Se o panteismo bem compreendio 
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pôde integrar a liberdade e mostrar a origem da liberdade em 
Deus, assim com a realidade da negatividade do mal o 
próprio panteismo se torna questionável.  

A solução de Schelling do problema consiste na 
distinção fundamental ”entre a essência, na medida em que 
ela existe, e a essência, na medida em que ela é apenas o 
fundamento da existência” (VII, 357), a qual ele introduz 
com referência explícita com a distinção filosófica da 
natureza da essência da matéria em força da gravidade e luz 
(cf. a nota de rodapé ao § 93 do Sistema da identidade de 1801, 
IV, 163). Aplicada ao absoluto ou Deus Schelling retoma 
novamente o conceito de Spinoza de uma substância.31 

Na essência divina como de uma substância tem que 
ser distinguido o fundamento da sua existência e ela mesma 
como existente. Fundamento não entende, nesse caso, ratio, 
mas alicerce, base e natureza. Existência não tem o 
significado do mero dado, mas o da subjetividade. Assim na 
unidade dupla da substância spinoziana como essência 
existente se põe em evidência o momento da existência. E 
assim no monismo do sistema spinoziana da identidade de 
Schelling se abre uma fenda do dualismo que viabiliza a 
subjetividade existente e com isso a liberdade.32 

                                                           
31 A substância de Spinoza envolve a existência, ela não pode ser pensada, 
a não ser que ela exista: "Per causam sui intelligo id, cujus essentia 
involvit existentiam, sive id, cujus natura non potest concipi, nisi 
existens"/“Sob causa de si mesmo compreendo aquilo cuja essência 
inclui em si o ser-aí ou aquilo cuja natureza não pode ser apreendida 
senão como ser-aí que é“(Ethica I def. I, 87). 

32 Schelling acerta o ponto se ele diz no escrito sobre Eschenmayer de 
1812: “Em Deus (é evidente o existente) tem que ser distinguido entre o 
mero fundamento da existência e o próprio existente ou o sujeito da 
existência” (VIII, 164). Com isto se torna saliente que o fundamento na 
existência de Deus não acaba de ser fundamento. Cf. Heidegger, M. 
Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit [O tratado de 
Schelling sobre a essência da liberdade humana] (1809). Lição de 1936. H. Feick 
(Org.). Tübingen 1971, 128s. 
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Com a concepção do absoluto distinto em si no escrito 
sobre a liberdade Schelling enfrenta três dificuldades: em primeiro 
lugar, ele formula uma resposta à Schelling-crítica de Hegel 
na Fenomenologia do Espírito (1806), segundo a qual o absoluto 
de Schelling é a noite da indistinquibilidade, na qual todas as 
vacas são pretas. Enquanto Hegel com seu ditado “tudo 
decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como 
substância, mas também, precisamente, como sujeito”33 
suprassume a substância no automovimento reflexivo da 
razão, com o absoluto distinto em si – no fundamento da 
existência e no existente – Schelling formula uma crítica à 
priori da absolutidade da razão, porque por meio dele a 
efetividade deve ser explicada independentemente da 
explicação da razão de modo teórico da criação. Nas Idades 
do mundo a filosofia da razão do absoluto se transforma 
finalmente na “história”, na narrativa da história de Deus. 

A distinção da essência divina no fundamento da 
existência e no existente permite a Schelling, em segundo lugar, 
assegurar contra Jacobi e Friedrich Schlegel em um 
panteismo bem compreendido, o qual parece ser compatível 
com o Deus cristão, porque ele retem na identidade de Deus 
e da natureza também sua diferença. Pois com a substância 
divina distinguida no fundamento da existência e do 
existente Deus não é pura e simplesmente idêntico à 
natureza. Esta é apenas o fundamento da existência em 
Deus. Ela está com isso também distinguida de Deus vivo, 
existente. Apoiando-se no ditado de Hegel deixar-se-ia dizer, 
Deus é como fundamento da existência apenas substância, 
que em Deus como existente se torna sujeito. Mas 
diferentemente do que em Hegel, em Schelling a substância 
spinoziana como fundamento fica continuando, ainda que 
como fundamento que deva ser superado, não é, portanto, 
‘suprassumido’ no sujeito existente no sentido triplo 
hegeliano de negar, conservar e elevar. Nisso reside a 

                                                           
33 G.W.F. Hegel. Fenomenologia do Espírito. In: Hegel TW 3, 23. 
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contraposição de Schelling à avaliação de Hegel da 
substância spinoziana na Fenomenologia do Espírito. A teoria da 
subjetividade de Schelling é de certo modo mais spinoziana 
do que a de Hegel.34 

Como existentes Deus e o ser humano são livres. Por 
conseguinte, no panteismo bem compreendido o mal é 
possível. Portanto, com a concepção do absoluto distinto em 
si, Schelling reivindica, em terceiro lugar, ter solucionado o 
problema da teodiceia. Na filosofia da identidade a mera 
existência do mundo era idêntica à causa do mal. Desde o 
escrito sobre a liberdade o mal como resultado da liberdade 
humana se torna integrável, a qual não tem sua 
fundamentação em Deus mesmo, mas naquilo que Deus não 
é como ele mesmo: ”O mal não vem da finitude em si, mas 
da finitude elevada ao ser-mesmo“ (VII, 370 obs.). A crítica 
de Schelling à subjetividade humana não acerta sua 
autonomia, mas apenas sua autarquia autonomizada. Ao 
mesmo tempo com a demonstração da origem do mal na 
liberdade humana se torna também concebível a 
possibilidade da sua superação futura por meio do amor. 
Assim o spinozismo modificado fundamenta a filosofia 
joaoiense do amor, segundo a qual o amor, que é superior ao 
espírito e a identidade absoluta, no fim é “tudo em 
todo”(VII, 408).  

