




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise 
   



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia, 
Teoria da Consciência 

e Psicanálise 

 
 
 
 

Organizadores: 
Manuel Moreira da Silva 

Renato dos Santos 
 
 
 
 

  



Diagramação: Marcelo A. S. Alves 
Arte de Capa: Carlos Aguiar Moreira da Silva 

O padrão ortográfico e o sistema de citações e referências bibliográficas são prerrogativas de 
cada autor. Da mesma forma, o conteúdo de cada capítulo é de inteira e exclusiva responsabili-
dade de seu respectivo autor. 

Todos os livros publicados pela Editora Fi 
estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

http://www.abecbrasil.org.br 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
SILVA, Manuel Moreira da; SANTOS, Renato dos (Orgs.) 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise [recurso eletrônico] / Manuel Moreira da Silva; Renato dos Santos (Orgs.) -- 
Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020. 

154 p. 

ISBN - 978-65-81512-36-1

Disponível em: http://www.editorafi.org 

1. Filosofia; 2. Consciência; 3. Psicanálise; 4. Ensaios; 5. Coletânea; I. Título. 

CDD: 100 
Índices para catálogo sistemático: 
1. Filosofia  100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] une pensée qui a été élaborée comme une raison de vivre ne peut être 
restituée sans que soit réinventée son unité dans la même optique. Il nous faut 
lui rendre dans la mesure du possible son actualité pour qu’elle fasse de nous 
ses contemporains. Nous n’entrerons jamais dans cet univers sans avoir renté 
de l’introduire dans le nôtre et sans l’avoir confronte avec nos exigences. 
 
[...] um pensamento elaborado como uma razão de viver não pode ser resti-
tuído sem que sua unidade seja reinventada na mesma ótica. É preciso 
devolver-lhe sua atualidade na medida do possível, para que ele faça de nós 
seus contemporâneos. Não entraremos jamais nesse universo sem tentar in-
troduzi-lo no nosso e sem confrontá-lo com nossas exigências. 

 
Trouillard, Préface, in Proclos, Éléments de théologie [Elementos de teologia], 

1965, p. 12 
 
 
Der lebendige Geist, der in einer Philosophie wohnt, verlangt, um sich zu 
enthüllen, durch einen verwandten Geist geboren zu werden. Er streift vor 
dem geschichtlichen Benehmen, das aus irgendeinen Interesse auf Kenntnisse 
von Meinungen auszieht, als ein fremdes Phänomen vorüber und offenbart 
sein Inneres ncht. 
 
O espírito vivente que habita em uma filosofia exige, para desvelar-se, ser ilu-
minado por um espírito afim; ante o comportamento histórico que surge de 
um interesse qualquer pelo conhecimento de opiniões, ele passa ao largo como 
um fenômeno alheio e não revela seu interior. 

 
Hegel, Differenzschrift [Escrito da Diferença], 1801. 

(Werke 2, 16)  
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Apresentação 
 

Manuel Moreira da Silva 
 
 
Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, o livro sobre o qual, neste 

momento, a leitora ou o leitor mantêm os olhos, resulta de uma experiência 
inédita. Essa a experiência iniciada em meados de 2017, com o Projeto 
Katholou, logo depois institucionalizado sob o nome de Rede Katholou, no 
âmbito do GPI CNPq-Unicentro KaPhiPsi, Círculo de Filosofia e Psicanálise, 
que congrega pesquisadores de importantes IES do país e do exterior. Expe-
riência da qual apresentamos agora os seus primeiros resultados. 

A referida experiência, na verdade, começara anos antes, sob a forma 
de um grupo de discussão on-line, voltado para a abordagem de temas e 
problemas relativos ao Idealismo especulativo. Isso, nos quadros da reto-
mada e do desenvolvimento da tradição platônica e neoplatônica na época 
atual, em confronto com o pensamento dito pós-metafísico e, portanto, no 
sentido da constituição de uma metafísica pós-moderna. Desse modo, em 
2017, sob o nome de Projeto Katholou, o Grupo assumiu a estrutura mais 
restrita de um grupo acadêmico de estudos e pesquisas, igualmente on-
line, mas em tempo real. 

Assim, em setembro de 2017, com periodicidade aproximadamente 
mensal, iniciaram-se os chamados Seminários Katholou e o Katholou En-
trevista. Respectivamente, um seminário de discussão filosófica on-line 
com transmissão ao vivo e um programa de entrevistas com os palestran-
tes dos Seminários levado ao ar, também ao vivo, uma ou duas semanas 
antes da data daqueles. Enquanto o Katholou Entrevista consistiu inicial-
mente em um programa de duração de mais ou menos 60 minutos, 
voltado para a apresentação dos conferencistas dos Seminários – por 
exemplo, sua formação, temas de pesquisa etc. –, os Seminários Katholou 
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concentram-se na discussão rigorosa do tema apresentado pelo conferen-
cista, que se dispõe a apresentar um texto original, preferencialmente de 
pesquisa em andamento, com o intuito de ser sabatinado pelos demais 
participantes dos Seminários. O texto para a sabatina é enviado ao Grupo 
com pelo menos duas semanas de antecedência da data de sua apresenta-
ção, quando os participantes fazem uma leitura minuciosa do material e, 
no dia da conferência, põem suas questões ao conferencista. Os membros 
do Projeto Katholou se revezam a cada sessão – sendo um como apresen-
tador e os demais como debatedores –, até que todos tenham proferido 
suas respectivas exposições; ao final do ciclo destas, os textos expostos são 
reunidos sob o formato de livro e, assim, publicados. 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, o livro, consiste, pois, 
no primeiro resultado formal do Projeto Katholou em geral e dos Seminá-
rios Katholou em especial. Ele reúne alguns dos textos discutidos nos 
Seminários entre setembro de 2017 e novembro de 2018; todos voltados 
para o tema-título do livro ora apresentado e que, como tal, sintetiza o 
conjunto das pesquisas levadas a termo nos limites do Projeto. Este igual-
mente intitulado Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, porquanto 
visa constituir, na aurora da assim chamada pós-modernidade, tomada 
como época historialmente determinável, o vínculo que mantém juntas a 
Filosofia, as ciências particulares – que têm a consciência por objeto –  e a 
Psicanálise. Essa, a um tempo, entendida como ciência e prática clínica; 
em rigor, uma prática clínica da qual emerge uma teoria, que, por seu 
turno, se mostra como autocompreensão daquela prática. 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, o Projeto, constitui-se 
sob a forma de um programa de pesquisa em torno da emergência de uma 
metafísica pós-moderna. Esta, segundo a forma, isto é, como um pensar 
em imagens e, portanto, no Abrangente, ocupa o lugar da Denkform 
(forma de pensar) ora em dissolução e o daquela que se lhe opõe no con-
cernente à resolução de certos problemas teóricos e práticos os mais 
estringentes da época atual. Em vista disso, investiga a passagem do pen-
sar moderno ao pensar pós-moderno, confronta os elementos principais 
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de ambos e, neste sentido, demonstra a necessidade, o lugar e a função de 
um pensar metafísico pós-moderno, em rigor, pós-clássico e pós-tradicio-
nal. Esse que se mostra herdeiro da tradição neoplatônica, a qual, 
conforme já demonstrado por diversos historiadores da metafísica, em es-
pecial alguns comentadores que se ocupam da metafísica medieval, não 
obstante a crise e a dissolução da metafísica ontoteológica, mantém-se in-
tacta no tangente ao núcleo essencial de sua estrutura de pensamento; isto 
é, seu conteúdo propriamente teológico, que informa a metafísica ou teo-
logia, como uma e mesma ciência, logo sem distinção, enquanto ciência 
divina. Nessa perspectiva, o Projeto Katholou acolhe pesquisadoras e pes-
quisadores, assim como orientações plurais que, na Filosofia, nas ciências 
e na Psicanálise, buscam assumir e manter um entendimento comum 
acerca das grandes questões do presente; em especial as referentes ao ser 
e à existência, à inteligência e à consciência, bem como ao inconsciente e à 
dimensão do desejo. Caso em que o Projeto se materializa na assim cha-
mada Rede Katholou. 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, a Rede, reúne, pois, pes-
quisadores e pesquisadoras de importantes IES brasileiras e do 
estrangeiro, em sua maioria doutores em diversas áreas e mestres já atu-
antes no ensino superior ou em processo de doutoramento. Seu objetivo 
principal é integrar pesquisadores e pesquisadoras que investiguem temá-
ticas afins, em Filosofia e Psicanálise, voltadas para a compreensão e a 
elucidação de temas e problemas do pensamento pós-moderno à luz de 
novas concepções da Filosofia primeira, no quadro referencial de uma me-
tafísica pós-moderna, especialmente aquelas temáticas que abriguem 
projetos ou tentativas originais e, por isso, de renovação ou de transfor-
mação do pensamento em sua diversidade de perspectivas, sobretudo 
perspectivas que prescindem em alguma medida de representações, cate-
gorias e conceitos abstratos. Neste sentido, a Rede Katholou abriga 
projetos e apoia tentativas originais de pensar o presente com ferramentas 
do presente mesmo, as quais, porque ainda inexistentes, são aqui elabora-
das e experimentadas, como que num laboratório ideal, no confronto 
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permanente com o real em sua singularidade e equivocidade intrínsecas, 
a partir do próprio real. Em vista disso, os temas e problemas discutidos, 
bem como os textos lidos e debatidos, não só indicam os contornos de tal 
programa, mas, antes disso, o assumem como plenamente praticável, a 
um tempo ao nível teórico e ao nível prático, portanto de modo puramente 
especulativo; em suma, nos quadros de uma filosofia especulativa pura. 
Assim, os projetos de pesquisa individuais de cada membro levados a 
termo, buscam ter em mente essa concepção de fundo e buscar realizá-la 
nos respectivos limites e alcances. 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise, o presente livro, se abre 
assim com o capítulo O que é filosofia da manência? Prolegômenos a uma 
metafísica pós-moderna, de autoria de Manuel Moreira da Silva. Para o au-
tor, pretende-se aí uma brevíssima introdução à reivindicação da herança e 
à reproposição da doutrina do Abrangente, da mistagogia do Uno e da filo-
sofia especulativa pura na época pós-moderna. Estas as formas próprias, 
confirme Silva, das filosofias de Aristóteles, Proclus e Hegel, com as quais a 
filosofia da manência, então proposta, reconhece e mantém certa familiari-
dade. Depois de uma rápida introdução, o autor explicita a herança e o 
parentesco acima aludidos, bem como tematiza os limites sistemáticos e o 
alcance especulativo da filosofia da manência, na qual o pensar se reconhece 
propriamente como pensar em imagens. Este o prenúncio de um pensar no 
Abrangente, ou, antes, do próprio pensar do Abrangente, então confrontado 
com as formas de pensar tradicionais, porquanto não se apresenta apenas 
como um novo pensar, mas, antes disso, como um novo início do pensar. 
Essa a razão de Silva afirmar que a filosofia da manência constitui um novo 
início da metafísica. 

O trabalho que segue intitula-se O ser primitivo e a experiência 
consciente no monismo de triplo aspecto e tem a autoria de Alfredo Pereira 
Júnior e Edilene de Souza Leite. Os autores partem de trabalhos anteriores 
nos quais o chamado Monismo de Triplo Aspecto (MTA) é apresentado e, 
mediante tal pressuposição, discutem a possibilidade de derivação dos três 
aspectos fundamentais da realidade da experiência consciente a partir de 
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um Ser Primitivo. Assim, desenvolvem uma análise do aspecto consciente, 
que é caracterizado como contendo três funções, a saber: conhecer, sentir 
e agir. Estas as funções concebidas como interrelacionadas e combinadas 
em um fluxo aparentemente contínuo, que compõe um campo intencional, 
a partir do qual se projetam as finalidades; caso em que a finalidade é 
concebida como posta pela atividade consciente no sentido de que o fim 
não preexiste à experiência consciente. A partir destas considerações, os 
autores conclcuem o ensaio com alguns apontamentos a respeito dos 
conceitos de Manência, Imanência e Transcendência, com os quais o MTA 
se põe em diálogo com a filosofia da manência, reconhecendo-se como um 
de seus possíveis desdobramentos. 

No capítulo seguinte, entendido como um dos pressupostos históri-
cos e sistemáticos de maior relevância para as duas propostas 
apresentadas nos capítulos anteriores, está em jogo o assim chamado sis-
tema hegeliano. Luis Magno Veras Oliveira discute aí a questão do forma-
lismo na dialética da contingência e da necessidade em Hegel; um trabalho 
cujo objetivo, conforme o autor, consiste na tentativa de ressaltar exata-
mente o movimento dialético do espírito a partir do momento da intuição 
e o conceito de formalismo a ele relacionado. Em vista disso, no dizer de 
Veras, torna-se necessário explicitar como o filósofo de Berlim concebe a 
dinamicidade entre a contingência e a liberdade no sistema da lógica. 
Neste sentido, segundo Veras, a definição da intuição, tal como apresen-
tada na Enciclopédia das ciências filosóficas (1830), e o conceito de 
formalismo, conforme a dialética modal na Ciência da Lógica (1812-1816), 
são dois elementos estruturantes do pensamento hegeliano, no qual o pen-
sador alemão estabelece a estrutura lógico-metafísica do seu sistema 
filosófico. Assim, o autor chega à conclusão de que a idealidade condiciona 
a superação da contradição presente no formalismo, impelindo o espírito 
finito a se suprassumir especulativamente na verdade do infinito. 

De um ponto de vista aparentemente oposto, mas na verdade com-
plementar ao de Veras, Edilene Souza Leite traz uma contribuição bastante 
original no que diz respeito à relação entre filosofia e meditação. Partindo 
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do MTA de Alfredo Pereira Junior e intitulado Epistemologia da meditação, 
seu trabalho objetiva apresentar as origens dos conhecimentos contempo-
râneos acerca de meditação, em especial no ocidente, assim como os 
métodos e os limites de tais conhecimentos, junto com as possibilidades 
futuras aí em jogo. Segundo nossa autora, meditações são popularmente 
associadas a práticas religiosas e espirituais; mas, apesar de uma relação 
intrínseca entre tais domínios, as primeiras não se restringem às últimas 
– antes disso, exprimem uma complexidade bem mais profunda e confor-
mam um espectro bem mais abrangente do que em geral está acessível 
nos quadros do chamado conhecimento comum ou, em rigor, popular. 
Edilene Souza Leite constata que as meditações são exploradas no oriente 
como método válido para a introspeção e o estudo da consciência há milê-
nios, enquanto no ocidente um crescente interesse em meditações teria 
florescido nas últimas décadas em conjunto com os avanços tecnológicos 
de equipamentos de eletroencefalogramas e de registros de neuroimagens. 
A epistemóloga conclui que a epistemologia da meditação é um ramo pro-
missor e tende a ampliar-se integrativamente, explorando, sob diferentes 
perspectivas, as meditações e avançando na compreensão de como estas 
práticas atuam para além dos efeitos na saúde dos praticantes. 

Anonimato e familiaridade: a ambiguidade da existência segundo Mer-
leau-Ponty, o capítulo de Renato dos Santos, parte da ideia de que o mundo 
fenomênico, as coisas, o eu e o outro são atravessados por uma ambiguidade 
constitutiva; tese com a qual o filósofo francês se contrapõe ao chamado 
pensamento de sobrevoo de René Descartes. Neste sentido, para o autor, 
seguindo Merleau-Ponty, não há uma identidade que prevaleça, que seja in-
dependente de sua diferença; essa introduzida pelo corpo e, em 
consequência, pela finitude humana, que no corpo se exprime em sua plena 
ambiguidade e contingência. Daí a exigência de se pensar uma filosofia que 
dê conta das contingências da existência mesma, de um sujeito que enfrenta 
problemas reais de sua vida, algo que uma filosofia de caráter cartesiano não 
consegue abarcar. Dentre tais problemas, encontram-se questões como a da 
alteridade, a sexualidade, o desejo, o inconsciente, enfim, as quais só fazem 
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sentido sob a perspectiva de um sujeito que não é absoluto, mas marcado 
desde o início por uma incompletude fundamental. É esta concepção de su-
jeito que Merleau-Ponty buscará defender, ou seja, não um sujeito isolado 
do mundo, mas um sujeito encarnado numa situação história e natural. Se-
guindo as considerações de Merleau-Ponty e das teses da psicanálise de 
Freud, Santos evidencia que a ambiguidade não só deve ser reintegrada à 
reflexão filosófica, como também funciona como uma chave de leitura para 
os acontecimentos de nossa existência. A título de conclusão, o autor afirma 
que Merleau-Ponty faz da noção de ambiguidade o coração de sua filosofia, 
pois vê nela a possibilidade de superar as dicotomias criadas pelo pensa-
mento objetivo, pelo pensamento de sobrevoo. Assim, a ambiguidade 
impede de excluirmos algo simplesmente porque não o temos à vista, por-
que a figura não percebe o fundo não significa que ele não exista, ao 
contrário, é deste fundo invisível, aliás, que a figura se assenta. 

Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise se fecha com A pulsão 
conflituosa da mimese em Hamlet. Este capítulo, de autoria de Emilson Luiz 
Mello Garcia, expõe como a Teoria Mimética – ou Teoria da Imitação –, de 
René Girard (1923-2015), pode contribuir para o entendimento do porquê 
Hamlet, o personagem, e não seu tio, o Rei Claudio, deve morrer. A partir 
de Girard, o autor argumenta que a violência e o sagrado estão indissoluvel-
mente ligados entre si, tanto quanto são responsáveis pela formação e 
manutenção de qualquer sociedade; neste sentido, para Garcia, a sociedade 
hamletiana é um caso exemplar de aplicação da teoria supramencionada. 
Em vista disso, o autor discute o fato, de como, na violência, se elege a vítima, 
chamada expiatória, que dará a sociedade toda a "tranquilidade" necessária 
para que continue a desenvolver-se. Em conclusão, Garcia afirma: Hamlet é 
a vítima expiatória, e não seu tio Claudio, que trará a homeostase de que 
precisa a sociedade do reino da Dinamarca. 
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O que é filosofia da manência?1 
Prolegômenos a uma metafísica pós-moderna 

 
Manuel Moreira da Silva 2 

 
 

Considerações preliminares 
 
Este trabalho pretende-se uma brevíssima introdução à filosofia da 

manência, que se reconhece sob o título metafísica pós-moderna; constitui, 
pois, os prolegômenos a uma metafísica pós-moderna especificamente de-
terminada. Em vista disso, à diferença de proposições como as de Christos 
Yannaras (2004) e de Frederick Ferré (1996), tal metafísica reivindica para 
si a herança e repropõe a seu modo a teoria do Katholou (isto é, do Abran-
gente), a Mistagogia do Uno e a Filosofia especulativa pura na época atual3. 
Uma reivindicação de herança e uma reproposição cujo compromisso com 
aquelas formas de pensar (Denkformen), em sua primeira proposição ou 
em proposições posteriores, impõe instalar-se aquém e além delas, ou seja, 
na Coisa mesma. 

Isso se deve ao parentesco da concepção de metafísica ora proposta com 
as concepções acima aludidas; no caso, as de Platão e Aristóteles – este último 
interpretado por Philip Merlan (1975, p. 160-220), no quadro teórico da aca-
demia platônica –, Proclus, o Diádoco e Hegel. Estes, respectivamente, os 
sistematizadores da filosofia especulativa em geral e da filosofia especulativa 

 
1 Uma versão preliminar desse trabalho foi publicada em SILVA, 2019a, p. 156-175. 
2 Doutor em História da Filosofia Contemporânea pela Unicamp; Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da 
Unicentro/PR, Campus de Guarapuava. E-mail: immanuelmoreyra@gmail.com 
3 Para uma primeira aproximação ao tema, no sentido aqui tematizado, ver SILVA, 2016, p. 221-254. 

mailto:immanuelmoreyra@gmail.com
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pura4, aos quais é preciso acrescentar Plotino e Schelling, fundadores daque-
las filosofias, emersas como resultado de uma mediação entre passado e 
presente, isto é, entre o pensamento então clássico ou tradicional e sua crí-
tica5. A estes, por seu turno, é preciso acrescentar Heidegger, interlocutor 
privilegiado daqueles, cuja crítica e apropriação pelo filósofo da floresta negra 
se mostra essencial para se pensar o impensado da metafísica na era da téc-
nica e o reencontro dela mesma com a sua própria essência6. Exemplo disso 
é o reconhecimento de Heidegger (2001, p. 62) de que, “depois da [sua] su-
peração, a metafísica não desaparece”, mas “retorna transformada e 
permanece no poder como a diferença vigente entre ser e ente”. 

Assim, mais que uma pura e simples reproposição das formas de pen-
sar a ela aparentadas, a filosofia da manência – ora proposta – restaura a 
seu modo a problemática que nelas permanecera apenas pressuposta em 
seu tempo, que se mantivera, portanto, impensada. Isso a começar pela 
questão da própria manência, a qual, apesar de já presente nos pré-socrá-
ticos – por exemplo, em Anaximandro (DK 12 B 1)7 e Anaxágoras (DK 59 
B 1-3) – mas também constatada em Proclus, não fora pensada explicita-
mente nela mesma até aqui em razão de seu encobrimento enquanto tal e, 

 
4 A expressão ‘filosofia especulativa em geral’ (‘uberhaupt spekulative Philosophie’) foi utilizada por Hegel (VGdPh II, 
Werke 19, p. 467)* para caracterizar a filosofia dos neoplatônicos em geral e a de Proclus em especial, precisamente 
enquanto iniciação aos chamados mistérios ou à mistagogia do Uno. Já a expressão ‘filosofia especulativa pura’ (‘reine 
spekulative Philosophie’) é usada pelo filósofo (WdL I, Werke 5, p. 16)* para designar sua própria filosofia, em rigor, 
sua reproposição daquela de Proclus (HEGEL, 1970a, p. 266; FEUERBACH, 1988, § 29, p. 75). Ver também, nessa 
mesma perspectiva, o ensaio de John Cleary (2013, p. 543ss) sobre a racionalidade do real em Proclus e Hegel, no 
quadro teórico de seus respectivos modelos de sistematização, ambos fundados na dialética do Parmênides platônico.  
* As obras de Hegel reunidas nas Werke (editadas por Eva Moldenhauser e Klaus Markus Mitchel), citadas neste trabalho, 
serão referidas em nota, a partir de sua sigla e número de ordem, seguida do respectivo volume nas Werke, bem como 
(quando for o caso, de “§”, para os parágrafos, seguidos de “A”, para a indicação das anotações de Hegel ou de “Ad.”, para 
os chamados adendos orais e, enfim,) dos números da página em questão. Conforme procedimentos análogos, alguns a 
serem mais bem indicados, também serão referidas – em nota – as obras de Schelling, Proclus, Damascius e Aristóteles. 
5 No caso de Plotino, dentre os neoplatônicos em geral, ver o interessante capítulo de Aubenque (2012, p. 39-48) em 
torno da superação neoplatônica da metafísica. No de Schelling, vejam-se os textos de filosofia da natureza, a partir 
de 1799, em especial: Erster Entwurf, StI e Über den wahren Begriff, nas SW, I, 3; I, 4. 
6 Essa se mostra a questão central de Heidegger em praticamente toda a sua obra, veja-se, pelo momento, nos limites 
do que aqui interessa, a relação intrínseca de sua filosofia com o neoplatonismo, especialmente com Plotino e Proclus, 
tal como investigada por Jean-Marc Narbonne (2014). 
7 A indicação entre parênteses refere-se à notação de Hermann Diels e Walter Kranz (1959-1960) para os fragmentos dos 
assim chamados Pré-socráticos; no caso presente, da famosa “sentença” de Anaximandro, tal como registrada por Teo-
frasto e conservada por Simplício, depois traduzida e comentada por Nietzsche (mas também por Diels, quando da 
primeira edição dos Fragmente der Vorsokratiker, em 1903), bem como pensada por Heidegger (1978, p. 19-47). A citação 
dos fragmentos dos Pré-socráticos ou a sua referência no corpo do texto ou em nota seguira o mesmo padrão. 
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porque encoberta, de sua identificação com formas determinadas do prin-
cípio ou do fundamento considerado originário, bem como da dimensão a 
mais originária em que o referido princípio ou fundamento se move. Essa 
a razão de as questões próprias do presente, que é o da filosofia da manên-
cia, serem postas de maneira diversa daquelas pelas quais o eram no 
pensamento clássico (antigo e medieval) e no tradicional (dos medievais 
tardios aos modernos, igualmente tardios)8. Em vista disso, porquanto se 
reivindica, de modo específico, uma Denkform pós-moderna, o caminho a 
ser trilhado por essa filosofia se apresenta ainda completamente virgem. 

Dentre os temas e problemas próprios da época presente que a filo-
sofia da manência se coloca estão o do início do pensar e o do pensar como 
tal. Isso porquanto assume, como ponto de partida, o fato de que o pensar 
enquanto pensar opera sem o uso de intuições ou de representações – ca-
sos respectivos do pensamento antigo e medieval e do moderno e 
contemporâneo –, situação em que se impõe questionar a natureza origi-
nária do pensar; por conseguinte, o início e o ocaso deste. Assim 
considerado em seu estado inicial, o pensar enquanto pensar não se mos-
tra em nós e a nós, em sua imediatez, senão como um pensar em imagens; 
logo, enquanto manifestação do que ora se designa pensar no Abrangente, 
ambos modos essenciais do pensar do próprio Abrangente. Este, enfim, o 
Universal ativo restituído à concretude pré-noérica e pré-noética; por-
tanto, ao momento aquém a toda atividade e ao emergir de qualquer 
inteligência, isto é, conforme Anaxágoras (DK 59 B 2; 13-14), ao circun-
dante [περιέχον], no qual a Inteligência começa a mover e, assim, a operar 
a separação do movido. Uma restituição que, todavia, mantém necessari-
amente o elemento ativo ou movente do Universal, para falar com 

 
8 O presente trabalho distingue o pensamento clássico do pensamento tradicional, bem como seus respectivos mo-
delos e estruturas de metafísica, porquanto este último se constitui como resultado de uma interpretação daquele. 
Reconhecido primeiramente por Honnefelder (1979, p. 47ss) para o caso da metafísica de Duns Scotus, e logo depois, 
em 1993, confirmado por Muralt (2008), quando de sua comprovação da revolução epistêmica levada a termo pelo 
Doutor Sutil, justificando pois o título pioneiro de “segundo início” da metafísica, pelo qual Honnefelder (1987) se 
refere à revolução scotiana, o pensamento tradicional informa,  ainda hoje, muitas concepções de filosofia e pratica-
mente todas as ciências formais. Mesmo Hegel permanecera de certo modo subordinado a esse pensamento, devendo 
a ele o essencial de sua concepção de filosofia como pensamento de pensamento, entendendo-a como repensamento 
da tradição filosófica ou de si mesma até seu tempo presente. Sobre esta questão e a relação de Hegel com a revolução 
epistêmica de Duns Scotus, veja-se SILVA, 2019b. 



Manuel Moreira da Silva | 21 
 
Anaxágoras (DK 59 B 14), da Inteligência “que sempre é” e que “também 
agora é (...) no muito circundante [περιέχοντος]” (DK 59 B 14). Situação 
em que, com a referida restituição, a Inteligência se reconhece no circun-
dante; quando, enfim, se eleva à abstração de toda e qualquer abstração, 
da qual doravante permanece além. 

No que segue, o trabalho explicita inicialmente a herança reivindi-
cada e o parentesco da filosofia da manência com as Denkformen acima 
aludidas (II); logo após, tematiza os limites sistemáticos e o alcance espe-
culativo dessa filosofia (III). Ato contínuo, discute o modo como nela se 
reconhece o pensar – por ela concebido em imagens – e, portanto, em ri-
gor, designado ‘pensar em imagens’; este o prenúncio de um pensar no 
Abrangente, ou, de modo mais preciso, do próprio pensar do Abrangente 
(IV). Enfim, o trabalho discute alguns aspectos essenciais da filosofia da 
manência, precisamente em confronto com as formas de pensar tradicio-
nais, porquanto ela não se apresenta apenas como um novo pensar, mas, 
antes disso, como um novo início do pensar (V). Essa a razão pela qual 
também se pode afirmar que a filosofia da manência, aqui proposta, cons-
titui um novo início da metafísica. 

 
A questão da reivindicação de herança 

 
Esta seção expõe, conforme três casos exemplares, os traços mais ge-

rais da genealogia da filosofia da manência; isto é, de sua dedução genética 
e de sua origem histórica. Apresenta, pois, no concernente à reivindicação 
de herança aludida na seção anterior, as estruturas elementares do seu 
parentesco com a teoria do Abrangente, a Mistagogia do Uno e a Filosofia 
especulativa pura, respectivamente em Aristóteles, Proclus e Hegel, sob o 
pano de fundo da tradição platônica e, em rigor, neoplatônica. Isso no sen-
tido de sua reproposição crítica, desconstrutiva da metafísica resultante de 
sua interpretação tradicional. 

Quanto ao primeiro caso, reivindica-se aqui a concepção do katholou 
aristotélico entendido como “o que, enquanto concreto, é comum a todos os 
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casos singulares” (MERLAN, 1975, p. 173); portanto, não como o universal 
abstrato da tradição metafísica, este entendido como ante rem, in re ou post 
rem9 – enquanto separados e opostos entre si –, ou mesmo segundo o uni-
versal concreto hegeliano10, o qual, porém, é concebido no quadro teórico de 
uma determinação formal. Em vista disso, o katholou é reivindicado no sen-
tido de uma estrutura dinâmica, que perpassa e circunda todos os seres – 
enquanto seres –, aqui, nas perspectivas já apontadas pelo Apeíron de Anaxi-
mandro e pelo Periéxon de Anaxágoras, e que pode, portanto, em cada caso, 
ser isolada e estudada por si mesma enquanto princípio estruturante ou cir-
cundante da classe ou do tipo de ser em questão; quando, por conseguinte, 
em rigor, pode ser denominada o Abrangente. Porque concreto e assim co-
mum a todos os casos singulares, o Abrangente é de um lado concebido como 
o ente enquanto ente e, de outro, como a suprema esfera do ente; de modo 
mais preciso, como o que é em si e enquanto tal e como o que é no todo ou 
em seu todo (MERLAN, 1975, p. 173-174; PRZYWARA, 1962, p. 157), o que 
não implica, de maneira alguma – no quadro teórico de uma metafísica pós-
moderna – a pressuposição ou a afirmação de um ente primeiro ou de uma 
substância primeira, a título de ente em geral ou especial, quaisquer que se-
jam estes. Dessa forma, para aquém e além de um ente primeiro, no sentido 
acima indicado, porque pura e simplesmente estruturante, não causal e, as-
sim, um princípio, o único na verdade, que permanece dentro de si, o 
Abrangente se reconhece um princípio manente, ou antes, a manência ela 
mesma. Com isso, a filosofia que dele se ocupa pode igualmente ser assumida 
e mantida como uma filosofia da manência. 

 
9 Ao que parece, foi o médio-platônico Alcínoos quem primeiro tentou reconciliar, de modo efetivo, a ideia platônica, 
a forma aristotélica e a representação estoica nos termos do que mais tarde, entre os medievais, em grande parte via 
Porfírio, viria a ser designado, respectivamente, universalia ante rem, in re e post rem. Ver, a respeito, ALCINOOS, 
1990, IV, 6ss, H 155, 26ss; V, 9-10, H 157-158; IX, 20-22, H 163-164. Ver também, ARGÁRATE, 1998, p. 25-55, em 
especial, p. 36ss. 
10 O universal concreto hegeliano mantém um longínquo parentesco com a tentativa de reconciliação de Alcínoos, 
sobretudo na medida em que se determina a um tempo como universal abstrato, particular e singular ou universal 
concreto (WdL, II, Werke 6, p. 272-301). De um lado, Hegel concebe o conteúdo de sua Ciência da Lógica como “a 
apresentação de Deus em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito” (WdL, I, Werke 5, 
p. 44); de outro, o filósofo entende essa mesma Lógica como perpassando todo o real e, portanto, como algo interior 
ao próprio real, igualmente concebido como contido no ideal (E., I, Werke 8, § 23, Ad., 1-3, p. 81-91; § 213, p. 367). 
Enfim, o filósofo concebe que “a consciência faz para si, segundo o tempo, representações dos ob-jetos (Gegenstän-
den) antes de fazer conceitos deles” (E., I, Werke 8, § 1, p. 41). 
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Na medida em que o Abrangente se reconhece um princípio manente 
e, com isso, a manência ela mesma, instaura-se de imediato a filosofia da 
manência como resultado de tal reconhecimento. Em vista disso, e medi-
ante a designação ‘filosofia da manência’, passa-se ao segundo caso, ao da 
assim chamada Mistagogia do Uno11, parte essencial da mistagogia divina 
ou da iniciação aos mistérios divinos12 e, desse modo, o cerne da filosofia 
procliana. Porque essencialmente uma iniciação aos mistérios do Uno, a 
um tempo, à sua transcendência e imparticipação – ao seu permanecer 
dentro de si – e ao seu caráter de causa primeira e suprema13, tal filosofia, 
nas palavras de Trouillard (1982, p. 11), se assume não apenas como um 
saber especulativo, mas também como um saber transformante, de modo 
mais preciso, um modo de vida14. Ao assumir e manter dentro de si essa 
mistagogia, a filosofia da manência identifica, pois, a manência nela em 
questão – a saber, o permanecer dentro de si (no Abrangente ou no Cir-
cundante) da mônada ou da hénada, em seu sentido o mais elevado, isto 
é, enquanto mônada das mônadas ou hénada das hénadas15 – com o per-
manecer dentro de si do próprio Uno, igualmente identificado com o Bem, 
reivindicando-se, além disso, um saber praticante; porém, não assume ne-
nhuma transcendência do Uno em relação ao que quer que seja e, por 
conseguinte, imanência alguma. Isso porque, ao não assumir ou reivindi-
car para si a função de causa, no sentido próprio de causa produtiva, ou 