Contudo, no fim do escrito sobre a liberdade a 
proveniência da diferença do fundamento da existência e do 
existente da essência absoluta permanece inexplicada. 
Ambos confluem no “sem fundamento visível [Ungrund]” 
(VII, 406) como indiferença absoluta, como Schelling 
escreve com Jacob Böhme, a “culminância” (idem) da 

                                                           
34 A diferença entre o ‚suprassumir‘ hegeliano e o ‚superar‘ schellinquiano 
se deixa explicar da seguinte maneira: se um corredor supera uma 
barreira, então ele não a ‘suprassumiu’ no sentido hegeliano. Ela fica 
continuando também depois da sua superação como tal. A ‘liberdade’ do 
corredor se mostra eficiente justamente na realização da barreira.  
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investigação que suplanta o sistema da razão da liberdade 
humana como tal. Pois o sem fundamento visível é, por um 
lado, a indiferença absoluta antes de toda a dualidade do 
fundamento da existência e do existente, por outro lado, 
depois que o nascimento do espírito o amor que unifica 
tudo. Com efeito, Schelling afirma que o absoluto 
indiferente se “separa” (VII, 407) na dualidade do 
fundamento da existência e do existente, contudo, essa 
afirmação permanece infundamentada. A aporia do escrito 
sobre a liberdade consiste no fato de que a dualidade do 
absoluto, com efeito, é afirmada, mas não explicada, pelo 
qual ela é causada.  

 

4. A filosofia das Idades do mundo e a filosofia tardia de 
Schelling: fundamentação da razão por meio da liberdade de 

Deus 
 
Com a distinção da substância divina no fundamento 

da existência e no existente, Schelling efetua uma 
transformação decisiva do seu spinozismo defendido por ele 
na filosofia da identidade. Depois do seu tempo em Jena, 
Hegel vai além de uma teoria do absoluto que é em e para si 
como substância para uma teoria do conceito especulativo, 
que suprassume a substancialidade na processualidade da 
subjetividade. Schelling efetua uma transformação análoga 
do absoluto. Na verdade, como gênese do Deus existente da 
substância absoluta como fundamento da existência para o 
existente ela não conduz a uma autofundamentação reflexiva 
da razão.35 

Schelling fundamenta a razão no seu outro, na 
dominação de Deus que supera a substância como 

                                                           
35 Para a crítica filosófica tardia de Schelling a Hegel cf. Iber, Christian. 
A crítica de Schelling à concepção da lógica hegeliana como metafísica da fundação da 
realidade. In: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos. Ano 7. No° 13. 
Dezembro 2010, 56-73.  



46 O perfil filosófico de Schelling (1775–1854) 
 

 

necessariamente existente, cuja liberdade do ser impensável 
previamente também liberta a razão de si e com isso para si 
mesma. A transição para essa concepção spinozismo-crítico 
da filosofia das idades do mundo e da filosofia tardia, que 
reconhece ao mesmo tempo a posição de Spinoza como base 
verdadeira, procede via a problematização do pensamento 
da liberdade. Depois que a discussão da liberdade humana 
na filosofia das idades do mundo e na filosofia tardia 
Schelling transfere o pensamento da liberdade a sua teoria 
do absoluto.  

A crítica de Jacobi ao spinozismo como racionalismo 
e sua distinção entre naturalismo e teismo era também uma 
condição decisiva da formação da filosofia das idades do 
mundo e da filosofia tardia de Schelling. Jacobi opõe à 
racionalidade do naturalismo spinoziano como modo de 
saber do fundamento, à racionalidade do teísmo como modo 
de saber da causa. A filosofia da causa afirma uma conexão 
da razão, do tempo e da personalidade que está centrada no 
conceito de liberdade. Ela contrasta à filosofia do 
fundamento que reduz a conexão generativo-temporal da 
causa e do efeito à relação lógica do fundamento e da 
conseqência.36  

Schelling avança para sua filosofia das idades do 
mundo e da filosofia tardia, na medida em que ele integra 
esses momentos da crítica de Jacobi ao spinozismo em sua 

                                                           
36 Cf. Jacobi: Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung [Das coisas divinas 
e sua revelação] (1811). In: Jacobi, Werke III, esp. 382-410 e suplimento C 
450-460. cf. Jacobi. David Hume über den Glauben, oder Idealismus und 
Realismus [David Hume sobre a crença, ou idealismo e realismo] (1787). In: 
Jacobi, Werke II, esp. 192-207. Cf. também o suplimento VII da 2a edição 
do livrinho sobre Spinoza de 1789. In: Jacobi, Werke IV/2, 145s. S. Peetz 
avisou que os escritos de Jacobi entre 1811-1819 apresentam uma 
formação decisiva da condição da idades do mundo e a filosofia tardia 
de Schelling. (cf. S. Peetz. Die Freiheit im Wissen. Eine Untersuchung zu 
Schellings Konzept der Rationalität [A liberdade no saber. Uma investigação para a 
concepão de Schelling da racionalidade]. Frankfurt am Main 1994, 283-299). 
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nova concepção, sem abandonar o spinozismo como base. 
Justamente o Schelling da filosofia tardia conecta Jacobi com 
Spinoza, teismo filosófico da criação e panteismo.37  

Como na filosofia da identidade também nas Idades 
do mundo de 1811 Schelling parte da concepção de uma 
autoapresentação do absoluto com o título “essência 
primordial” (WA I, 10)38, que reformula a substância de 
Spinoza. Mas diferentemente do que na filosofia da 
identidade na presente época da reflexão Schelling julga a 
razão sozinha não mais capaz de explicar essa [a 
apresentação do absoluto]. A narrativa é a forma primária da 
apresentação do absoluto, que é meramente completada por 
meio da razão. 