 
11 Ver, PROCLUS, Théologie Platonicienne. Trad. H. D. Saffrey et L. G. Westerink. Paris: Les Belles Lettres, 2003. (6 
tomes). Doravante citado pela sigla ‘ThP’, seguida do número do Livro e dos capítulos, respectivamente em números 
romanos e em números ordinais, assim como de suas respectivas páginas e linhas a ela referentes, se necessário. No 
caso, ThP, III 7, p. 29, 7-8. 
12 Ver, por exemplo, ThP, I, 1, p. 5, 17; p. 6, 12; 5, p. 24, 12; 7, p. 32, 4; 10, p. 41, 5-6; 17, p. 81, 9. Sobre os vários usos 
da palavra ‘mistagogia’ em Proclus, veja-se, TROUILLARD, 1982, p. 11ss. 
13 PROCLUS, ThP, III 7, p. 29, 7-8ss. 
14 PROCLUS, ThP, I, 1, p. 6, 12ss. 
15 PROCLUS, ThP, II, 11, p. 65, 12. Ver também, PROCLI, In Platonis Parmenidem Commentaria. Edidit Carlos Steel, Tomus 
III, Libros VI-VII et índices continens. Oxonii: Clarendoniano, 2009. Doravante citado pelas iniciais “In Parm.”, seguidas 
do número do Livro, a numeração das páginas e linhas, conforme a edição princeps do texto grego de Victor Cousin e da 
de Moerbeke, da última parte do Livro VII, com o texto grego reconstruído por Carlos Stell. No caso, In Parm., VI, 1044, 
24-1045, 1. Ver também, PROCLUS. Commentary on Plato’s Parmenides. Translated by Glenn R. Morrow and John M. 
Dillon. Princeton, England; New Jersey, USA: Princeton University Press, 1992, (= ConP), VI, p. 404. 
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antes produtora, ainda que circular16, a manência não se submete à ambi-
guidade ou ao embaraço de, a um tempo, permanecer dentro de si mesma 
e presentificar-se no produzido, mostrando-se nele como sua causa pro-
dutora, dele reivindicando, ainda, manter-se na causa ou reconhecê-la 
como tal. O embaraço, aqui, radica precisamente na exigência de trans-
cendência e de imanência do princípio causal ou produtor, bem como da 
imanência do causado ou do produzido17; embaraço que também se mos-
tra na confusão entre agir e produzir, com a gradativa substituição do 
primeiro pelo segundo. Substituição que, na modernidade – por exemplo, 
para o que aqui nos interessa, em Schelling e Hegel –, mas já a partir da 
revolução epistêmica de Duns Scotus, com a supressão, ainda que virtual, 
da distinção aristotélica entre o teorético, o prático e o poiético (VAZ, 1994, 
p. 7-8), implica a subordinação completa do prático ao poiético e a deste 
ao teorético, que se torna, enfim, pura e simplesmente teórico ou abstrato. 
A filosofia da manência rejeita a referida supressão e, por conseguinte, 
uma tal subordinação. 

Isso nos leva ao terceiro caso. Neste, a reivindicação de herança re-
pousa sobre a premissa do Hen kai Pan (Um e tudo), diversamente 
reivindicada – desde o último quarto do século XVIII até meados do século 
XIX, mediante Spinoza, mas, em seu background histórico, ao que parece 
a partir de Damascius18, via Cusanus19, via Giordano Bruno – por Lessing 

 
16 PROCLUS, ThP, II 6, p. 41, 4-5. Ver, igualmente, TROUILLARD, 1982, p. 133ss. 
17 Ver, PROCLI, In Platonis Parmenidem Commentaria. Edidit Carlos Steel, Tomus I, Libros I-III et índices continens. 
Oxonii: Clarendoniano, 2007. Doravante citado pelas iniciais “In Parm.”, seguidas do número do Livro, a numeração 
das páginas e linhas, conforme a edição princeps do texto grego de Victor Cousin. No caso, In Parm., I, 707, 9-11. Ver 
também, PROCLUS, ConP, I, p. 82. 
18 Damascius é o primeiro neoplatônico a problematizar a aporia do primeiro princípio e a sua consequente inefabilidade 
(ver DAMASCIUS, De Principiis I, 1a, 1, p. 1, 4ss; 2, p. 4, 1ss). Ele busca tematizar um absoluto inefável (o princípio único 
do todo) “acima do próprio Uno, fazendo-o seguir de um Uno-Todos [εν-παντα] e, ulteriormente, de um Todos-Uno 
[παντα-εν]” (REALE, 1994, p. 595), ao qual, não obstante, não se pode denominar de modo algum, não sendo possível 
concebê-lo nem o conjecturar (ver DAMASCIUS, De Principiis I, 3, p. 4,13ss). Isso no âmbito de uma tentativa radical de 
pensar o princípio único – aquém do limitante e do limitado, anteriores à tríade inteligível –, em confrontando as teses 
de Iamblichus, Porphyrius, Proclus e Syrianus (ver DAMASCIUS, De Principiis II, 1a, passim). 
19 Para a equivalência das Denkformen do Cusanus e de Damascius, ver, DOULL, 1997, p. 506. Para a filiação de Bruno 
ao Cusanus, ver, INGEGNO, 2004, p. XIVss. 
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e Jacobi20, assim como por Goethe, Hölderlin, Schelling e Hegel entre ou-
tros. No caso destes dois últimos, o Hen kai Pan foi interpretado, já de 
saída, de certo modo a partir de Herder (2013; HEINZ, 2004, p. 87), como 
Reich Gottes (Reino de Deus), no âmbito de um projeto inicial comum21 
cuja realização, porém, se interrompera com a controvérsia intransponível 
entre Hegel e Schelling; quando este assume, mais explicitamente a partir 
de 1804, o Reich Gottes nos quadros do Hen kai Pan22 e aquele, de modo 
inaugural a partir de 1807, em um vigoroso movimento contrário23, invoca 
o Hen kai Pan nos limites do Reich Gottes, no qual Deus é concebido como 
Espírito24 e o Reich Gottes, em sentido próprio, como um Reich des Geistes 
(THEUNISSEN, 1970; PÖGGELER, 1998). Entretanto, não se assume neste 
trabalho o Hen kai Pan entendido no âmbito de uma realização do Reino 
de Deus ou do Espírito, em especial no quadro teórico da metafísica tradi-
cional, mantido em suas linhas gerais por Hegel e Schelling25. Ainda que 
tal concepção seja pensada a partir do assim chamado Inbegriff, como o 
conceito – para Hegel o especulativo – que integra dentro de si todas as 
realidades26, ela eleva à enésima potência todos os elementos mais acima 
rejeitados, os quais impedem a instauração de uma metafísica pós-mo-
derna estrita. Tanto em Schelling, quanto em Hegel, o princípio consiste 
numa abstração puramente teórica, a qual, embora dentro de si e sem sair 
de si, tem que se efetivar ou produzir-se a si mesma no mundo ou na con-
tingência, realizando-se enfim tão somente ao final de seu périplo, quando 
retorna dentro de si. Desse modo, em ambos os casos, tais filósofos apenas 
repropõem de maneira diversa o que em Proclus se designa moné-

 
20 Ver, DI GIOVANNI, 2004, p. 88-106; JACOBI, 1988, passim; em especial, p. 10; 1996, p. 65, (p. 10 do original); p. 
183-189 (p. 34-46, especialmente, p. 35, p. 46 do original). Compare-se NOLANO, 1957, p. 318-342, em especial, p. 
318ss; p. 341-342. 
21 Ver, carta de Hölderlin a Hegel, de 10 de julho de 1794, e carta de Hegel a Schelling, de fim de janeiro de 1795, em 
HEGEL, 1970b, p. 9; p. 18. 
22 Ver, SCHELLING, SgPh., SW, I, 6, § 27, p. 176-177; § 51, p. 207-208; DW, SW, I, 8, p. 339; p. 344; PhM., SW, II, 2, 
p. 60-61; p. 70-71; p. 74ss; p. 80; p. 108, nota 1ss.; PhO., I, 2, SW, II, 3, p. 310ss; p. 337ss. 
23 Veja-se, em relação a Schelling, HEGEL, 1988, p. 6-13; 2003, § 6-16, p. 28-34. Ver também, MAGEE, 2001. 
24 Veja-se, HEGEL, E., I, Werke 8, § 50, A., p. 133; III, Werke 10, § 384, A., p. 29-30; Ad., p. 30-32; VPhR., II, Werke 
17, p. 20ss; WdL, II, Werke 6, p. 187ss. Ver também, HALFWASSEN, 2003, p. 31-47. 
25 Ver, HEGEL, WdL, I, Werke 5, p. 119ss; II, Werke 6, p. 402ss; SCHELLING, PhO, SW, II, 3, p. 167-168. 
26 HEGEL, WdL I, Werke 5, p. 119. 
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próodos-epistrophé (manência-processão-conversão); processo às vezes 
entendido por Schelling e Hegel, como a expansão e a contração do prin-
cípio ou de Deus mesmo, respectivamente como a natureza e como a 
Inteligência. Entendimento que também é o de Jacobi e o de Lessing, para 
este, em seu diálogo com Jacobi (1996, p. 94/64, nota à p. 286-287), a par-
tir de Leibniz – mais precisamente, ao que parece, a partir de Giordano 
Bruno (1957, p. 341-342), via Nicolau de Cusa (JACOBI, 1996, p. 182/31; p. 
185/38; INGEGNO, 2004, p. XIVss). A filosofia da manência compreende 
o esforço desses filósofos, mas rejeita a identificação do princípio manente 
– em sentido estrito – com a natureza ou a Inteligência; todavia, repropõe 
de modo mais interessante a expansão e a contração no concernente à ma-
nência. 

Tendo em vista o exposto até aqui, a filosofia da manência reivindica 
para si, como seu conteúdo, a concepção de filosofia enquanto modo de vida 
própria dos antigos e, como sua forma, a concepção de filosofia enquanto 
ciência rigorosa específica dos modernos. Isso, entretanto, não mais no qua-
dro teórico do regime epistêmico da intuição abstrativa – vigente de Platão 
a Tomás de Aquino –, nem sob o da representação, que, com a instauração 
do ser objetivo ou representado, vigeu de Duns Scotus até Wittgenstein e a 
filosofia analítica (MURALT, 2008; HONNEFELDER, 2002) e mesmo até 
Heidegger27. Este, em que pese sua crítica radical à filosofia da consciência e 
da representação própria dos modernos e contemporâneos. 

 
Limites sistemáticos e alcance especulativo da filosofia da manência 

 
Eis o momento de se explicitar os limites sistemáticos e o alcance es-

peculativo da filosofia da manência, a qual se reivindica, de certo modo, 

 
27 Heidegger (1996, p. 11ss) se move, em geral, no âmbito do pensamento transcendental, em rigor, da Crítica da 
Razão Pura de Kant, interpretada por ele como fundamentação da metafísica tradicional; caso em que essa funda-
mentação é entendida como ontologia fundamental e a metafísica, por sua vez, como “disposição natural”. Em 
consequência disso, Heidegger se move, em especial, no quadro teórico da oposição de finito e infinito própria da-
quele pensamento; o que também se aplica à assim chamada diferença ontológica, bem como para a noção de 
entendimento-de-ser, elementos essenciais da metafísica transcendental scotiana, trasladada, via Baumgarten e 
Kant, para o âmbito do modo de vida. 
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herdeira das formas de pensar e agir aludidas na seção anterior. Em vista 
disso, o pensamento nela em jogo se reconhece resultado da manência ela 
mesma; quando, portanto, a expressão ‘filosofia da manência’ deve ser en-
tendida tanto conforme o genitivo subjetivo, quanto segundo o genitivo 
objetivo. Neste sentido, ‘filosofia da manência’ é a designação a mais apro-
priada para uma Denkform que se apresenta como um pensar, a um 
tempo, no Abrangente e do Abrangente; um pensar do próprio Abrangente 
que, como tal, assim se configura apenas enquanto permanece no Abran-
gente como em seu início e como o início mesmo. Não obstante, à diferença 
das formas de pensamento cuja herança reivindica, a filosofia da manência 
entende “o início” e “no início”, por sua vez, no sentido de um princípio 
(arché) pura e simplesmente estrutural – ou antes, estruturante – e, por-
tanto, não causal; de modo mais rigoroso, o início – já distinguido da causa 
por Bruno (1957, p. 180; p. 225ss) e tematizado primeiramente por Heide-
gger (1999, p. 3-4) – como o que se desvela antes de tudo no acontecer e é 
inteiramente aí apenas no ocaso do acontecer mesmo. Um início ou prin-
cípio cujo significado próprio se mostra como um e o mesmo que o de 
‘manência’; cujas origens remontam a Proclus, o Diádoco, mas cujo desen-
rolar, distinto da causa, foi atestado até aqui tão só em Bruno, Schelling28 
e Heidegger (1955, p. 7ss; ANQUÍN, 1962, p. 39ss). 

O termo ‘manência’ refere-se à moné – à mônada ou à hénada – tal 
como é concebida por Proclus, nos Elementos de Teologia e na Teologia 
platônica. Manência diz respeito, essencialmente, ao princípio primeiro ou 
último de tudo, princípio que permanece dentro de si, logo sem movi-
mento ou sem reflexão, do qual, segundo Proclus, todo ente que dele 
procede a ele se converte por natureza29; a manência se mostra assim, em 
última instância, como o próprio Uno ou o Bem ele mesmo30. No Diádoco, 
assim entendida, conforme Beierwaltes (1990, p. 164), a manência se mos-
tra como o primeiro momento de um e mesmo ato – cujos momentos são 

 
28 SCHELLING, PhO I, 2, SW, II, 3, p. 58; 158. 
29 Ver, PROCLUS, Eth, §§ 7-8, 8/10; §§ 12-14, 14/16; §§ 21-22, 24/26; §§ 25-26, 28/30; § 31, 34-35; § 42, 44. Ver 
também, PROCLUS, ThP, III 14, P 143-144ss, 49, 19ss. 
30 Ver, PROCLUS, Eth, §§ 7-8, 8/10; §§ 12-14, 14/16. Ver também, PROCLUS, ThP, III 14, P 143, 50, 10-11. 



28 | Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise 
 
essencialmente unidos e inseparáveis – com a processão (proodos) e a con-
versão (episthrophé), de modo respectivo, o segundo e o terceiro 
momentos, no concernente à causalidade31. Tais momentos perfazem, 
pois, a tríade fundante – no sentido de estruturante – de todas as outras32; 
nesse caso, como fundante de todas as demais, a tríade manência-proces-
são-conversão não pode ser considerada necessariamente como tal. Na 
verdade, porquanto cada um de seus momentos tem o caráter do Uno e é, 
como este, puramente inteligível, a tríade ela mesma se mostra análoga ao 
Uno e é a condição de a primeira tríade inteligível – a dos deuses inteligí-
veis ou da hénadas divinas – ser unida ao próprio Uno33. Em vista disso, 
porque é tanto princípio quanto fim, início e ocaso – sendo estes a mesma 
coisa (BEIERWALTES, 1990, p. 163) –, a manência, em Proclus, em última 
instancia, não diz respeito senão ao Uno ou ao Bem. 

Não obstante, à diferença da moné procliana34, a manência ora tema-
tizada não implica produção alguma, fora ou dentro dela, nem, portanto, 
qualquer tipo de oposição passível de ser qualificada sob o rótulo “imanên-
cia x transcendência”; ela não exerce, em consequência, a função de causa 
(aitia), por definição, ou imanente ou transcendente. Em vista disso, na 
manência aqui em jogo também não há distinção – ontologicamente de-
terminada –, por exemplo, entre sensível e inteligível, sensação (isto é, 
natureza) e inteligência, corpo e alma etc.; pois, se o que foi dito sobre a 
manência nos parágrafos acima estiver correto, essa última tem de consis-
tir, em rigor, no que há de comum – em sentido concreto, realmente 
existente – entre os supostos pares de opostos aludidos, como o que os 

 
31 PROCLUS, Eth, § 35; § 38, 11-12. 
32 Dada a impossibilidade de enumerar, neste trabalho, todas as tríades tematizadas ou supostas por Proclus, men-
cionamos aqui apenas as mais evidentes e apresentamos uma certa reconstrução das mesmas (incluindo uma terceira 
tríade intelectiva, não explicitada pelo filósofo, a saber: [A] ente, vida e intelecto inteligíveis: (1) limitante, ilimitado, 
misto, (2) uno, potência, vida; (3) substância, vida e intelecto; [B] ente, vida e intelecto inteligíveis-intelectiveis: (1) 
substância, diversidade, identidade; (2) o uno, o todo, o limitado, (3) possuidor dos termos últimos, a perfeição, a 
figura; [C] ente, vida e intelecto intelectiveis: (1) Cronos, Rhea, Zeus; (2) Cronos, Atena, Curetas; (3) o intelecto pa-
ternal (o demiurgo), a divisão, a participação. Ver, a respeito, PROCLUS, ThP, III-VI, passim. 
33 PROCLUS, ThP, III 14, P 143, 50, 10-11. 
34 Conforme a descrição de Beierwaltes, a moné procliana consiste no “fundamento que sempre subsiste em si, do 
qual o movimento pensante jorra e no qual, fundando-se, se completa e ao qual, como ao próprio princípio que é fim 
e ao mesmo tempo início, faz retorno” (BEIERWALTES, 1990, p. 164). 
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torna homólogos e assim os permitem relacionar-se de algum modo. Isso 
também o que permite à natureza e à Inteligência distinguirem-se da ma-
nência, mas na própria manência – aqui no sentido do Circundante de 
Anaxágoras –, não obstante apresentando-se como os modos próprios e, 
por conseguinte, intrínsecos daquela; assim, de um lado, a manência dis-
tingue-se da Inteligência porquanto esta se mostra autossubsistente, de 
outro ela se distingue da natureza na medida em que esta, por sua vez, se 
apresenta auto-organizada. Em todo caso, porém, enquanto modos da ma-
nência mesma, natureza e inteligência não são e não podem ser ditas 
produtos ou algo principiado pelo princípio; mas, antes disso, apenas uma 
certa modulação do próprio princípio; neste caso, igualmente, aquelas 
também não podem resultar de uma autoprodução. Porque modos da ma-
nência, natureza e inteligência não exprimem senão o expandir-se e o 
contrair-se do princípio; cuja expansão é vida, viver ou propriamente ser, 
e cuja contração é vida determinada, saber ou precisamente conceber. 