A concepção das Idades do mundo da contração e da 
expansão da essência primordial que fica manifestada no 
mitologema da roda louca do nascimento, fornece, 
primeiramente, uma fundamentação para a afirmação 
ficando aberta no escrito sobre a liberdade da separação da 

                                                           
37 Já no seu escrito polêmico sobre Jacobi de 1812 Denkmal der Schrift von 
den göttlichen Dingen etc. [Monumento do escrito das coisas divinas etc.] Schelling 
alveja uma “concatenação viva” (VIII, 69) do naturalismo, ou seja, do 
panteismo e do teismo em um teismo verdadeiro, quer dizer, científica. 
Este, na verdade, “ainda não está encontrado, ou se ele foi encontrado, 
ainda não foi conhecido de modo nenhum” (VIII, 55). – Também Hegel 
na sua primeira Jacobi-crítica atribuiu o ponto de vista de Jacobi da 
imediatidade do saber e da crença filosófica do espírito versus a forma 
finita do conceito da mediação do fundamento junto com Kant e Fichte 
ao ponto de vista filosófico da reflexão e tenta reconquistar o conceito 
próprio do absoluto de Spinoza e seu conhecimento (cf. G.W.F. Hegel. 
Glauben und Wissen [Fé e Saber] (1802). In: TW 2, 333s.), a fim de mais 
tarde integrar o ponto de vista de Jacobi como momento na forma 
especulativa do conceito da imediatidade, perpassada por meio da 
reflexão ou mediação, do pensar conceitualizante, – uma forma do 
conceito, que também permite suprassumir criticamente o absoluto 
como substância de Spinoza (cf. G.W.F. Hegel. Enc. I, §§ 61-75. In: 
Hegel TW 8, 148-165).  

38 Cit. conforme: F.W.J. Schelling. Die Weltalter [As idades do mundo]. 
Fragmente. M. Schröter (Org.). München 1946. 
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essência primordial indiferente no fundamento da existência 
e no existente.39 A essência primordial se distingue no 
fundamento da existência e na existente força da sua 
contração inicial em seu ser que é o fundamento de tudo o 
que é em expansão. Contudo, essa concepção reproduz 
meramente o dualismo do escrito sobre a liberdade. Schelling fala 
por inteiro afirmativamente do primeiro “dualismo fino, 
puro” (WA I, 89) na essência primordial absoluta. 

A inovação decisiva é que Scdhelling interpreta a 
essência primordial spinoziana, como aludido no escrito sobre 
a liberdade, de modo teórico da vontade, e precisamente como 
a liberdade eterna da vontade que não quer nada, que como 
vontade à existência na rotação da contração e da expensão 
chega à efetividade. Essa rotação, apresentável somente por 
meio da narrativa, da contração e da expansão da essência 
primordial na pré-história mitológica de Deus é revezada 
pelo livro ato pessoal da geração de Deus, da separação real 
de si mesmo ou da crise, em torno da qual a concepção 
inteira das Idades do mundo está centrada, como A. 
Lanfranconi reconheceu.40 

A separação de Deus de si mesmo Schelling 
compreende como início da trindade divina do Deus-pai, 
Filho e Espírito Santo que apresenta a constituição dos 
tempos eternos ou idades do mundo do “passado”, da 
“atualidade” e do “futuro” e com isso a história da salvação 
de Deus. Com isso Schelling transforma seu sistema não 

                                                           
39 O par de conceito contração e expansão já se encontra em Jacobi, que 
atribui eles como princípios do automovimento de Deus e do mundo ao 
spinozismo e da “cabala”. Cf. Jacobi, Werke IV/1, 64s., 74s. Christoph 
Schulte reconduz a representação da contração de Deus ao „Zimzum“ 
[Contração de Deus] cabalista do místico judaico Isaak Luria. Cf. 
Christoph Schulte. Zimzum bei Schelling. In: Kabbala und die Romantik. 
E. Goodman-Thau u.a. (Org.). Tübingen 1994, 97-117. 

40 Cf. A. Lanfranconi. Krisis. Eine Lektüre der "Weltalter"-Texte F.W.J. 
Schellings [Crise. Uma leitura dos textos de „Idades do mundo“ de F.W.J. Schelling]. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, 142s. 
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histórico da identidade do absoluto em uma teoria do Deus 
que se desenvolve historicamente. Tanto essa teoria do Deus 
vivo, pessoal como também a separação fundamentada nisso 
da teogonia e da cosmogonia são spinozismo-críticas. 

Ao mesmo tempo a doutrina da trindade forma a 
folha para a crítica de Schelling à teologia ortodoxa do creatio 
ex nihilo, contra a qual já Spinoza se direcionava. A trinidade 
configura a essência primordial, ela não cria do nada. Deus 
se origina da substância spinoziana e permanece, portanto, a 
unidade panteísta total do universo. Isso exlcui uma natureza 
e um mundo fora de Deus, sem que nela a diferença de Deus 
e do mundo estaria totalmente nivelada. A separação real de 
Deus de si mesmo na geração implica, portanto, três coisas 
distintas: (1) no início ele possibilita a vida interior da 
trindade divina e forma (2) o fundamento e a condição do 
mundo finito. A geração do mundo presente remete (3) ao 
futuro pós-mundial, o reino vindouro do Espírito Santo, no 
qual a liberdade eterna da substância primordial como 
vontade de Deus chega à dominação.  

A última e definitiva atribuição do lugar do pensar 
spinoziano se encontra na filosofia tardia de Schelling, e 
precisamente na transição da filosofia negativa para a 
filosofia positiva. Esta transição resulta da problemática do 
conceito de Deus. O Deus da filosofia negativa é um Deus 
meramente pensado, deduzido, não o Deus efetivo, como 
ele no início criava o céu e a terra. Na filosofia positiva Deus 
deve ser desenvolvido como efetivo. Nesse caso, a razão não 
tem mais a licença de partir de si, mas tem que partir do seu 
outro por excelênca, em vista desse ela entra em êxtase. O 
”salto mortale“ – para falar com Jacobi41 – além da razão 
para um “necessariamente existente” (XIII, 156) que antecede 
a todo o pensar como início da filosofia positiva Schelling 
efetua numa reformulação da prova ontológica tradicional 
cartesiana de Deus da existência de Deus. Enquanto o 

                                                           
41 Jacobi, Werke IV/1, 59, 74. 
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argumento tradicional infere do conceito a existência de 
Deus, portanto, permanece na hipoteticidade da razão, o 
“necessariamente existente” antecede a todas as conclusões da 
razão, a todo o pensar, a todo o conceito. A esse 
”necessariamente existente“ que vai além da razão, Schelling 
atribui o significado verdadeiro do conceito de substância de 
Spinoza, no qual a dualidade do fundamento da existência e 
do existente está retraido no pensamento de uma unidade 
imediata: “Spinoza guardava do conceito cartesiano, no qual 
Deus ainda era sempre mais do que a essência 
necessariamente existente, nada do que justamente essa 
determinação; Deus lhe era apenas a essência necessariamente 
existente” (X, 33).42 Com o conceito do ”necessariamente 
existente“ Schelling combina definitio I "Per causam sui 
intelligo id, cujus essentia involvit existentiam; sive id, cujus 
natura non potest concipi, nisi existens" [Sob a causa de si 
mesmo compreendo aquilo cuja essência fecha em si o ser-
aí, ou aquilo cuja natureza não pode ser compreendida de 
modo diferente do que ser-aí que é] (Ethica I, 86) e propositio 
VII "Ad naturam substantiae pertinet existere" [ À natureza 
da substância pertence o ser-aí] (Ethica I, 92) da Ética que em 
Spinoza constituem a fundamentação nova do argumento 
ontológico. ”Só nesse conceito, não no próprio sistema 
reside a irrefutabilidade suposta do spinozismo“ (XIII, 166).  

Com isso Schelling reconstrói o ‚”lugar”‘ da 
substância de Spinoza como ponto de transição na filosofia 
positiva. Com a desagregação do “necessariamente existente” 
do mero conceito de razão de Deus é acompanhado, 
primeiro, necessariamente uma profanação do mesmo, na 
qual para Schelling residem fundamentadas todas as 
repreensões de Jacobi contra o spinozismo. Contudo, o ser 
impensável previamente da substância spinoziana não é 

                                                           
42 Cf. Dieter Henrich. Der ontologische Gottesbeweis. Seine Probleme und seine 
Geschichte in der Neuzeit [A prova ontológica de Deus. Seus problemas e sua história 
na Modernidade]. Tübingen 1960, 228ff. 
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Deus de mais, como para Hegel (cf. Hegels Werke 20, 163), 
mas Deus de menos. Partindo da substância spinoziana 
reformulada como ser impensável previamente na filosofia 
positiva Deus é desenvolvido como Deus efetivo da criação. 
Ora, isso não significa, com certeza, que Schelling converte 
de Spinoza a Jacobi. A diferença entre o absoluto como ser 
impensável previamente e Deus mesmo, que retoma 
novamente a distinção da essência no fundamento da 
existência e no existente em nova base, é decisiva para o 
conceito de Deus filosófico tardio de Schelling. Há algo em 
Deus o que não é ele mesmo. Por meio dessa distinção o 
Deus cristão é explicado filosoficamente, e precisamente 
como Deus pessoal, livre. 

O ser impensável previamente do necessariamente 
existente é como o absoluto dos escritos iniciais um absoluto 
destituído de distinto em si, que não pode sair de si para fora. 
Com sua construção Schelling queria deixar claro que a 
progressão do ser impensável previamente apenas pode se 
realizar por meio da chegada de algo novo que não é dedutível. 
Não há nenhum procedimento, do qual o absoluto na figura 
do necessariamente existente poderia ser elevado 
imanentemente além de si para a liberdade.43 Em virtude da 
liberdade de Deus Schelling priva a dedução imanente tirada 
do ser impensável previamente e chega a um 
reconhecimento de um dualismo, que não deve ser 
suprimido, no conceito da liberdade efetiva de Deus. 
Enquanto a primeira parte da filosofia positiva contém uma 
construção racional na saída do ser impensável previamente, 
a segunda parte começa com a teoria da criação contingente, 

                                                           
43 Essa construção filosófico-tardia do conceito de Deus se torna muito 
evidente no pós-escrito de Paulus sob o título “O ‘ser impensável 
previamente’ e a possibilidade de proceder adiante dele” (Schelling, 
F.W.J. Philosophie der Offenbarung [Filosofia da revelação] 1841/42. M. Frank 
(Org.). Frankfurt am Main 1977, 160s.) 
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que no conceito do Deus trini monoteístico da criação 
solapa a alternativa do panteismo e do teismo. 

No desenvolvimento do conceito de Deus deve ser 
claramente conhecido que o ponto de fuga da filosofia tardia 
não é a afirmação do ser impensável previamente da 
substância spinoziana. Esse, com efeito, deve ser 
reconhecido na sua estranheza e na sua opacidade 
existencialmente não dissolúveis, mas ao mesmo tempo 
como ponto de partida, que deve ser superado, direcionado 
por um Deus, o qual como “senhor do ser” (XIII, 160) em 
todo caso não deve ser confundido com o pensar da 
necessidade de Spinoza que tem repercussões no destino 
heideggeriano do ser: “Um sistema da liberdade – mas igual 
em termos gerais, na mesma simplicidade, como 
contraponto perfeito do sistema spinoziana – isso seria 
propriamente o máximo” (X, 36), Schelling comenta na lição 
de Munique já citada. ”Liberdade é nosso máximo, nossa 
divindade, essa nós queremos como última causa de todas as 
coisas” (XIII, 256).44 E ele acrescenta: “a filosofia [positiva] 
inteira justamente não é outra coisa do que a demonstração 
desse espírito absoluto” (idem, 248), o qual é o fundamento, 
ou antes, a “causa” (idem) – como Schelling se corrige com 
Jacobi – de toda a razão filosófica.  