Tal como Anaxágoras (DK 59 B 1-3; 13-14) suspeitara, não há, e não 
pode haver, portanto, separação entre o princípio enquanto ele permanece 
dentro de si de um lado e, de outro, a natureza e a Inteligência, entendidas 
como a essência que, por ter de existir, tem de impelir-se de si mesma para 
realizar-se ou, antes, completar-se. Ao contrário, porque permanece imó-
vel dentro de si, como princípio (arché), a manência não procede ou faz 
proceder de si o que quer que seja, a título de produto, no qual, como sua 
causa, ela exista efetivamente; nem converte-se a si à medida que o pro-
duzido ou causado nela se reconhece. Nela não há nenhuma separação 
entre movente e movido, causa e causado, produtor e produzido, essência 
e existência, interior e exterior, imanência e transcendência etc.; porém 
ela atua, na verdade é ato puro, puro ato de ser e conceber, de expansão e 
de contração. Nesse ato, portanto, o princípio se contém e se mantém a si 
mesmo sem nenhuma necessidade de substrato, seja material (exterior) 
ou espiritual (interior), intuído ou representado; estes emergem tão só a 
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partir daquele ato, do qual se originam, a um tempo, inteligência e maté-
ria, as quais, por seu turno, também devem ser abstraídas35. Em 
consequência, ser consiste pura e simplesmente na expansão do princípio 
e conceber equivale à sua contração; ou ainda, de modo mais preciso, ser 
é a expansão do conceber e este a contração daquele – disso resulta o ha-
ver. 

É certo que ao abstrair da matéria, com Platão e Aristóteles, pôde-se 
alcançar a Inteligência – de modo mais preciso, a Inteligência que se pensa 
ou se intui a mesma –, e, igualmente, com a abstração da Inteligência (no 
caso, a Inteligência pensante ou reflexiva, o Eu), por exemplo, em Schelling 
e Heidegger, se atingiu de modo respectivo a natureza puramente natu-
rante ou o ser mesmo, sem nenhuma qualidade ou reflexão. Entretanto, 
até aqui, jamais se abstraiu, a um tempo, tanto da matéria – ou, o que é o 
mesmo, da natureza – quanto da Inteligência, ambas em seu todo; tal abs-
tração, no entanto, não só é possível, mas é também efetivamente 
praticável: ela permite aceder ao próprio âmago da manência e, com isso, 
desfazer uma série de ambiguidades das quais o pensar raramente ousara 
desembaraçar-se, sabedor de que, quando tentara o contrário, terminara 
por cair no formalismo. Em todo caso, essa é a tentativa do presente es-
crito e da filosofia que ele anuncia; com isso, pretende-se permanecer pura 
e simplesmente no ato puro de ser e conceber, ou seja, no ato puro da 
manência mesma, a um tempo, na expansão e na contração do próprio 
princípio ou do início – nesse ponto necessariamente indeterminado, por-
que sem qualidade e sem reflexão – de tudo que há, mas aquém e além de 
todo e qualquer haver. Não antes ou depois, a priori ou a posteriori, mas 
aquém e além, por conseguinte, levando-se em conta o próprio haver; em 
especial, na medida em que este consiste na expressão a mais adequada do 
ato puro da manência mesma, de seu ato de ser e conceber. Por isso não 
há nesse ato nenhuma transcendência ou imanência alguma, mas antes 
pura e simples manência; logo, nem uma causalidade ou nem um produzir 
e sim unicamente um persistir no ser e no conceber, em suma, um agir. 

 
35 Confronte-se com Platão, Aristóteles, Proclus, Schelling e Hegel entre outros. 
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Neste sentido, porque não cumpre nenhuma função causal, a manên-
cia não pode ser tomada nem como princípio transcendente, nem como 
princípio imanente ou elemento constitutivo; enquanto princípio, ela cum-
pre somente uma função estruturante, por assim dizer arquitetônica. Em 
vista disso, porque o mesmo que o Uno e o Bem, pode-se dizer que a ma-
nência move sem ser movida, tal como o primeiro motor aristotélico (em 
certo sentido inspirado em Anaxágoras e assim identificado ao próprio 
Circundante), isto é, move enquanto escopo do desejo ou enquanto escopo 
da Inteligência36; portanto, no mesmo sentido em que movem o que é de-
sejado, inteligido, amado, a saber: o belo, o inteligível, o amor, vida37, 
enfim, o Bem38. Desejar, inteligir e amar são atividades próprias de quem 
busca estar em casa, junto de si, permanecendo sempre dentro de si, sem 
sair de si; algo jamais realizável na condição humana ou mesmo na condi-
ção de algo cuja necessidade é realizar-se, completar-se, perfazer-se. 
Contudo, quem busca, busca tão só porque deseja, intelige e ama: o que 
busca é justamente realizar-se, completar-se, perfazer-se; em suma, en-
trar no estado de manência, do qual, paradoxalmente, jamais saíra. Essa a 
principal dificuldade, não para entrar nesse estado, dado que dele não se 
sai, mas antes para reconhecer a própria manência como princípio estru-
turante, que move sem ser movido, via expansão e contração, ser e 
conceber. 

Disso se depreende que, embora a manência aqui concebida seja afir-
mada como o mesmo que o Uno e o Bem, e, igualmente, como o primeiro 
motor aristotélico, ela tem em comum com estes apenas sua herança aca-
dêmica; em rigor, neoplatônica. Em assumindo tal herança, e enquanto 
agente de sua própria filosofia, a manência implica um pensar não quali-
tativo e não reflexivo, portanto um pensar sem determinações abstratas, 
enfim, sem qualidade e sem reflexão (ou sem determinações formais de 
ser e de essência); implica ainda um pensar não intuitivo – porquanto a 

 
36 ARISTOTELES, Metafísica, Λ (12), 7, 1072a, 23-27. 
37 Ver, ARISTOTELES, Metafísica, Λ (12), 7, 1072a, 27-1072b, 30. 
38 Ver, PROCLUS, Eth, § 31, 34-35; In Parm., VII, 511, 13ss. 
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intuição exige uma separação entre ela própria e a coisa intuída – e não 
representativo, porque a representação, como tal, formal ou transcenden-
tal, tem que separar a si mesma e o objeto representado, bem como o ser 
objetivo deste, por ela assumido como seu conteúdo ou significado. Neste 
sentido, a manência implica um pensar concreto, eminentemente prático 
– que não separe emoção e cognição39 – e, assim, mediador do teorético e 
do poiético; um pensar a um tempo ativo e contemplativo, em suma, um 
pensar em imagens40 e no Abrangente, entendido como o que, enquanto 
concreto, é comum a todos os casos singulares (MERLAN, 1975, p. 173). 

 
Filosofia da manência, um pensar do próprio Abrangente 

 
A filosofia da manência se reconhece um pensar em imagens ou, em 

rigor, um pensar no Abrangente e, de modo mais preciso, um pensar do 
próprio Abrangente. Este, o Abrangente, é o início do pensar – assim como 
do ser e do conceber – porque não é senão a manência mesma; as imagens, 
ao contrário, consistem no ponto de partida, isto é, no começo efetivo do 
pensar. Como diria Aristóteles41, enquanto as imagens envolvem o mais 
cognoscível para nós – as coisas que se nos dão a conhecer ao nível da 
sensação, da memória e da experiência; aquele envolve o mais cognoscível 
por natureza, por sua vez, o Abrangente mesmo e os seus modos, o próprio 
início e seus momentos iniciais. Não obstante, ainda conforme o ensina-
mento de Aristóteles, não há nenhuma oposição entre o mais cognoscível 
para nós e o cognoscível por natureza, ambos terminam por coincidir em 

 
39 Sobre essa questão, no campo especificamente filosófico, ver A. SCHMITT, 2008, p. 288-289ss. 
40 Como pensar concreto, eminentemente prático e, portanto, mediador do teorético e do poiético, apesar de certa 
consideração de Platão e dos neoplatônicos, o pensar em imagens enquanto tal teve sua tematização explícita apenas 
em Aristóteles, de modo preciso em De anima III, 7-8. Depois disso, embora sob registro distinto, mas igualmente 
prático, somente em fins do século XVI o referido pensar atrairia novamente – em seu sentido próprio – a atenção 
de um filósofo; este não foi senão Giordano Bruno, o qual, de modo ainda mais explícito que o estegirita, não só 
comenta alguns pontos capitais do pensar em imagens aristotélico, mas também desenvolve e sistematiza os elemen-
tos centrais da concepção apresentada no De anima. Ver, NOLANO, 2010, p. 52/207. 
41 Ver, ARISTOTE, Physique, I, 1, 184a16-26. 
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um ponto determinado; no caso do estagirita, no conhecimento da própria 
Inteligência, quando esta se capta a si mesma como inteligível42. 

Do ponto de vista ora desenvolvido, quando intuir e pensar se encon-
tram, ou antes, porquanto ambos ainda não se mostram separados, de fato 
também não se separam sensação e inteligência, emoção e cognição, intui-
ção e categoria, intuição e coisa intuída, pensamento e coisa pensada etc. Em 
tal momento ainda não há reflexão ou determinação formal – como quali-
dade, conceito e objeto intencional determinado, por exemplo – e, portanto, 
não se pode falar de intuição, nem de categoria, representação e assemelha-
dos; eis aí, nessa dimensão, o início de todo pensar, algo constatado por 
filósofos como Aristóteles, Schelling e Hegel, mas tematizado apenas por 
Heidegger até aqui. Essa a dimensão designada como a do ilimitado e a do 
indeterminado, mas também a do êxtase ou a da indiferença absoluta, a do 
puro ser = nada e a do abismo no qual ser e nada se mostram abissais; todas 
essas, não obstante, determinações de pensamento que pretenderam pensar 
o princípio separado daquilo de que ele é princípio ou, ao contrário, como 
ínsito, de modo constitutivo, naquilo que o princípio constitui. A referida 
dimensão se mostra assim porque, de um modo ou de outro, tem sido pen-
sada – conceitual ou contraconceitualmente, de modo respectivo, a partir da 
pré-modernidade e da modernidade tardia – em contraposição ao que dela 
deriva ou ao que por ela é condicionado, em ambos os casos se perde de vista 
que a mesma é tão somente um elemento estruturante, circundante, por-
tanto presente em tudo que há. Porque elemento estruturante, sua presença 
não é imanente, nem transcendente à coisa estruturada, e sim a própria 
coisa, em si e no todo, por conseguinte circundante; presença que também 
não é transcendental ou empírica em relação ao conhecimento da coisa em 
questão, mas, ao invés, consiste no pensamento concreto da coisa, sendo um 
com ela, e por isso em imagens. Esse, em rigor, o ponto de vista manente; o 
ponto de vista do Abrangente. 

Neste sentido, o ponto de partida efetivo da filosofia da manência con-
siste no reconhecer do acontecimento disso que pode ser designado o 

 
42 ARISTOTELES, Metafísica, Λ (12), 7, 1072b, 20-21. 
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Abrangente (SILVA, 2016), liberto das malhas do universal abstrato que o 
aprisionara desde seu primeiro surgimento e pela ditadura do particular, ou 
do singular abstrato, que, de quando em quando – como no caso do cha-
mado pensamento débil (VATTIMO, 2010, p. 12-28; 1993, p. 5-6, p. 110ss), 
enquanto pensar por imagens (VATTIMO, 1992, p. 13ss) – se contrapõe ao 
universal, considerado o pensamento forte43, buscando, porém, pura e sim-
plesmente enfraquecê-lo. Nessa contraposição e por meio dela própria, 
pensamento forte – necessariamente demonstrável a partir de algo como 
uma realidade objetiva ou em si, bem como do ser objetivo que o informa –
, e pensamento fraco, que abstrai de tal realidade representada ou de tal 
objetividade, se desapercebem do acontecimento próprio do Abrangente. 
Mas este acontecimento se lhes escapa pelo fato de ambos partirem de um 
ponto de vista comum, o ponto de vista ou, mais bem, o paradigma da pro-
dução, do qual vislumbram apenas o acontecer enquanto autoprodução ou 
apropriação de si mesmo, respectivamente da natureza, do Eu e do ser do 
aí. Ao contrário, aquele acontecimento só se dá a conhecer no quadro teó-
rico-prático de um pensar nele mesmo, quer dizer, no referido 
acontecimento, e que, assim, e somente assim, se apropria ao ser porquanto 
este, como seer (Seyn), conforme Heidegger, não é senão acontecimento 
apropriador (Ereignis). Enfim, só se dá a conhecer no quadro de um pensar 
no Abrangente, enquanto início e, portanto, acontecimento fundante, cuja 
forma intrínseca não é senão o pensar do próprio Abrangente. 

Pensar no Abrangente consiste em pensar de modo não conceitual, 
numa dimensão aquém e além do advento da Inteligência formalmente de-
terminada ou do Intelecto enquanto separado. Consiste, pois, em pensar 
sem representações abstratas ou abstrações formais e, em vista disso, sem 
fazer do pensar, enquanto este se contrai dentro de si, um centro de consci-
ência separado e distinto, como, por exemplo, a alma o é em relação ao corpo 
em Descartes. Da mesma forma, o pensar no Abrangente também não é um 
pensar imagético, de certo modo fundado na imaginação ou no imaginário 
e que tão somente substitui as categorias do ente por existenciais ou modos 

 
43 Para a noção de pensamento forte, na perspectiva do pensamento débil, ver ECO, 2010, p. 52ss. 
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de ser; por conseguinte, não faz das imagens, quaisquer que sejam elas, 
substitutos dos conceitos ou das representações – então destituídos de obje-
tividade, isto é, de ser objetivo ou de realidade objetiva (logo, representados), 
mas que, como tais, continuam conceitos ou representações, ainda que, 
agora, não mais separados das imagens –, como o faz o pensar por imagens 
de Heidegger e Vattimo. Na medida em que não é um pensar por conceitos 
abstratos e nem um pensar por imagens, o pensar no Abrangente se confi-
gura como um pensar em imagens; estas, no entanto, não são aquelas 
imagens às quais os conceitos abstratos retornam depois da abstração de 
sua objetividade. Essas últimas resultam de uma imaginação reprodutiva, 
vazias e, portanto, sem sua carga produtiva originária, a qual se esgotara 
precisamente quando, da imagem originária, o Intelecto abstraíra a repre-
sentação ou o conceito e, assim, de modo mais preciso, sua realidade objetiva 
ou representada e sua realidade formal ou representante, respectivamente, 
o conceito objetivo (determinado) e o conceito formal (determinante) do 
ente. As imagens do pensar em imagens também são – igualmente – origi-
nárias, razão pela qual não se configuram como imagens produzidas pela 
imaginação produtiva, que é uma faculdade subjetiva, por isso, do sujeito 
pensante, e não se constituem, portanto, como conteúdo subjetivo ou arbi-
trário deste; com o que não são envolvidas ou perpassadas pelo pensar 
abstrato. Elas se mostram, ao invés, como uma indicação do Abrangente 
mesmo; caso em que envolvem e perpassam o pensar que nelas e através 
delas se forma e se conforma. 