Nisso reside o seguinte movimento corrente em 
contrário em si: por um lado, a base ou a natureza de Deus 
é o ser impensável previamente da substância spinoziana, 
que condena a razão à impotência, por outro lado, Deus 
como ele mesmo, como “senhor do ser”, é a instância que 
liberta a razão do ser impensável previamente da substância. 
A filosofia tardia de Schelling se move entre a impotência da 
razão e a libertação da razão, queria, portanto, evitar a 

                                                           
44 Cf. para isso Walter E. Erhardt. Freiheit ist unsere Gottheit [Liberdade é 
nossa divindade]. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 38 (1990), Heft 
6, 521-527. 
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alternativa da contra-razão e da razão no diagnóstico e na 
terapia da Modernidade, cujo ponto de transmutação ele 
situa na filosofia de Spinoza. 

Depois que na filosofia negativa a razão 
experimentou a sua impotência, na filosofia positiva ela é 
restituída no seu poder através do seu totalmente outro. A 
razão tem sua base e seu ponto de partida em um ponto, no 
qual ela encontra repouso. Nisso reside a verdade do 
spinozismo, que já nas Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o 
criticismo Schelling destacou com admiração na figura do 
dogmatismo. Solevantando da necessidade destituída de 
razão da substância ela chega primeira de todos a si mesma 
através da liberdade de Deus. Com esse pensamento 
fundamental no sentido inverso Schelling superou de dentro 
a tese fundamentalista da razão de Hegel da suprassunção 
dialética do ponto de vista de Spinzoa na subjetividade 
absoluta imanente da razão do conceito especulativo, a qual 
reconhece nada senão a razão. 

A reconstrução do conceito de Deus na filosofia 
tardia descobre ainda um motivo produtivo ulterior da 
redução de Schelling de tudo que é ao ser impensável 
previamente da substância spinoziana. Ela é sustentada pela 
aspiração de deixar livre Deus como fundamento da razão 
das forças e poderes mitológicos, como eles ainda 
dominavam na natureza de Deus nas Idades do mundo, pois 
apenas no “existente puro” e “destituído de fundamento” 
(XIII, 167) a razão encontra seu ponto de transmutação 
extático. E apenas o Deus não mitologicamente pensado do 
cristianismo pode para Schelling libertar a razão à dominação 
verdadeira sobre o ser e com isso a si mesma.45 Assim a 

                                                           
45 Michael Theunissen fez valer uma interpretação da filosofia tardia de 
Schelling contra a recaída diagnostizada por Adorno e Horkheimer da 
razão iluminista no mito, que compreende a transição da filosofia 
negativa para a filosofia positiva como ponto de transmutação da razão 
para a liberdade. Cf. M. Theunissen. Vernunft, Mythos und Moderne [Razão, 
mito e Modernidade]. In: H.F. Fulda, R-P. Horstmann (Org.). Vernunftbegriffe 
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filosofia tardia de Schelling se move no Spinoza-paradoxo 
que apenas com e contra Spinoza pode ocorrer uma 
“restauração” (cf. XIII, 152) teórica e prática da razão por 
meio do seu outro, isto é, do Deus cristão. Mas assim 
continua que também e antes de tudo a filosofia tardia de 
Schelling manifesta a aporia fundamental do seu pensar, que 
o outro da razão é seu princípio. 

                                                           
in der Moderne. [Conceitos de razão na Modernidade] Stuttgarter Hegel-
Kongress 1993, Stuttgart 1994, S. 52s. 



III 
 

A vida e a obra de Schelling 
(1775–1854). 

Tabela cronológica 
 

 

1775 em 27 de janeiro: nascimento de Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling em Leonberg (Würtemberg). 

1790 em 18 de outubro: entrada na Fundação Evangélica 
em Tübingen. Estudo da filosofia em Tübingen. Morando e 
estudando junto com Hölderlin e Hegel. 

1792 Antiquissimi de prima malorum humanorum origine 
philosophematis Genes. III. explicandi tentamen criticum et 
philosophicum [Dissertação filosófica]. Início dos estudos 
de teologia. 

1792/93 Carta aos romanos e aos gálatas [não 
completamente decifrada]. 

1793 Sobre mitos, lendas históricas e filosofemas do 
mundo antiquíssimo. Junho: encontro com Fichte na sua 
estadia em Tübingen.  

1794 em maio: encontro ulterior com Fichte. Setembro: 
Sobre a possibilidade de uma forma da filosofia. Hölderlin e Hegel 
abandonam a Fundação Evangélica em Tübingen.  
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1795 em março: Do Eu como princípio da filosofia ou sobre o 
incondicionado no saber humano. Junho: De Marcione Paulinarum 
epistolarum emendator [Dissertação teológica]. Novembro: 
emprego como professor particular em Barão de Riedesel.  

1795/96 Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo. 
Nova dedução do direito natural.  

1786 em março, abril: Mudança de Estugarda para Leipzig. 
Estudos científico-naturais. 

1796/97 [O mais antigo programa sistemático do idealismo 
alemão]. A vista geral da mais nova literatura filosófica [ = Tratados 
para o esclarecimento do idealismo da doutrina da ciência. In: I, 343-
473]. 

1777 Primavera: Ideias para uma filosofia da natureza e 
Introdução às ideias para uma filosofia da natureza. Maio: primeiro 
contato com August Wilhelm Schlegel. Dia 26 de maio: 
encontro com Goethe em Jena.  

1798 Da alma do mundo, uma hipótese da física mais alta para a 
explicação do organismo universal. Agosto até outubro: Estadia 
em Dresden. Encontro com Novalis, dos irmãos de Schlegel 
e com Fichte. Outubro: Schelling é nomeado professor da 
Universidade de Jena por recomendação de Goethe; início 
de suas atividade de ensino em Jena. Trato com Fichte, 
Goethe, Schiller, Ritter, G.H. Schubert, Steffens etc. 
Semestre de inverno: Os elementos do idealismo transcendental: 
filosofia da natureza.  

1799 Primeiro esboço de um sistema da filosofia da natureza e 
introdução ao esboço de um sistema da filosofia da natureza. Fichte 
abandona Jena em virtude da “disputa envolvendo ateismo”. 
F. Schlegel, D. Veit e L. Tieck vêm para Jena. Envolvimento 
mais sério com Caroline Schlegel. Semestre de verão: Sistema 
geral da filosofia transcendental. Semestre de inverno: Primeira 
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lição para A filosofia da arte. Inverno: poema: Profissão de fé 
epicuréia de Heinz Widerporsten.  

1800 Sistema do idealismo transcendental. Na primavera 
começa a aparecer a Revista para física especulativa editada por 
Schelling. Dedução geral do processo dinâmico. Estudos 
medicinais de Schelling em Bamberg. Julho: Morte de 
Auguste Böhmer, filha de Caroline. Outubro: retorno para 
Jena.  

1801 Janeiro: Hegel vem para Jena. Colaboração de 
Schelling e Hegel. Alheamento de Fichte. Sobre o conceito 
verdadeiro da filosofia da natureza e apresentação do meu sistema da 
filosofia. Semestre de verão: Propedêutico filosófico. Semestre de 
inverno: Sistema geral da filosofia.  

1802 Bruno ou sobre o princípio divino e natural das coisas. 
Apresentações ulteriores tiradas do sistema da filosofia. A Revista 
crítica da filosofia editada junto com Hegel aparece. Doutorado 
honoris causa da medicina da universidade em Landshut. 
Ataques incisivos contra a filosofia da natureza por Franz 
Berg no Elogio da mais nova filosofia.  

1803 Lições sobre o método do estudo acadêmico. Junho: 
casamento com Caroline Schlegel. Nomeação como 
professor da universidade de Würzburg. Semestre de 
inverno: Metodologia geral e Enciclopédia das ciências. Crítica a 
Schelling de Fr. Köppen: A doutrina de Schelling ou o todo da 
filosofia do nada absoluto, como suplemento três Cartas de 
conteúdo congênere. 

1804 Immanuel Kant. Filosofia e religião. Sistema da filosofia 
inteira, em especial, da filosofia da natureza (Sistema de 
Würzburg). Anticríticas de Schelling.  

1805 Schelling edita junto com Marcus os Anais da medicina 
como ciência. 
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1806 Schelling em Munique: membro da Academia das 
Ciências. Até 1820 nenhuma atividade de ensino. Aforismos 
sobre a filosofia da natureza. Aforismos para a introdução à filosofia 
da natureza. Exposição da relação verdadeira da filosofia da natureza 
à doutrina fichteana melhorada, com isto ruptura pública com 
Fichte. 

1807 A crítica de Hegel a Schelling no prefácio da 
Fenomenologia do Espírito. Com isto alheamento de ambos um 
do outro. Discurso perante a Academia das Ciências: Sobre a 
relação das artes plásticas com a natureza.  

1808 Secretário geral da Academia das Artes Plásticas em 
Munique. Viagem com Caroline aos alpes bavários.  

1809 Maio: Inverstigações filosóficas sobre a essência da liberdade 
humana e os objetos que com isto se relacionam. Dia 7 de setembro: 
morte de Caroline. Crise existencial séria.  

1810 Lições particulares de Estugarda. Começo do trabalho 
nas Idades do mundo. Sobre a conexão da natureza com um mundo 
dos espíritos. Uma conversa. Correspondência com 
Eschenmeyer acerca do tratado Investigações filosóficas sobre a 
esssência da liberdade humana.  

1811 Abril: As idades do mundo. Primeiro livro. O passado. 
Impressão I (correções).  

1812 Monumento de F.W.J. Schelling sobre o escrito das coisas 
divinas etc. do Senhor Friedrich Heinrich Jacobi. Maio: noivado 
com Pauline Gotter. Dia 11 de junho: casamento. Outubro: 
estadia em Nürnberg. Encontro com Hegel. Dia 8 de 
outubro: falecimento de seu pai.  

1813 As idades do mundo. Primeiro livro. Segunda versão 
(correções). Dia 17 de dezembro: nascimento do filho Paul. 
Editor da Revista geral de alemães para alemães.  
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1814/15 As idades do mundo. Terceira versão 
(correções). 

1815 Sobre as divindades da Samotrácia. Dia 2 de agosto: 
nascimento do filho Friedrich.  

1815 Janeiro: Apelação como professor para Jena.  

1818 Dia 8 de julho: nascimento da filha Clara. Dia 8 de 
julho: morte da mãe de Schelling.  

1820 No final do outono Schelling vai como professor 
contratado para Erlangen.  

1821 Dia 4 de janeiro: primeira lição: Introdução à filosofia. 
Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Dia 20 de julho: 
nascimento da filha Julia.  

1822 Lição: Para a história da filosofia mais nova (Primeira 
versão, adaptação em Munique). 

1826 Nomeação como prefessor na universidade recém-
criada em Munique.  

1827 Maio: nomeação ao conservador da coleção 
científica da Casa Real bavária. Agosto: nomeação ao 
presidente da Academia das Ciências. Semestre de inverno: 
Metodologia geral do estudo acadêmico. O sistema das idades do mundo.  

1828 Semestre de verão e semestre de inverno: Metodologia 
geral do estudo acadêmico. Filosofia da mitologia.  

1829 Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Semestre de 
inverno: semestre livre. Agosto: encontro com Hegel em 
Karlsbad. 
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1830 Semestre de verão: Introdução à filosofia. Semestre de 
inverno: Filosofia da mitologia. 

1831 Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Semestre de 
inverno: Filosofia da revelação.  

1832 Dia 28 de março: discurso na Academia sobre a 
Descoberta da indução eletromagnêtica por Faraday.  

1833 Semestre de verão: Sistema das idades do mundo. 
Semestre de inverno: História dos sistemas filosóficos.  

1834 Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Verão: Prefácio 
para um escrito filosófico do Senhor Victor Cousin. Semestre de 
verão: Filosofia da revelação. 