Considere-se, a título de exemplo, o caso seguinte; ao qual o presente 
trabalho se limita 44. Em sua representação moderna e contemporânea, o 
triângulo é concebido como uma forma geométrica dotada de três lados; as-
sim se apresentam a um tempo sua essência, seu conceito e sua definição. 
Desse modo, através das propriedades abstratas de ser uma figura geomé-
trica e de ser dotado de três lados, abstraídas do triângulo propriamente dito 
– real ou ideal – mas que juntas constituem a condição sine qua non da exis-
tência do triângulo, o pensamento abstrato separa o ser ou o existir do 

 
44 Para uma discussão mais aprofundada desse e de outros exemplos, ver, SILVA, 2018, p. 191; p. 192-193. 
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triângulo e a sua essência, o seu conceito ou a sua definição. O pensar aqui 
em jogo tem em vista apenas a realidade em si ou objetiva daquela figura 
geométrica e, em vista disso, busca determinar o que ela é em determinando 
sua essência, sua razão de ser; em todo caso, permanece de lado o triângulo 
ele mesmo, então reduzido a mero acidente da substância. Em tal represen-
tação, obviamente, não há lugar para a imagem; esta será, no máximo, 
tomada como produto secundário do processo cognitivo – aqui o conheci-
mento puramente teórico –, como algo de ordem subjetiva e, portanto, 
carente de necessidade e de universalidade, enfim, de objetividade. Todavia, 
considerado em sua concreção, o triângulo é em si mesmo equivalente a dois 
retos, pois a soma de seus ângulos é sempre igual a dois retos; uma concep-
ção que, à diferença da anterior, não é abstrata e nem resulta de uma pura 
e simples generalização do senso comum, mas, ao contrário, é concreta e 
exige ensinamento, experiência e demonstração. Porque concreta, esta úl-
tima concepção é dita abrangente (bem como necessária), pois nela o 
Abrangente consiste, de modo preciso, no fato de que a soma dos ângulos 
do triângulo é sempre igual a dois retos; fato passível de verificação apenas 
mediante esse elemento concreto (o Abrangente) na coisa em questão, isto 
é, no triângulo. Com isso, o triângulo singular, precisamente a figura (geo-
métrica) do triângulo, na medida em que porta nele mesmo tal elemento, 
porta a imagem do Abrangente, o qual, segundo Aristóteles45, se dá quando 
se demonstra em um sujeito qualquer e primeiro, ou seja, em cada um em 
si ou enquanto tal. Neste sentido, porquanto a imagem assim concebida in-
dica o Abrangente, o pensar em imagens, por sua vez, para nós, consiste em 
uma primeira manifestação do pensar no Abrangente e do pensar do Abran-
gente mesmo. 

Como um pensar em imagens, o pensar no Abrangente assume a sen-
sação como seu ponto de partida concreto. Contudo, aqui, a sensação não 
é senão um είδος, uma forma ou uma atividade (ενέργεια), tal como o 
próprio Intelecto ou a Inteligência mesma: esta, segundo Aristóteles, é a 

 
45 Veja-se, ARISTÓTELES, Analíticos posteriores, I, 1, 73b 26-39. 
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forma das formas; aquela, a forma dos sensíveis46. Como forma das for-
mas, o Intelecto se mostra enquanto forma da sensação; assim, ainda que 
de modo indireto, ele se mostra igualmente como forma dos sensíveis. Em 
vista disso, Aristóteles assume – como fundamento de seu pensar – a ho-
mologia da Inteligência e da sensação, sobre a qual se assenta a sua 
concepção de que, embora pensamentos não sejam imagens, não se pode 
pensar senão em imagens47. Esse o fundamento de sua concepção do 
καθόλου – ou do Abrangente – como um elemento concreto, comum a tudo 
que é o caso, isto é, o singular (MERLAN, 1975, p. 173ss). Com isso, para o 
filósofo, se tem que “proceder do Abrangente ao singular; porque o todo é 
mais cognoscível segundo a sensação, e o Abrangente é de certo modo um 
todo, pois o Abrangente compreende muitas coisas como partes”48. O 
Abrangente, então, se dá a conhecer como princípio do singular, do que é 
o caso: porque Abrangente, porém, ele não é um princípio causal – trans-
cendente, emanente ou imanente –, nem transcendental ou regulativo, 
nem mesmo hermenêutico ou interpretativo; porque abrangente, ele não 
sai de si, não está fora, nem dentro de nenhum principiado – não assume, 
pois, nenhuma função de princípio; não principia ou procede, nem con-
suma ou converte, tão só permanece dentro de si em eterna expansão e 
contração. Desse modo, como elemento concreto comum a tudo que é o 
caso, o Abrangente se evidencia como o princípio estruturante – por con-
seguinte, circundante – de todos os singulares. 

Enfim, pensar no Abrangente não é senão pensar no princípio estru-
turante e, desse modo, circundante de todos os singulares, na estrutura 
dinâmica acima designada manência, porquanto ela está presente naque-
les e, assim, conforma-se como a dimensão originária, manente, que neles 
se expande e neles se contrai. Assim, ao permitir a verificação dessa ex-
pansão e dessa contração, a um tempo nos singulares e no próprio 
Abrangente, o pensar em imagens e o pensar no Abrangente se mostram 

 
46 Veja-se, ARISTÓTELES, De anima, III, 8, 432a, 1-3. 
47 Veja-se, ARISTÓTELES, De anima, III, 7, 431b2ss; III, 8, 432a, 3-14. 
48 ARISTOTE, Physique, I, 1, 184a22-26. 
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um só e mesmo pensar; um só e mesmo pensar simultaneamente mostra-
tivo e demonstrativo, quer dizer, de modo respectivo: poiético, prático e 
teorético. Na medida em que tais aspectos se impõem como inseparáveis, 
o pensar então se reconhece enquanto pensar do próprio Abrangente; caso 
em que este não é mero objeto ou escopo do pensar, mas antes o sujeito 
mesmo desse pensar, agora concretamente determinado. Por conseguinte, 
autodeterminado na unidade do afetivo e do cognitivo, da sensação e da 
Inteligência, enfim, do ser e do conceber. 

 
A filosofia da manência e o novo início do pensar 

 
Como se pode depreender do que foi dito anteriormente, a filosofia 

da manência se limita ao imanifesto, ao manente, aquém e além da mani-
festação e do manifesto, e assim ao que os abrange e envolve em todos os 
seus aspectos; em suma, ao Abrangente. Contudo, porque o saber do ima-
nifesto, para nós, se inicia pelo saber do manifesto, este não é senão a 
imagem, o aparecimento ou o fenômeno (do grego phainómenon, particí-
pio presente de phainestai, vir à luz) resultante de certa manifestação que, 
ainda para nós, e, justamente por isso, consiste no iluminar de estruturas 
que, pelo entrelaçamento dos elementos estruturantes aqui designados 
como ser, conceber e haver, ao se forjarem pela expansão e contração do 
princípio, em rigor, da arché ou do início, indicam o imanifesto. Desse 
modo, elas o tornam passível de reconhecimento, embora indireta e par-
cialmente, pelas imagens conformadas pela iluminação de tais estruturas. 

Verifica-se assim, finalmente, o acesso ao imanifesto a partir do ma-
nifesto. Este não é exterior nem interior àquele, mas antes a conformação 
dele próprio no conformar-se de seus modos essenciais; em rigor, ser e 
conceber, expansão e contração. Nessa medida, o imanifesto, ou antes o 
Abrangente, se dá a conhecer nas imagens por ele então conformadas; 
imagens nas quais o pensar pensa e, com isso – quando alcança o imani-
festo indicado pelas referidas estruturas – se reconhece um pensar no 
Abrangente e o próprio Abrangente. Em vista disso, pode-se dizer enfim 
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que a filosofia da manência exprime, portanto, o ponto de vista do Abran-
gente, ou mais propriamente a dimensão suprema do ente, em suma, do 
haver, na qual ser e conceber são um e o mesmo; essa a dimensão da ma-
nência, a um tempo aquém e além do ente enquanto algo determinado e 
de seus modos de expressão. Por conseguinte, aquém e além do ser em 
geral e das demais categorias ou determinações do pensar tradicional, bem 
como do mundo, da alma e de Deus enquanto substratos de tais categorias. 

Urge explicitar passo a passo esse novo pensar, em suma: o novo iní-
cio do pensar que, de certo modo, já se nos mostra (SILVA, 2019c; 2019d). 
Um novo início que, precisamente, só o é para nós e na medida em que 
nos despojamos das formas exteriores do pensar, porque pensamos, as 
quais fazem do pensar ora um instrumento que degrada seu próprio ele-
mento em o tornando cada vez mais e mais abstrato, ora um meio passivo 
que o mantém inerte e, portanto, sem condições de tocar ou reconhecer-
se a si mesmo, tal como, de certo modo, embora em outro registro, Hegel 
(1988, p. 57-58; 2003, § 73, p. 71-72) já o notara. Instrumento e meio pas-
sivo estes que, nos dias de hoje, se dão a conhecer sob as respectivas 
nomenclaturas do pensar por conceitos abstratos e do pensar por imagens, 
precisamente, do pensamento forte e do pensamento fraco. 
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O ser primitivo e a experiência consciente 
no monismo de triplo aspecto 

 
Alfredo Pereira Júnior 1 
Edilene de Souza Leite 2 

 
 
Introdução 

 
No Monismo de Triplo Aspecto (PEREIRA JR., 2013) identificamos, a 

partir da filosofia aristotélica, três aspectos fundamentais da realidade, tal 
como esta se apresenta em nossa experiência: Matéria, Forma/Informação 
e Consciência. Segundo a hipótese adicional do Monismo Neutro 
(PEREIRA JR. et al., 2018) a unidade dos três aspectos residiria em um Ser 
Primitivo, que se manifesta e auto-conserva esta unidade (a identidade 
desta unidade). O Ser Primitivo é concebido como sistema complexo auto-
organizado, comportando uma multiplicidade de fatores estruturantes 
parcialmente independentes entre si, que constituem uma unidade na 
diversidade. Em uma primeira aproximação, estes fatores podem ser 
relacionados com as categorias (diversos usos do verbo "ser") aristotélicas, 
e/ou com os deuses, nas religiões politeístas. Os sistemas que apresentam 
atividade consciente se constituem por um "desdobramento" do Ser 
Primitivo nos três aspectos, em perspectiva individual e singular 
("perspectiva de primeira pessoa"). Propomos que a experiência 
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consciente se desenvolve em fases progressivas, nas quais o Ser Primitivo 
se manifesta, podendo se resgatar, em diferentes graus de autenticidade, 
ao final de cada processo individual.  A reflexão filosófica traz consigo a 
ambição de resgate da integralidade do Ser Primitivo na perspectiva de 
primeira pessoa; entretanto, como o processo consciente se desdobra do 
Ser primitivo, sua apreensão integral é impossível, assim como o total 
distanciamento dele. A partir destas considerações, concluímos o ensaio 
com alguns apontamentos a respeito dos conceitos de Manência, 
Imanência e Transcendência. 

O tema “consciência” está presente, de diversas maneiras, em toda a 
história da filosofia, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Pode-se 
identificar  traços da reflexão filosófica sobre a consciência desde os 
esforços de Nagarjuna no Budismo antigo, no sentido de se superar o 
sofrimento humano por meio de um trabalho da consciência (a 
meditação), até a virada socrática rumo ao autoconhecimento por meio da 
dialética, atingindo as Idéias; passando pelo dualismo cartesiano de res 
cogitans e res extensa, que favoreceu a separação da compreensão do ser 
humano entre as disciplinas Psicologia (estudo da mente) e Biologia 
(estudo do corpo), e pelo Monismo de Spinoza, em que corpo e mente 
realizam suas potencialidades pelo conatus; passando ainda pela crítica 
kantiana, que relaciona a consciência com a unidade da apercepção e com 
o "sentido interno" do tempo, e pela abordagem histórica de Hegel na 
Fenomenologia do Espírito, em que a consciência é concebida no contexto 
das relações sociais. Kierkegaard e Shopenhauer, assim como a psicanálise 
freudiana, e ainda o pan-experiencialismo de Whitehead (1978), apontam 
para dimensões da consciência que não seriam propriamente cognitivas, 
mas ligadas ao sentimento, à emoção e à volição. A partir do Séc. XX esta 
diversidade de abordagens da consciência se amplia, atingindo não só 
correntes filosóficas (fenomenologia, pragmatismo, materialismo 
cientificista) como também disciplinas científicas e tecnológicas (como as 
neurociências cognitivas e afetivas, a computação e a robótica).  
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Neste ensaio, apresentamos o Monismo de Triplo Aspecto (MTA; 
PEREIRA JR., 2013; 2016), uma ontologia que se funda na experiência 
humana em um contexto interdisciplinar (ou seja, na experiência 
qualificada pelo conhecimento científico e pelo desenvolvimento 
tecnológico, concebidos como aberturas para o real), e o relacionamos com 
uma hipótese metafísica que se situa na categoria do Monismo Neutro 
(STUBENBERG, 2016). Com base nas Teorias da Potência e do Ato, e das 
Quatro Causas, ambas aristotélicas, apresentamos a proposta da existência 
de um Ser Primitivo potencial, que se atualiza ou se manifesta nos três 
aspectos identificados pelo MTA, a saber: 

 
a) O aspecto Físico, no qual se definem as relações causais de tipo Eficiente e 

Material; 
b) O aspecto Informacional, no qual se define a relação causal do tipo Formal (uma 

relação entre a Causa Formal aristotélica e o conceito contemporâneo de 
Informação foi proposta em PEREIRA JR., 2016); 

c) O aspecto Consciente, no qual se define a relação causal do tipo Final. 
 

Embora não haja uma tematização da consciência - em seu sentido 
contemporâneo - em Aristóteles, argumentamos em outro trabalho 
(PEREIRA JR., 2013) a respeito da possibilidade de se complementar a 
ontologia do Hilemorfismo (que aborda a Matéria e a Forma/Informação) 
com o aspecto Consciência, a partir de sua consideração do coração e de 
suas funções no plano sentimental como centrais para a mente, e/ou 
partindo-se da estrutura sujeito-predicado das proposições, adicionando-
se ao sujeito da sentença um metaplano, cuja a perspectiva inclui um 
“segundo sujeito” que profere a mesma. 

Neste ensaio, após discutir a possibilidade de derivação dos três 
aspectos fundamentais da realidade da experiência consciente a partir de 
um Ser Primitivo, desenvolvemos uma análise do aspecto consciente, que 
é caracterizado como contendo três funções. Conhecer, Sentir e Agir. Estas 
funções são concebidas como inter-relacionadas e combinadas em um 
fluxo aparentemente contínuo, que compõe um campo intencional, a 
partir do qual se projetam as finalidades; ou seja, a finalidade é concebida 
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como posta pela atividade consciente (como defendido por Aubenque, 
1962), ou seja, o fim não preexiste à experiência consciente. A partir destas 
considerações, concluímos o ensaio com alguns apontamentos a respeito 
dos conceitos de Manência, Imanência e Transcendência. 

 
O Monismo de Triplo Aspecto  

 
Nosso referencial filosófico é a ontologia interdisciplinar intitulada 

“Monismo de Triplo Aspecto” (MTA; PEREIRA JR., 2013; 2016). O MTA é 
uma teoria experiencial da realidade que incorpora conceitos oriundos de 
diversas ciências, visando a construção de uma representação integrada, 
na qual se distinguem três categorias (as quais, no MTA, são chamadas de 
aspectos).   

O MTA não é uma teoria sobre as causas primeiras ou últimas da 
realidade; estas são, em princípio, não-experienciais e, portanto, 
transcendem o escopo pretendido para o MTA. O estudo da(s) causa(s) 
primeira(s) e última(s) dos três aspectos da realidade identificados no 
MTA requer a elaboração de uma Metafísica do Monismo de Triplo 
Aspecto, delineada na próxima seção deste ensaio. 

No MTA, os processos puramente físico-químico-biológicos consti-
tuem o primeiro aspecto da realidade; os processos informacionais, que 
embasam a cognição, e envolvem as formas da realidade (tanto as formas 
matemáticas quanto as formas sensíveis), dizem respeito ao segundo as-
pecto, e a consciência, caracterizada pela conjunção do conhecer com o 
sentir, constitui o terceiro aspecto. Processos informacionais que não são 
sentidos pelo agente cognitivo, seriam processos não-conscientes; na pre-
sença do encadeamento mental que leva ao significado e finalmente ao 
sentimento, estes processos (ou parte deles) se tornam conscientes. A 
consciência é entendida como o aspecto reflexivo da realidade (a partir do 
Monismo Reflexivo de VELMANS, 2009), se constituindo de processos cog-
nitivos com sentido (“sentido”, neste contexto, é relativo ao sentir, o que 
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inclui não só a atribuição de significado, mas também a experiência de 
sentimentos associados aos conteúdos cognitivos).   

Há evidências em favor do caráter fundamental do MTA que se ma-
nifestam na experiência. O simples fato de possuirmos um corpo e 
necessitarmos de alimento e água para sobreviver nos revela a necessidade 
de um suporte material para a experiência. Esse suporte não se refere ape-
nas a fatores externos, que inexistem, por exemplo, no caso dos sonhos, 
que têm sido ingenuamente tomados como base para argumentos idealis-
tas subjetivos em favor da independência da mente em relação à matéria. 
Por meio de estudos científicos viemos a saber que os sonhos dependem 
de alterações nos ritmos cerebrais e na liberação de neurotransmissores, 
sem as quais a fase do sono conhecida como REM (“rapid eye movement”), 
na qual ocorrem os sonhos, não acontece. O aspecto informacional, já te-
matizado implicitamente na “causa formal” aristotélica, em que uma 
forma se transmite de um a outro substrato material, se torna evidente 
nas novas tecnologias da informação. Estamos familiarizados com a trans-
ferência de padrões (formas) entre substratos materiais, por exemplo, do 
disco rígido de um computador para um pen-drive. A consciência pode ser 
definida como “o sentimento do que acontece” (vide PEREIRA JR., 2013, 
inspirado no título do livro de Damásio, 2000). Neste conceito de consci-
ência, “o que acontece” é o vir-a-ser da realidade, na perspectiva de um 
determinado agente. O vir-á-ser da realidade é (parcialmente) represen-
tado, mapeado ou simbolizado em seu sistema cognitivo por meio de um 
sofisticado processamento de sinais. Tais expressões da realidade só se tor-
nam conscientes quando as mensagens carregadas pelos sinais 
informacionais afetam de modo global o sistema; o ato de sentir envolve 
um efeito da informação (ou causa formal aristotélica) sobre o corpo (ou 
causa material do agente), ou seja, a consciência é entendida como um 
processo no qual a informação afeta o agente (no mesmo sentido em que, 
em Aristóteles, a Forma age na Matéria). Sem este processo afetivo, o pro-
cessamento de informação permanece inconsciente, tal como se supõe 
acontecer em computadores digitais – que processam informação, mas 
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aparentemente não são conscientes, pois lhes falta a capacidade de sentir 
o significado da mensagem informacional a partir de uma perspectiva pró-
pria. 

A atividade consciente se desdobra em atributos que incluem a 
percepção, a cognição, a emoção e o controle da ação. Cada um destes 
comporta uma modalidade do sentir: a) No plano perceptivo, as 
qualidades sensoriais ou qualia (por exemplo, a sensação de uma cor); b) 
No plano cognitivo, as crenças cognitivas, referidas no conceito de 
conhecimento como “crença verdadeira justificada”; c) No plano afetivo, 
os sentimentos emocionais ou afetos, como amor e ódio; e d) No plano da 
ação, o querer, incluindo a vontade ou disposição para a ação e o desejo de 
vivenciar determinadas experiências relativas a determinados seres. 
Portanto, entende-se que os qualia, as crenças, os afetos e o querer sejam 
variedades do sentir, conforme discutido em PEREIRA JR. (2015a, 2015b). 

Na perspectiva do MTA, as crenças proposicionais são ontologica-
mente interpretadas como constituindo sentimentos (“feeling of 
knowing”, de acordo com BURTON, 2008). A crença em uma proposição 
é entendida como a “força” que torna o conteúdo da proposição consciente 
(embora não garanta sua verdade); na ausência desta “força”, a proposi-
ção, mesmo que fosse verdadeira, não se tornaria um conteúdo de 
consciência, ou seja, uma vivência do agente cognitivo; e também não po-
deria ser objeto de justificação, pois sem o acesso à consciência não haveria 
como se construir a justificativa por meio de um argumento racional, ou 
seja, assumir a proposição a ser justificada como a conclusão de um argu-
mento para o qual se buscam as premissas que corretamente a deduzam 
(e ainda procurar o caminho lógico que conduza das premissas à conclu-
são). A justificação é uma operação que requer memória explícita 
(consciente) das proposições, e a apreensão consciente do argumento 
como um todo. 

Coloca-se então a questão: Qual a condição de possibilidade para que 
nossa experiência se constitua nos três aspectos identificados pelo MTA? 
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Esta é uma questão metafísica, cuja resposta vai além das evidências dis-
poníveis na experiência. Trata-se, aqui, de um raciocínio lógico, que parte 
do que é atual na experiência e busca o tipo de potencialidade que se ma-
nifesta nesta atualidade. A relação entre tal potencialidade, aqui chamada 
de Ser Primitivo, e os três aspectos considerados fundamentais da experi-
ência, não é uma relação propriamente causal (ou seja, não se enquadra 
em nenhuma das quatro modalidades causais identificadas por Aristóte-
les). Esta relação é concebida como generativa, no sentido da “gramática 
generativa” de Chomsky ou da “evolução combinatorial” de Lindquist 
(para uma discussão de ambos, vide PEREIRA JR., 2013), na qual, a partir 
de um número finito de elementos (alfabeto, código genético), se gera um 
número praticamente infinito de combinações. 

 
A Hipótese Metafísica do Ser Primitivo 

 
A ontologia e a metafísica aristotélicas não contêm um conceito ex-

plícito de Ser Primitivo. Este não poderia ser o ápeiron de Anaximandro, 
ou uma “matéria prima” desprovida de formas, uma vez que as substân-
cias hilemórficas contêm determinações formais; também não poderia ser 
o Ser de Parmênides, que “não pode não Ser”, pois em Aristóteles toda a 
Physis está em movimento e mudança, da potência para o ato.  

A existência de múltiplos usos do verbo “ser”, identificada pelo esta-
girita, pressupõe tratar-se de um mesmo Ser (“ser enquanto Ser”) que se 
encontraria subjacente a suas múltiplas manifestações; entretanto, sua 
unidade está apenas implícita na filosofia aristotélica, favorecendo a inter-
pretação heideggeriana de um possível “esquecimento” deste Ser. A 
filosofia de Tomás de Aquino tornou explícita a unidade do Ser, por meio 
da Teoria da Participação, na qual se propõe que os entes da natureza par-
ticipem em graus variados do Ser. Entretanto, neste momento da história 
da filosofia, classificado por Heidegger como “Onto-Teo-Lógico”, o Ser é 
concebido como o Deus cristão, criador da natureza, ao passo que em Aris-
tóteles o Primeiro Motor não atua como causa eficiente da realidade, e sim 
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como Causa Final posta pela consciência, na forma de objeto de desejo 
(AUBENQUE, 1962). 

Em uma tentativa contemporânea de especulação sobre o Ser Primi-
tivo, este é concebido como uma Matriz da realidade (vide PEREIRA JR. et 
al., 2018), um “sistema complexo auto-organizado, comportando uma 
multiplicidade de fatores estruturantes independentes entre si e 
complementares, que constituem uma unidade”. Podemos, ultrapassando 
o âmbito da experiência, especular a respeito destes fatores estruturantes, 
os considerando, por exemplo, como sendo poderes da natureza, ao modo 
do politeísmo dos povos antigos; por exemplo, Chronos seria o tempo fun-
damental, o fator primitivo detentor do poder de gerar o vir-á-ser da 
realidade, se expressando nos tempos objetivo (relacional) e subjetivo 
(“sentido interno”) da experiência humana.  

Em uma primeira aproximação sistemática, estes fatores podem ser 
relacionados com as categorias do ser aristotélicas (inspiradas no uso do 
verbo “ser”), e/ou com os “Deuses” nas religiões politeístas. Faço aqui um 
emparelhamento esquemático entre deuses gregos e as categorias 
aristotélicas (em letra maíuscula), que visa apenas ilustrar o conceito de 
Ser Primitivo complexo e auto-organizado, acima apresentado: 

 
Zeus - deus de todos os deuses, senhor do Céu - ESTADO 
Afrodite - deusa do amor, sexo e beleza - PAIXÃO 
Poseidon - deus dos mares - HÁBITO 
Hades - deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo – [VAZIO] 
Hera - deusa dos casamentos e da maternidade - QUANTIDADE 
Apolo - deus da luz e das obras de artes - QUALIDADE 
Ártemis - deusa da caça e da vida selvagem - SUBSTÂNCIA 
Ares - divindade da guerra – [REPULSÃO] 
Atena - deusa da sabedoria e da serenidade - LUGAR 
Cronos - deus da agricultura que também simbolizava o tempo - TEMPO 
Hermes - mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações - 
RELAÇÃO 
Hefesto - divindade do fogo e do trabalho - AÇÃO 
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Enquanto o papel de alguns destes fatores estruturantes é claro (por 
exemplo, o papel do já citado Chronos seria de induzir a evolução temporal 
do cosmos), outros fatores demandam um tratamento conceitual que não 
podemos aqui fornecer. A partir da lista acima, pode-se imaginar, em 
linhas gerais, como os fatores se combinariam para gerar os entes e 
processos dinâmicos que compõem nossa experiência; por exemplo, no 
caso simples da física clássica, temos uma substância a qual, por efeito de 
forças de atração e repulsão,  altera seu estado de movimento, ou seja, sua 
posição e arranjo no espaço, ao longo do tempo. No que se segue, enfoco o 
próprio processo consciente, deixando de lado as demais interações auto-
organizadas entre os fatores acima delineados constitutivas dos outros 
aspectos da realidade. 

O ser humano, assim como os demais sistemas que apresentam 
atividade consciente, se constitui por um “desdobramento”, emanação ou 
manifestação do Ser Primitivo nos três aspectos, em perspectiva individual 
e singular (“perspectiva de primeira pessoa”). Propomos que a experiência 
consciente se desenvolva em fases progressivas, nas quais o Ser Primitivo 
se manifesta, podendo se resgatar, em diferentes graus de autenticidade, 
ao final de cada processo individual. Em uma perspectiva metafísica, a 
sucessão das fases representa a vivência de graus de auto-apreensão do 
Ser Primitivo pelo indivíduo consciente.  

 
Estrutura Dinâmica da Consciência 

 
Apresentamos um quadro teórico no qual a atividade consciente 

envolve três funções entrelaçadas: conhecer, sentir e querer (HARNAD, 
2011). O conceito de experiência fenomenal utilizado, por exemplo, por 
Chalmers (1995, 1996) e Conee (1994), se refere às vivências que compõem 
o “fluxo da consciência” (JAMES, 1890), englobando as três funções acima. 
Como o conceito de fenômeno foi inicialmente elaborado por Kant no 
contexto da teoria do conhecimento, guarda um resquício cognitivista, 
apesar dos esforços subsequentes de Kant no sentido de estender sua 
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filosofia para os domínios da ação ética e da apreciação estética, 
culminando em uma antropologia filosófica (PEREZ, 2017). 

Na literatura filosófica recente sobre a consciência, a experiência 
vivida pela pessoa corresponde à expressão “what it is like to be” (NAGEL, 
1974). Esta experiência corresponde a uma apresentação, que pode vir a 
ser capturada, em seguida, por uma representação conceitual, utilizando-
se de recursos como símbolos, imagens e mapas mentais. Portanto, 
entendemos o conhecer e o sentir como processos complementares 
realizáveis de modo integrado no fluxo pessoal da consciência.  

Uma distinção eficaz entre os aspectos cognitivos e sentientes da 
consciência se encontra na experiência de pensamento a respeito da 
neurocientista Mary (JACKSON, 1986). Apesar do argumento ter sido 
apresentado como relativo ao conhecimento de Mary, também pode ser 
interpretado como revelador do limite do cognitivismo (na linha de Conee, 
1994, que implica em Mary vir a ter uma experiência fenomênica que se 
estende além do conhecimento propriamente dito). Mary é uma 
neurocientista que passou toda a sua vida dentro de um quarto em preto 
e branco, ou seja, nunca interagiu experiencialmente com objetos que 
percebemos como coloridos. Ela detém todo o conhecimento possível 
acerca das funções cerebrais, inclusive a respeito de como o cérebro 
processa os sinais luminosos e percebe conscientemente as cores; 
entretanto, como nunca interagiu com aqueles objetos, nunca teve suas 
próprias experiências vividas de cores, ou seja, nunca sentiu as cores, 
apesar de conhecer tudo a respeito de cores. Se Mary, ao sair de seu quarto-
caverna e interagir com o mundo que lhe induz outras cores além do preto 
e do branco, notar que está tendo uma experiência fenomênica 
qualitativamente diferente, então podemos concluir que conhecer e sentir, 
apesar de serem funções mentais complementares, seriam essencialmente 
diferentes. 

A neurociência tem contribuído como ferramenta para se elucidar a 
estrutura temporal da consciência. Sintetizando resultados teóricos 
obtidos em 20 anos de pesquisa em Filosofia das Neurociências (PEREIRA 
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JR.; FOZ; ROCHA, 2017) identificaram uma “assinatura dinâmica” da 
consciência, relacionada aos aspectos físicos (tendências da matéria),  que 
se expressa em uma combinação de ritmos e variações de amplitude dos 
potenciais elétricos cerebrais medidos por eletroencefalografia. Nesta 
abordagem, um episódio consciente (“Gestalt”) teria a duração de 
aproximadamente 2 segundos, integrando atividades perceptivas, 
cognitivas, afetivas e volitivas. Os processos biofísicos possivelmente 
envolvidos nestas atividades conscientes são discutidos em Pereira Jr., 
Vimal e Pregnolato (2016). 

A atividade consciente humana poderia ser analisada como uma 
estrutura dinâmica que envolve três níveis e seis fases, nas quais as 
funções anteriormente mencionadas (a cognição, a emoção e o controle da 
ação) se apresentam de modo integrado. As três camadas são: 

a) Atividades Não Conscientes: Abarcam os processos físicos e 
informacionais no corpo e no ambiente do agente, inclusive processos 
fisiológicos cerebrais que dão suporte aos processos conscientes, mas não 
aparecem como conteúdos vivenciados pelo agente; 

b) Atividades Conscientes Não Reflexivas: A reflexão se faz por meio 
de conceitos. Utilizamos o termo conceito no sentido platônico de Ideia, 
porém em um quadro teórico que se aproxima de Aristóteles, isto é, os 
conceitos são “formas mentais” instanciadas nas mentes das pessoas, 
mentes que não se encontram separadas de seus corpos e interagem com 
um ambiente físico, social e cultural. Uma característica essencial dos 
conceitos é que constituem padrões que podem ser utilizados em processos 
lógicos; entendemos por cognição a apreensão e combinação dos conceitos 
segundo uma lógica. O sentir compreende dimensões não-cognitivas da 
experiência vivida, ou seja, dimensões que não são capturadas em 
processos lógicos que caracterizam a racionalidade humana, podendo, no 
entanto, serem referidos por meio de metáforas e/ou descrições dos tipos 
de contexto em que são vivenciados. Por exemplo, a experiência dolorosa 
é uma vivência não-conceitual, que pode ser descrita por meios de 
analogias (a dor como um tipo de onda que perpassa o corpo) ou 
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descrições do contexto em que é gerada (uma cárie dentária afetando o 
nervo, uma queimadura, uma picada de agulha etc). O “pensar em 
imagens” já enfocado por Aristóteles (Silva, 2018) poderia ser considerado 
como não-conceitual, ou ainda como não reflexivo, se (e somente se) tais 
imagens estiverem no plano sensível e/ou sentimental; entretanto, as 
imagens podem ser também alçadas a um plano conceitual, quando se 
tornam Ícones (no sentido de Peirce); neste caso, elas se prestam a 
encadeamentos propriamente cognitivos, ou seja, a semeiose; 

c) Atividades Conscientes Reflexivas: Abarcam todas as atividades 
conscientes que são conceitualmente explicitadas e reconhecidas, por meio 
do uso de linguagem, imagens, mapas e símbolos, e se encadeiam 
logicamente, podendo compor argumentos racionais. Nesta camada se 
abre uma esfera essencial para o domínio social, através das Atividades 
Conscientes Reflexivas é possível o compartilhamento de estados 
cognitivo, emocionais e sentimentos quando um ser encontra um veículo 
apropriado de expressão de suas experiências.  

Uma análise introspectiva do fluxo de consciência revela um 
dinamismo estrutural. Ao mesmo tempo em que se nota um “vazio de 
essência” no sentido do Budismo antigo (aqui entendido como a ausência 
de uma estrutura estática ou fixa na vivência introspectiva), pode-se 
identificar uma sequência de fases do fluxo consciente, cuja sequência não 
é estrita temporalmente à linearidade, nota-se padrões de sequências em 
determinadas experiências e autonomia das fases entre si. Estas fases 
progridem na direção de uma crescente auto-apreensão do Eu consciente, 
podendo culminar na manifestação deste Eu por meio da intuição, 
propiciando a explicitação da vontade direcionada para a realização 
(atualização de potencialidades, ou conatus) do Eu por meio da ação.  

A estrutura dinâmica da consciência pode ser representada por meio 
de um gráfico exibindo a curva “Grau de Reflexividade X Grau de Auto-
Apreensão” (vide Figura 1). O gráfico ilustrativo é bastante simplificado, 
representando o fluxo da consciência apenas como progressivo rumo à 
maior auto-apreensão (self-awareness), porém observamos na prática que 
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o movimento da consciência pode se fazer também no sentido regressivo, 
por exemplo, ao se prestar mais atenção à vivência espontânea, quando 
encontramos dificuldades interpretativas, por exemplo, de uma obra de 
arte plástica, ou mesmo no caso de Hellen Keller. 