1835 Até 1840 professor de filosofia do príncipe herdeiro, 
mais tarde rei Maximilian II. Semestre de verão: semestre 
livre. Semestre de inverno: Filosofia da mitologia.  

1836 Semestre de verão: Introdução à filosofia. Semestre de 
inverno: Sistema da filosofia positiva.  

1837 Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Semestre de 
inverno: Fundamento da filosofia positiva. Filosofia da mitologia.  

1838 Semestre de verão: Sobre o estudo da filosofia. Filosofia da 
mitologia. Semestre de inverno: Filosofia da revelação.  

1839 Semestre de verão: Introdução geral à filosofia. Semestre 
de inverno: semestre livre.  

1840 Semestre de verão: semestre livre. Agosto: nomeação 
como professor para Berlim. Semestre de verão: Introdução à 
filosofia. Filosofia da mitologia. Setembro: Viagem para Veneza.  
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1841 Dia 15 de novembro: Primeira lição em Berlim. 
Semestre de inverno: Filosofia da revelação.  

1842 Semestre de verão: Filosofia da mitologia. Semestre de 
verão: Filosofia da mitologia.  

1843 H.E.G. Paulus publica um apontamento sobre a 
lição Filosofia da revelação do semestre de verão de 1841/42. 
Schelling perde o processo contra Paulus.  

1844 Semestre de verão: Filosofia da revelação. Semestre de 
inverno: Filosofia da mitologia.  

1845 Semestre de verão e semestre de inverno: Filosofia da 
mitologia.  

1846 Abril: Prefácio para os escritos póstumos de H. Steffens. 
Schelling termina suas lições na universidade de Berlim e 
profere ainda palestras somente perante a Academia 
Prussiana das Ciências até 1852.  

1843 Dia 20 de agosto: Schelling falece durante um 
tratamento em Bad Ragaz (Suíça). 



Bibliografia 
 

 

BARTUSCHAT, Wolfgang. Baruch de Spinoza. München: 
C.H. Beck, 1996. 

BAUSOLA, Ariano. Friedrich W.J. Schelling. Florenze: La 
Nuova Italia Editrice, 1975. 

CRAMER, Konrad. Gedanken über Spinozas Lehre von der All-
Einheit. In: All-Einheit, Wege eines Gedankens in Ost 
und West. Dieter Henrich (Org.). Stuttgart: Klett-
Cotta, 1985, 151-179. 

DÜSING, Klaus. Idealistische Substanzmetaphysik. In: Hegel in 
Jena. D. Henrich, K. Düsing (Orgs.). Hegel-Studien. 
Beiheft 20, Bonn: Felix Meiner, 1980, 25-44. 

DÜSING, Klaus. Schellings und Hegels erste absolute Metaphysik 
(1801-1802): Zusammenfassende 
Vorlesungsnachschriften. Köln: Dinter, 1988. 

DÜSING, Klaus. Von der Substanz zum Subjekt: Hegels 
spekulative Spinoza-Deutung. In: Spinoza und der Deutsche 
Idealismus. M. Walther (Org.). Würzburg: 
Königshausen&Neumann, 1992. 

ERHARDT, Walter E. Freiheit ist unsere Gottheit. In: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie, 38 (1990), Heft 6, 521-
527. 

FILHO, Rubens Rodrigues Torres. O simbólico em Schelling. 
In: Cadernos de Literatura e Ensaio: Almanaque 7. 
São Paulo: Brasiliense, 1978.  



Christian Iber  63 
 

 

FILHO, Rubens Rodrigues Torres. O Simbólico em Schelling: 
Ensaios de filosofia ilustrada. São Paulo: Iluminuras, 
2004.  

FOLKERS, Horst. Das immanente Ensoph. Der kabbalistische 
Kern des Spinozismus bei Jacobi, Herder und Schelling. In: 
Kabbala und Romantik. E. Goodman-Thau u.a. 
(Org.), Tübingen: Max Niemeyer, 1994, 71-95. 

GRÜN, Klaus-Jürgen. Das Erwachen der Materie. Studie über die 
spinozistischen Gehalte der Naturphilosophie Schellings. 
Zürich/New York: Georg Olms, 1993. 

GULYGA, Arsenij V. Schelling: Leben und Werk. Stuttgart: 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1989 (russ. Moskau 1981).  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Theorie-Werkausgabe in 
zwanzig Bänden. E. Moldenhauer, K.M. Michel (Orgs.) 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969s. (= TW).  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Glauben und Wissen oder 
Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit 
ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche 
Philosophie. In: TW 2.  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des 
Geistes. In: TW 3. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Wissenschaft der Logik II. 
In: TW 6. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften I. (= Enc. I).In: TW 8.  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie III. In: TW 20. 



64 O perfil filosófico de Schelling (1775–1854) 
 

 

HEIDEGGER, Martin. Schellings Abhandlung über das Wesen 
der menschlichen Freiheit (1809). Vorlesung von 1936. H. 
Feick (Org.). Tübingen: Max Niemeyer, 1971. 

HENRICH, Dieter. Der ontologische Gottesbeweis. Seine Probleme 
und seine Geschichte in der Neuzeit. Tübingen: Mohr, 
1960. 

HENRICH, Dieter. Der Grund im Bewusstsein. Untersuchungen 
zu Hölderlins Denken (1794-1795), Stuttgart: Klett-
Cotta, 1992. 

HOFFMEISTER, Johannes (Org.). Briefe von und an Hegel. 
Bd. I, Hamburg: Meiner, 1952 (3. Aufl. 1969). 

IBER, Christian. Das Andere der Vernunft als ihr Prinzip. 
Grundzüge der philosophischen Entwicklung Schellings mit 
einem Ausblick auf die nachidealistischen 
Philosophiekonzeptionen Heideggers und Adornos. 
Berlin/New York: De Gruyter, 1990. 

IBER, Christian. A crítica de Schelling à concepção da lógica 
hegeliana como metafísica da fundação da realidade. In: 
Revista Eletrônica Estudos Hegelianos. Ano 7. No° 
13. Dezembro 2010, 56-73.  

IBER, Christian. O Perfil Filosófico de Fichte (1762–1814). In: 
Sujeito e Liberdade. Investigações a partir do 
Idealismo alemão. Série Filosofia 217. Konrad Utz, 
Agemir Bavaresco, Paulo Roberto Konzen (Orgs.): 
EDIPUCRS, 2012, p. 74-97. 

IBER, Christian/Barbosa, Nicole: Hölderlin. O fragmento Juízo 
e Ser e alguns poemas. Porto Alegre, RS: Editora FI, 2014, 
p. 95. 



Christian Iber  65 
 

 

JACOBI, Friedrich Heinrich. Werke. Leipzig 1812-1825 
(Nachdruck: Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1976).  

JAESCHKE, Walter/Arndt, Andreas. Die Klassische Deutsche 
Philosophie nach Kant. Systeme der reinen Vernunft und ihre 
Kritik 1785-1845. München: C.H. Beck, 2012.  

KAHN-WALLERSTEIN, Carmen. Schellings Frauen: 
Caroline und Pauline. Berlin: Francke Verlag, 1959. 

KLEBER Carneiro Amora (Org.). A Dialética do Eu e Não-
Eu em Fichte e Schelling. Christian Iber. Jürgen Stolzenberg. 
Manfred Frank. Tradução Kleber Carneiro Amora 
(Série traducoes filosóficas). Fortaleza: Edições UFC, 
2007.  

LANFRANCONI, Aldo. Krisis. Eine Lektüre der "Weltalter"-
Texte F.W.J. Schellings. Stuttgart-Bad Cannstatt: 
Frommann-Holzboog, 1992. 

LOER, Barbara. Das Absolute und die Wirklichkeit in Schellings 
Philosophie. Berlin/New York: De Gruyter, 1974. 

MARQUET, Jean-Françoi. Liberté et existence. Études sur le 
formation de la philosophie de Schelling. Paris: Editions 
Gallimard, 1973 

MARX, Karl/Engels, Friedrich. Werke. 30 Vol. Berlin: Dietz 
Verlag, 1956s. (cit. MEW) 

MARX, Karl. Kritik des Hegelschen Staatsrechts. In: MEW 1, 
203-333. 

PEETZ, Siegbert. Die Freiheit im Wissen. Eine Untersuchung zu 
Schellings Konzept der Rationalität. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1994 



66 O perfil filosófico de Schelling (1775–1854) 
 

 

PIEPER, Annemarie. Ethik à la Spinoza. In: Zeitschrift für 
philosophische Forschung, Bd. 31 (1977). 

REY PUENTE, Fernando/Vieira, Leonardo Alves (Orgs.). 
As filosofias de Schelling. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005.  

SANDKAULEN-BOCK, Birgit. Ausgang vom Unbedingten. 
Über den Anfang in der Philosophie Schellings. Göttingen: 
Vandenhoik&Ruprecht, 1990. 

SANDKÜHLER, Hans-Jörg. Freiheit und Wirklichkeit. Zur 
Dialektik von Politik und Philosophie bei Schelling. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Sämtliche Werke. 
K.F.A. Schelling (Org.). Bd. I-XIV (ursprünglich 
erschienen in 2 Abteilungen I, Bd. 1-10 und II, Bd. 1-
4), Stuttgart: Cotta, 1856-1861. (cit: I-XIV) 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Sobre a relação das 
artes plásticas com a natureza. Fernando R. de Moraes 
Barros. Intradução, tradução e notas. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2011.  

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Filosofia da arte. 
Tradução e notas de Márcio Susuki. São Paulo: Edusp, 
2001.  

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Stuttgarter 
Privatvorlesungen. Version inédite, M. Vetö (Org.). 
Turin: Bottega d’Erasmo, 1979. 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Initia philosophiae 
universae. Erlanger Vorlesung WS 1920/21. H. 
Fuhrmann (Org.). Bonn: Bouvier, 1969.  



Christian Iber  67 
 

 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Die Weltalter. 
Fragmente. In den Urfassungen von 1811 und 1813. 
M. Schröter (Org.). München: Piper, 1946. 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Philosophie der 
Offenbarung 1841/42. M. Frank (Org.). Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1977. 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. Obras escolhidas. 
Seleção, tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho 
(Os pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1979.  

SCHLEGEL, Friedrich. Ueber die Sprache und Weisheit der 
Indier (1808). In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe Bd. 
VIII: Studien zur Philosophie und Theologie. E. 
Behler, U. Struc-Oppenberg (Orgs.). 
München/Paderborn/Wien: Schöningh, 1975. 

SPINOZA, Baruch. Ethica. In: Opera-Werke. 
Lateinisch/Deutsch. K. Blumenstock (Org.). Vol. 2. 
3. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1980. 

SCHULTE, Christoph. Zimzum bei Schelling. In: Kabbala und 
die Romantik E. Goodman-Thau u.a. (Org.). 
Tübingen: Max Niemeyer, 1994, 97-117. 

SCHULZ, Walter. Die Vollendung des Deutschen Idealismus in 
der Spätphilosophie Schellings. Stuttgart: Verlag für Recht 
und Gesellschaft, 1954 (2. Aufl.: Pfullingen, Neske, 
1975) 

SCHULZ, W.. Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der 
Spätphilosophie Schellings [A consumação do idealismo alemão na 
filosofia tardia de Schelling]. In: Studia philosophica 14 (1954), 
239-255. 



68 O perfil filosófico de Schelling (1775–1854) 
 

 

THEUNISSEN, Michael. Vernunft, Mythos und Moderne. In: 
H.F. Fulda, R-P. Horstmann (Orgs.). Vernunftbegriffe in 
der Moderne. Stuttgarter Hegel-Kongress 1993, 
Stuttgart: Klett-Cotta, 1994. 

TILLIETTE, Xavier. Schelling. Une philosophie en devenir. 2 Vol. 
Paris: Vrin, 1970. 