 

 
Figura 1 - Análise Integrada do Fluxo da Consciência. Os “picos” reflexivos (Interpretado, Pensado e Querido) se 

referem a atividades conscientes conceptualizáveis por meio de representações mentais, símbolos, mapas e/ou 
imagens. Os “vales” não reflexivos (Sentido, Automático, Intuído) se referem a experiências conscientes não 

conceituais de primeira pessoa. Figura original de autoria de Alfredo Pereira Jr. (2017). 
 

A sucessão das fases representa a vivência de graus de auto-
apreensão do agente cognitivo. Este modelo simplificado do fluxo da 
consciência sugere um conceito de Eu Sentiente, que não preexiste à 
experiência, mas se constrói no processo consciente (vide discussão em 
PEREIRA JR.; SOUZA, 2017). As seis fases do fluxo da consciência acima 
representadas progridem em graus de auto-apreensão (do inglês self-
awareness; sobre o conceito de awareness, vide CARRARA-
AUGUSTENBORG; PEREIRA JR., 2012): 

 
1) Sentido: Esta fase inclui a vivência de estados de consciência biologicamente 

induzidos (dor e prazer, sensações básicas como fome e sede; vide o modelo de 
Panksepp, 1996), bem como estímulos sensoriais novos ou surpreendentes. As 
sensações espontâneas correspondem ao conceito de Sentiência (do inglês 
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Sentience; vide Allen and Tretsman, 2016). Cronologicamente, na percepção 
humana esta fase cobre os primeiros 300 milésimos de segundo após uma 
estimulação exógena ou endógena, mas pode ser prolongada no tempo se o 
estímulo continuar presente, como no caso de sensações de dor crônica. As 
sensações não são conceituais, no sentido de que em um primeiro momento não 
são cognitivamente reconhecidas; no entanto, mesmo sem serem conceituadas 
elas são vivenciadas conscientemente. As teorias exclusivamente cognitivas da 
consciência podem considerar esta fase como sendo não-consciente, mas em um 
exame mais detalhado (vide por exemplo Woodruff, 2017) a sentiência satisfaz 
condições mínimas para ser considerada como uma fase elementar da atividade 
consciente compartilhada por muitas espécies biológicas, possivelmente incluindo 
as plantas (PEREIRA JR., 2017); 

2) Interpretado: Nesta fase, a sensação é interpretada e categorizada dentro de um 
quadro cognitivo, que inclui algum tipo de linguagem, mas não necessariamente 
simbólica. Muitas vezes usamos mapas e imagens multimodais (visuais, auditivas, 
táteis, etc.) para interpretar e categorizar nossas sensações, resultando em uma 
representação mental. Esse tipo de processo é a segunda fase da atividade 
consciente. Para as teorias meta-cognitivas da consciência, esta fase cognitiva não 
seria suficiente para ser considerada como uma atividade consciente, porque o 
agente não é consciente de ser consciente, ou porque a representação mental não 
é explicitamente referida a si mesmo. Os sentimentos emocionais (WANG & 
PEREIRA JR., 2016) se constituem nesta fase; por exemplo, no caso da dor a 
sensação de dor pode ser gerada nos primeiros 300ms após o estimulo nocivo, mas 
o sentimento emocional de dor, que depende da história individual, requer um 
tempo maior para sua formação, podendo ser suprimido em situações extremas, 
como no caso de uma pessoa, percorrendo região que apresenta perigo de vida, 
que sofre uma lesão na perna, mas continua a caminhar, suprimindo o sentimento 
emocional da dor por algum tempo; 

3) Automatizado: Esta fase corresponde à ativação de uma resposta aprendida 
anteriormente e fixada como representação mental, ou seja à hábitos constituídos 
e cristalizados. Uma vez que a representação é formada, conexões previamente 
estabelecidas desencadeiam uma resposta cognitiva, que também pode 
desencadear uma resposta comportamental. No “modo automático”, não 
conceitualizamos a experiência, mas a monitoramos para verificar se a resposta 
adequada é executada; por exemplo, quando andamos de bicicleta ou nadamos 
(casos que os neurocientistas chamam - em inglês - de procedural). Por exemplo, 
dirigir um carro enquanto concentra o foco da atenção consciente em uma 
conversa pessoal (ou pelo celular) é uma experiência consciente automatizada, 
porque a estrada é monitorada conscientemente; em outras palavras, a periferia 
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da atenção consciente não seria necessariamente inconsciente (como 
argumentado por Carrara-Augustenborg e Pereira, 2003); 

4) Pensado: Esta fase tende naturalmente a ser baseada em inferências lógicas, 
usando-se linguagens verbais ou não-verbais. Está possivelmente presente em 
todas as espécies animais capazes de respostas não-automáticas aos estímulos 
ambientais. Refere-se a modelos de organização e estabelecimento de relações, em 
inferências lógicas pensamentos tomam a interpretação anterior como base para 
definir um padrão de ação adequado no contexto “aqui e agora” e para prever 
futuros resultados. Na meditação e nas práticas contemplativas, esta fase é inibida 
para favorecer a próxima fase (Intuição); já no contexto do fazer filosófico e 
científico, procura-se aprofundar ao máximo esta fase, para se clarificar conceitos 
e raciocínios, possibilitando um melhor entendimento do objeto de estudo. 
Existem vários tipos de inferência, formais e informais, que podem ser modelados 
de várias maneiras, incluindo métodos probabilísticos. Um relato introspectivo da 
fase de pensamento pode revelar sua estrutura intrínseca (WEGER; WAGEMANN; 
MEYER, 2018); 

5) Intuído: A fase intuitiva vem após o pensar, quando processos de origem 
inconsciente atingem a consciência, porém sem conexão direta com o estágio de 
pensamento anterior. A intuição pode ser concebida como um processo 
inconsciente desencadeado pelo pensamento consciente, levando a manifestações 
conscientes de disposições internas, que muitas vezes respondem a questões 
objetivas, inclusive no domínio científico (MARTON; FENSHAM; CHAIKLIN, 1994; 
MOREWEDGE; KAHNEMAN, 2010). A intuição pode ser ainda considerada como 
uma reação do Eu profundo da pessoa à experiência vivida. Em tradições orientais, 
esta fase está paradoxalmente relacionada à “dissolução” da dicotomia Sujeito-
Objeto e à superação da lógica e seus limites para solucionar alguns problemas. 
Em nossa análise, procuramos dissolver este paradoxo por meio da introdução do 
um conceito dinâmico de Eu Sentiente, que satisfaz aos princípios de co-originação 
e interdependência formulados por Nagarjuna (2016); 

6) Querido: O querer (ou a vontade, desejo) é a conexão entre o episódio consciente 
que está sendo formado e as ações a serem executadas no ambiente físico e social. 
O comportamento em resposta à estimulação pode ocorrer sem determinação pela 
vontade consciente, por meio de mecanismos neurais automáticos. Quando a 
estimulação é processada e integrada em um episódio consciente, é possível 
influenciar o comportamento por meio do querer. A ação voluntária é mediada por 
conexões do sistema nervoso central (principalmente o córtex motor) com 
músculos e glândulas. Os sinais de controle de ação (como a descarga corolária; 
ver JEANNEROD, 1997) podem modular e moldar os episódios conscientes que 
experimentamos. Esta fase corresponde ao posicionamento da pessoa frente ao 
contexto prático; inclui desde nossos desejos e vontades cotidianas até as 
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realizações culturais, como por exemplo, o compositor que escreve (usando 
notação simbólica) um padrão musical que emergiu da fase intuitiva. 

 

A autoconsciência, resultante do processo de auto-apreensão, é 
concebida como a capacidade meta-cognitiva, de um agente, de se 
apreender como sujeito do fluxo de consciência e da ação resultante deste. 
As praticas comtemplativas e meditativas perpassam por diferentes 
exercícios de auto-apreensão não-passivos, a partir então de um meta 
plano é possivel conceber possibilidades que não seriam concebíveis de um 
mesmo plano, esta meta-cognição confere e oferece possibilidades de 
maior autonomia de ação frente aos fluxos da consciência e de tornar 
potência em ato. 

 
A Complementaridade dos Conceitos de Manência, Imanência e 
Transcendência 

 
A abordagem metafísica aqui proposta contribui para se superar a 

cisão entre sujeito e objeto, ou entre as abordagens científica (objetivista) 
e fenomenológica (baseada na experiência). Entendemos que a consciência 
seria um reflexo do processo evolutivo do Ser Primitivo, na perspectiva de 
primeira pessoa (PEREIRA JR. et al., 2018). A reflexão de tipo filosófico, 
para o realismo crítico, se constitui como ambição de resgate da 
integralidade do Ser Primitivo na perspectiva de primeira pessoa; 
entretanto, como o processo consciente se desdobra do Ser primitivo, sua 
apreensão integral é impossível, assim como o total distanciamento dele. 
Neste quesito, apesar da semelhança entre nosso conceito de consciência 
e a filosofia hegeliana, haveria diferenças relevantes, pois nos referimos à 
consciência individual, no plano psicológico, e não temos a ambição de 
atingir a perspectiva da Ideia Absoluta. 

A consideração do sistema consciente seria objeto de uma nova área de 
estudos, a Teoria da Consciência. São inúmeros os marcos da reflexão 
filosófica sobre a consciência, porém nota-se a ausência de esforços 
sistemáticos no sentido de consolidar a sabedoria acumulada em uma área 
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própria de estudos, isto é, em uma Teoria da Consciência. Esta falta tem 
acarretado um estreitamento da formação filosófica, pois induz ao 
entendimento da consciência apenas em seus aspectos cognitivos, que são 
tratados na clássica Teoria do Conhecimento. Tal resquício do cognitivismo 
moderno se estende também ao domínio científico, onde notamos uma 
ênfase excessiva no aspecto cognitivo da consciência (como, por exemplo, na 
Teoria do Espaço de Trabalho Global, de Bernard Baars, da década de 1980, 
que foi apresentada como uma “teoria cognitiva da consciência”; Baars, 
1988), deixando de lado os aspectos perceptivos (enfatizados, por exemplo, 
por Merleau-Ponty), afetivos (enfatizados, por exemplo, por Antonio 
Damásio), e práticos (enfatizados, por exemplo, por William James). 

A partir destas considerações, concluímos o ensaio com alguns 
apontamentos a respeito dos conceitos de Manência, Imanência e 
Transcendência. Segundo Silva, 

 
reivindica-se aqui a concepção do katholou aristotélico entendido como ‘o que, 
enquanto concreto, é comum a todos os casos singulares’; portanto, não como o 
universal abstrato da tradição metafísica... no sentido de uma estrutura dinâmica 
que perpassa todos os seres – enquanto seres – e que pode, portanto, em cada 
caso, ser isolado e estudado por si mesmo enquanto princípio estruturante da 
classe ou do tipo de ser em questão; quando, por conseguinte, pode ser 
denominado rigorosamente como o Abrangente. Logo, porque concreto e assim 
comum a todos os casos singulares, é de um lado concebido como o ente 
enquanto ente e, de outro, como a suprema esfera do ente. (SILVA, 2019, p. 158). 
 

Ainda segundo o mesmo autor, 
 
enquanto modos da manência mesma, natureza e inteligência não são e não 
podem ser ditas produtos ou algo principiado pelo princípio; mas, antes, apenas 
uma certa modulação do próprio princípio; neste caso, igualmente, aquelas 
também não podem resultar de uma autoprodução. Porque modos da manência, 
natureza e inteligência não exprimem senão o expandir-se e o contrair-se do 
princípio; cuja expansão é vida, viver ou propriamente ser, e cuja contração é 
vida determinada, saber ou precisamente conceber. (SILVA, 2019, p. 164). 
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A dinâmica que dele decorre do Ser Primitivo aqui hipotetizado pode 
ser concebida como “manente”, no sentido de que a experiência consciente 
se faz no próprio Ser, e não como uma instância observacional externa; ou 
seja, o agente consciente não se encontra externo ao Ser Primitivo, mas se 
constitui como um desdobramanto dele. Entretanto, esta dinâmica 
“manente” não excluiria a possibilidade de se conceber também a 
Imanência e a Transcendência, como conceitos complementares à 
Manência, da seguinte maneira. 

Propomos que o conceito de Manência se aplica no plano ontológico, 
enquanto a Imanência e a Transcendência se situariam no plano 
epistemológico. Por Imanência entendemos o processo causal e 
informacional pelo qual os sistemas naturais se auto-organizam; deste modo, 
o pressuposto da imanência se colocaria como o oposto da Transcendência, 
se a última fosse concebida no plano ontológico. Uma primeira questão a ser 
levantada é se a Manência ontológica e a Imanência epistemológica seriam 
compatíveis. Uma segunda questão é se a Imanência seria compatível com a 
Transcendência, ambas restritas ao plano epistemológico. 

Se considerarmos a Imanência como pressuposto metodológico, nas 
diversas ciências, formais, naturais e humanas, haveria compatibilidade com 
a Manência ontológica. Mesmo sabendo que o ser humano, isto é, o sistema 
consciente que faz a ciência, é parte do processo dinâmico de evolução do 
real, cientistas adotam o postulado de objetividade determinística como meio 
de obter concordância ou discordância inter-subjetiva em suas investigações. 
Em outras palavras, o “observador” científico é concebido como sendo 
exterior aos sistemas estudados, os quais são concebidos como direcionados 
exclusivamente por seus próprios poderes causais e disposições 
informacionais. Neste contexto, o “determinismo” é adotado como uma 
convenção metodológica que postula que o comportamento observável de 
um sistema deva ser derivado exclusivamente de seu estado inicial, de leis e 
princípios da natureza e das condições de contorno.  

No plano ontológico, o conceito de Transcendência se opõe ao 
conceito de Imanência, pois se os sistemas operam exclusivamente a partir 
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de suas causas e programas informacionais intrínsecos, automaticamente 
se exclui qualquer papel de fatores extrínsecos, seja como causa eficiente 
ou como causa final. Entretanto, no plano epistemológico podemos 
conceber a compatibilidade de Manência, Imanência e Transcendência, da 
seguinte maneira. Como o Ser Primitivo está em um processo dinâmico de 
desdobramento de possibilidades, seu estado atual consiste em uma 
projeção do passado para o futuro (vide PEREIRA JR., 2019). O 
pensamento reflexivo sobre o processo projetivo se faz no plano simbólico, 
integrando os componentes afetivos, cognitivos e motores da mente 
consciente humana. Portanto, pode-se projetar, de modo simbólico, a 
partir da experiência presente, um Ser transcendente como referência ou 
meta da evolução da realidade. 

Sem pretender avançar neste raciocínio, que demanda um trabalho 
filosófico mais extenso, inclusive com uma revisão de propostas filosóficas 
afins já desenvolvidas por outros autores, apresentamos um caso para 
ilustrar o último ponto. Podemos afirmar com segurança que a maior 
parte da humanidade projeta um Deus transcendente como referência 
para se compreender a dinâmica da realidade. Este Deus se torna, assim, 
um referencial da consciência individual e coletiva das pessoas; entretanto, 
sua existência se limita ao plano epistemológico, isto é, Deus seria um ente 
situado no plano da consciência, mas não faria parte dos elementos 
constitutivos do Ser Primitivo, muito menos se identificaria com este Ser. 
Por outro lado, como ente que se situa na consciência individual e coletiva, 
Deus seria um legítimo desdobramento do Ser Primitivo, ou seja, seria a 
atualização de uma de suas potencialidades, mas não necessariamente 
uma atualização onipotente em relação às demais possibilidades. 
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O formalismo na dialética da contingência e 
a necessidade em Hegel 

 
Luis Magno Veras Oliveira 1 

 
 
Introdução 

 
A religião, na Fenomenologia do espírito, a grande obra de Iena, em 

1807, é o último estágio de uma consciência representativa antes que a 
consciência abandone de vez a esfera da contingência e se constitua como 
consciência de si, a liberdade, na forma do saber absoluto. A representação 
religiosa é uma necessidade do ser humano delineada na história da hu-
manidade. Hegel busca apresentar, por meio da experiência religiosa do 
espírito dialético no mundo, a dinâmica do espírito que processualmente 
se revela pela esfera da contingência enquanto a realização do espírito na 
efetividade do mundo, porém, este mesmo espírito produz um devir de 
negação desta contingência para se realizar enquanto o espírito da liber-
dade: o saber absoluto. 

Tem-se como objetivo deste trabalho a apresentação de uma leitura 
que busca ressaltar exatamente o movimento dialético do espírito a partir 
do momento da intuição e do conceito de formalismo. Neste sentido, faz-
se necessário explicitar como Hegel entende esta dinamicidade da contin-
gência e da liberdade no sistema da lógica. A definição da intuição, 
apresentada na Enciclopédia das ciências filosóficas (1830), e o conceito de 

 
1 Professor de Filosofia do DEFIL, Departamento de Educação e Filosofia da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA). 
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formalismo, conforme a dialética modal na Ciência da Lógica (1812-1816), 
são dois elementos estruturantes do pensamento hegeliano, no qual o fi-
lósofo alemão estabelece a estrutura lógica do seu sistema de filosofia. 

O problema da intuição é uma questão que percorre toda a história 
da civilização ocidental, apresentando-se de forma proeminente durante o 
idealismo alemão entre Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Sabemos que o ide-
alismo de Kant é o alvo preferido das críticas hegelianas. Hegel reconhece 
as conquistas que o filósofo de Könisberg produziu com a Filosofia trans-
cendental, mas também desvela as insuficiências da filosofia kantiana, que 
serviu de fundamento para as teorias do idealismo alemão. A filosofia he-
geliana tem por objetivo pensar o Absoluto tendo por referência principal 
Kant, que foi capaz de criar uma arquitetura filosófica dividindo a reali-
dade em dois mundos possíveis: o mundo formal (teoria) e o mundo 
prático (objetivo). Hegel teve por objetivo comprovar que estes dois mun-
dos são, na verdade, uma única substância que, guardadas e superadas as 
diferenças, a lógica formal, de origem aristotélica, é subsumida pela lógica 
dialética. O conceito da contingência é o que diferencia, de forma decisiva, 
a filosofia kantiana da hegeliana. Esta diferença se coloca diante da se-
guinte indagação: o que é possível conhecer? Em Kant, a determinação do 
conhecimento é realizada a partir das condições a priori, que limitam a 
elaboração de uma metafísica possível do infinito2, já que, para ele, nada 
pode ser conhecido além daquilo que essa dedução a priori determina.  

Porém, este a priori limita o homem e não permite que se conheça a 
totalidade das coisas, pois, para Kant, nunca conhecemos nada em si 
mesmo. O que obtemos deste apriorismo são as representações do ser que 
se pretende conhecer3 por meio do fenômeno. No entanto, contrário ao 

 
2 KANT. Crítica da razão pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. KrV B XVI. 
3 Afirma Kant na Crítica da razão pura: “Se quiséssemos, pois, aplicar as categorias a objetos que não são considera-
dos fenômenos, teríamos, para tal, que tomar para fundamento uma outra intuição, diferente da sensível, e o objeto 
seria então um númeno em sentido positivo. Como, porém, tal intuição, isto é, a intuição intelectual, está totalmente 
fora do alcance da nossa faculdade de conhecer, a aplicação das categorias não pode transpor a fronteira dos objetos 
da experiência; aos seres dos sentidos correspondem, é certo, seres do entendimento I e pode também haver seres 
do entendimento, com os quais a nossa capacidade de intuição sensível não tenha qualquer relação; mas os nossos 
conceitos do entendimento, enquanto simples formas de pensamento para a nossa intuição sensível, não ultrapassam 
esta; aquilo que denominamos númeno deverá pois, como tal, ser entendido apenas em sentido negativo” (KrV B 
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posicionamento kantiano, Hegel vai buscar uma solução para a impossibi-
lidade do conhecimento absoluto. Para ele, a modernidade se caracteriza 
por ser o espírito de um novo tempo que está em constante atualização, 
marcado pela contingência, fruto da liberdade do espírito: “Aliás, não é 
difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e trânsito para uma 
nova época. O espírito rompeu com o mundo de seu ser-aí e de seu repre-
sentar, que até hoje durou” (HEGEL, § 11, 2003, p. 31), ou melhor, o 
surgimento do novo na história é a superação do antigo, que envelheceu, 
desvaneceu.  

Por outro lado, surge uma nova compreensão do tempo, que é apre-
endido gradativamente, em constante movimento no desvelamento do 
Absoluto em si e para si mesmo. O espírito da modernidade necessita de 
um constante alvorecer, sempre carregando a novidade, suprassumindo a 
riqueza de toda a tradição. Por isso, a representação da modernidade é 
fruto da liberdade do espírito que se libertou da necessidade e caminha em 
direção à contingência. Na sua imediatidade, a contingência, enquanto 
possibilidade, busca sua efetivação em uma figura mais atualizada, supras-
sumindo o anterior para se desvelar efetivamente como um espírito livre 
que se renova, se exteriorizando em uma nova representação para a atua-
lização do espírito. Por conseguinte, faz-se necessário apresentar a 
contingência, o inicio do saber, a partir da exposição da dialética modal, 
em que o espírito, enquanto essência pensante, se desenvolve como efeti-
vidade, possibilidade, contingência e necessidade, como é apresentado na 
terceira parte da Doutrina da Essência, também nomeada por dialéticas 
das modalidades na Ciência da Lógica. 

Para tratarmos da contingência em Hegel, faz-se necessário estudar-
mos, para melhor elucidação, a dialética das modalidades. Esta está 
localizada na Ciência da Lógica, onde Hegel apresenta a sua lógica modal, 
que é diferente da lógica formal desenvolvida até sua época. Gaete (1995, 

 
309). Diz Borges sobre: “os objetos aos quais se refeririam estes conceitos não podem ultrapassar o campo da expe-
riência possível; o nosso conhecimento racional pode-se referir apenas a fenômenos e não a coisas em si”. Ver 
BORGES. História e Metafísica em Hegel: Sob a noção e espírito no mundo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 73. 
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p. 114, tradução nossa)4 observa que “Hegel toma de Kant as categorias 
que vai deduzir neste capítulo. Porém, submete-as a um tratamento intei-
ramente distinto onde se apreciam uma vez mais as diferenças siderais 
entre ambos os autores”. Kant as apresenta na tabela dos conceitos, na 
Crítica da Razão Pura, na terceira categoria, a dualidade: necessidade e 
contingência. Hegel está de acordo com Kant na definição das categorias 
como criatividade do pensar, contudo, para Kant, determinados os ele-
mentos do pensar (matéria e forma, exterior e interior, inteligível e 
sensível, entendimento e sensibilidade), ele afirma que estes sempre se 
conceberam em mundos separados. No entanto, em Hegel, estes elemen-
tos estão sempre determinados por uma unidade, ainda que estas 
categorias necessitem se desenvolver efetivamente para a determinação 
desta universalidade do Ser que é o Absoluto.  

Kant permanece numa dualidade que é entendida como insuficiente 
para tratar da compreensão do Ser. Salgado (1996), ao analisar o problema 
da dualidade em Kant, mostra que a essência em Hegel não tem no sujeito, 
e nem no objeto, a morada para a determinação do Ser, ou melhor, o filó-
sofo da dialética retira a compreensão do Ser do ambiente do 
entendimento para elevar à razão como único caminho possível em que a 
coisa em si pode realmente ser elucidada. Só a razão faz com que a essência 
garanta a verdade do Ser. Hegel irá sustentar que não é possível o pensa-
mento condicionar o mundo empírico em uma variada gama de 
postulações que estão ali de modo abstrato. 

Por isso, Hegel trata a essência como reflexão, isto é, aquilo que é 
posto efetivamente, oriundo da relação em que o Absoluto se mostra como 
movimento. A reflexão é o movimento do Absoluto em si mesmo e, assim, 
o Ser se descobre no âmbito da Efetividade. Porém, é preciso esclarecer a 
diferença da efetividade (Wirklichkeit) e a realidade (Realität). Este último 
se refere à diversidade que a coisa mesma se apresenta como representa-
ção, quando o Ser se exterioriza. A realidade é a diversidade do Ser. Por 

 
4 “Hegel toma de Kant las categorias que va a deducir en este capítulo. Pero las somete a um tratamento distinto en 
donde se aprecia una vez más la diferencia sideral entre ambos autores”. 
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outro lado, o conceito de Wirklichkeit, diferentemente do termo Realität, 
tem como exigência a superação da diversidade, porém, a efetividade car-
rega não só a sua objetivação, como, principalmente, o sentido. Neste 
aspecto, a realidade de uma pedra é insuficiente para determinar esta coisa 
realmente como efetiva, porque ela não tem um significado, ou seja, a re-
alidade são representações de coisas que não tem sentido. Diferentemente 
desta, a Wirklichkeit tem, necessariamente, uma riqueza na sua constitui-
ção ao absolver o significado a partir do conceito.  

Findlay (1993, p. 208)5 observa que, na medida em que o conceito de 
wirklich trata de algo já “completamente realizado e operativo, ele vincula, 
pelo menos em princípio, individualidade, determinação, concretude sen-
sível, ser aqui e agora e um contexto completo de condições”. Neste 
sentido, a efetividade é o lugar do desenvolvimento do espírito como algo 
determinado, enquanto se manifesta como um Ser absolutamente ativo e 
efetivo, por isto, a pedra ainda não é wirklich. No entanto, o existir se cons-
titui como efetivo na medida em que ele se transforma em um diamante, 
ou seja, em algo mais enriquecido. Sendo apenas uma pedra, esta se apre-
senta empobrecida, mera singularidade. Utilizando-se do mesmo 
raciocínio argumentativo, a criança é realidade, mas não é ainda efetiva. 
Esta não carrega o verdadeiro sentido de Ser humano, ou seja, é apenas 
um Ser existente com possibilidades que ainda não se elevou para a di-
mensão da maturidade que o Ser pensante deve possuir. O fim último da 
criança, observa Gaete (1996), será a elevação deste pobre Ser (Realität) à 
dimensão do sentido do Ser mais maduro (Wirklichkeit). 

 
A efetividade é a unidade da essência e da existência; dentro dela a essência 
carente de figura e a aparecimento insubsistente ou o subsistir sem determi-
nação e a multiplicidade instável tem sua verdade. A existência é, decerto, a 
imediatidade que surgiu do fundamento, mas ela não pôs a forma nela; na 
medida em que ela se determina e se forma, ela é o aparecimento; e na medida 
em que este subsistir determinado apenas como reflexão para dentro de outro 
se forma progressivamente rumo à reflexão para dentro de si, ele se torna dois 

 
5 Tradução nossa. No original: “fully realized and operative: it entails, at least in principle, individuality, definiteness, 
sensous concreteness, being here and now, and a complete context of conditions”. 
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mundos, duas totalidades do conteúdo, das quais uma está determinada como 
refletida dentro de si, a outra, como refletida para dentro de outro (HEGEL, 
2017, p. 191)6. 
 

A efetividade do Ser é o caminho de seu amadurecimento que se de-
senvolve progressivamente. Esta efetividade do Ser se produz também 
como reflexão do real, em uma unidade imediata que se movimenta e que 
tem, por fim, o alcance da Verdade. A lógica da efetividade é um processo 
reflexivo, só que não mais pensada apenas em si mesma, ou ainda, como 
reflexão abstrata, mas definida como efetiva. Este conceito de reflexão se 
aproxima do pensamento kantiano. Enquanto em Kant a reflexão descon-
sidera o outro, compreendido na natureza como um Ser estático, Hegel a 
considera como um processo que se mediatiza por meio de uma relação 
com o outro. Refletindo uma polaridade, na medida em que é uma uni-
dade, ou melhor, a reflexão mediatizada é a essência. Para Hegel, o 
Absoluto é sempre fruto da relação do movimento da interioridade com a 
exterioridade. No entanto, estes dois momentos cindidos se conciliam em 
uma unidade absoluta. Ele mesmo se separa e se reconcilia. Assim, a rela-
ção essencial se constitui entre estes dois momentos, o interior e o exterior, 
na possibilidade de se constituir como pura absolutidade, de tal modo que 
a essência se constitui como momento do Absoluto, que se efetiva por meio 
desta relação:  

 
A essência está realizada dentro dela de modo a ter [elementos] existentes de 
modo autossubsistente por seu subsistir; e esses, a partir de sua indiferença, 
regressaram para dentro de sua unidade essencial, de modo a terem somente 

 
6 Existem duas traduções da Ciência da Lógica em espanhol, a de Félix Duque, a mais recente, e a de Mondolfo que é 
mais antiga, por isso, mais conhecida. Esses tradutores usam os termos quase semelhantes para traduzir Wirklich-
keit. A tradução de Félix Duque utiliza o termo “realidad efectiva” (realidade efetiva), enquanto a tradução de 
Mondolfo traduz Wirklichkeit simplesmente pelo termo “Realidad” (realidade). O primeiro é o que se aproximar 
melhor do termo ideal, já que expressa a palavra realidade para determinar o ser ainda na sua mera existência, 
porém, logo depois apresenta o termo “efectiva” para caracterizar a dimensão da essência, que é a produção do 
verdadeiro sentido do que é real. Parece-nos que Mondolfo não deu conta desta questão ao traduzir o Wirklichkeit 
por “realidad”, o que prejudica na compreensão do desenvolvimento do ser na dimensão da essência, pois o termo 
realidade é ainda a coisa na dimensão da insuficiência do ser enquanto algo puramente abstrato. No entanto, seguir-
se-á nesta dissertação a recente tradução brasileira em dois volumes: HEGEL. Ciência da lógica: 1. Doutrina do ser. 
Petrópolis: Vozes/ São Paulo: Editora Universitária São Francisco, 2016; HEGEL. Ciência da lógica: 2. Doutrina da 
Essência. Petrópolis: Vozes/ São Paulo: Editora Universitária São Francisco, 2017. 
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essa por seu subsistir. As determinações de reflexão do positivo e negativo es-
tão igualmente refletidas dentro de si somente como refletidas dentro de seu 
contraposto, mas elas não têm outra determinação senão essa sua unidade 
negativa; a relação essencial, pelo contrário, tem por seus lados [elementos] 
tais, que estão postos como totalidades autossubsistentes (HEGEL, 2017, p. 
171). 
 

Diferentemente da lógica formal, a relação é a essência. Hegel destaca 
que a relação apresenta o verdadeiro sentido da essência, ou melhor, os 
dois momentos, a reflexão independente e o imediato, somente se consti-
tuem com a prerrogativa destes se condicionarem e se pressuporem, um 
ao outro, de modo simultâneo. No entanto, esclarece o filósofo, que esta 
relação se caracteriza por ser uma atividade da força espiritual, enquanto 
unidade negativa, da exteriorização, daquilo que deve ser posto, enquanto 
determinação da essência, isto é, a manifestação do Absoluto. Por conse-
quência, este assume a diferenciação entre o interior e o exterior presente 
na relação, mas este algo posto da essência, apresenta-se como diferença, 
compreendida como completamente formal. Este Ser, diferente, mostra-
se simultaneamente como algo que se destaca da substância e do real, mas 
que se manifesta na unidade absoluta do imediato e da reflexão. 

A determinação da essência centra-se na possibilidade da relação en-
tre finito e o infinito. Em um primeiro momento, deve ser compreendido 
como a relação da necessidade e a contingência relativa. Por outro lado, 
em um segundo momento, deve ser entendido como determinação da ne-
cessidade absoluta. Hegel, diferentemente de outros filósofos, compreende 
a necessidade em efetiva relação com a contingência. Neste sentido, o Ab-
soluto se constitui por uma relação essencial do interior e do exterior, por 
onde o movimento dialético produz a conciliação necessária entre aquelas 
duas esferas como a própria manifestação do absoluto, que se põe como 
aparência da essência que se efetiva na realidade. Luft declara que este 
ponto, a dialética do interior e do exterior, carrega uma ambiguidade:  

 
Acontece que a dialética do interno e do externo resolve justamente a aporia 
dos dois mundos passíveis de coexistir de modo independente. A partir de 
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agora, a necessidade expressa pela reflexão em si não tem sentido sem a sua 
exteriorização, e a exterioridade da reflexão em outro tem sua verdade na sua 
relação com a interioridade. Não mais aqui nem a mera unidade, nem a mera 
multiplicidade. A unidade racional seria então expressa pela unidade entre a 
necessidade e a contingência (LUFT, 1995, p. 122). 
 

Como Hegel define a contingência e a necessidade nesse processo de 
relação que promove a exteriorização do Absoluto em sua manifestação 
efetiva? A dialética das modalidades apresenta uma estrutura em que o 
Absoluto se constitui no seu exteriorizar-se como superação do aspecto 
formal para uma compreensão efetiva. Essa dialética do interno e do ex-
terno efetiva a transformação de uma na outra, ou seja, as duas esferas 
separadas agora se determinam, como uma transpassando a outra, o in-
terno se relaciona com o externo, e este com o primeiro.  

Daí surge a seguinte questão: o que é a interioridade da essência? 
Esta se define como sendo o lado formal da essência do Absoluto, ela com-
preende simultaneamente a aparência e a reflexão, ou ainda o fenômeno 
e a existência. Portanto, precisa-se responder a outra questão: o que é esta 
exterioridade da essência? Ela não é nada diferente do polo interior na 
medida em que ela é também a determinação do Absoluto enquanto apa-
rência e existência, só que como uma aparição fenomenal no mundo, como 
algo existencial, objetivo, concreto. Por isso, a essência é a constituição do 
Absoluto por meio de uma relação essencial na qual é produzida a media-
ção entre a interioridade e a exterioridade do próprio Absoluto. Este se 
define pela constituição de um movimento, motivado pela necessidade de 
exteriorização de si mesmo, que produz uma relação de múltiplas deter-
minações que ele carrega na sua interioridade. No seu devir, o Absoluto 
suprassume toda diversidade de si mesmo para a formação de sua identi-
dade absoluta.  Weber reforça como a diversidade deve determinar a 
identidade do Absoluto: 

 
A determinação se converteu numa ‘aparência transparente’. Essência, exis-
tência, mundo existente são determinações (partes) que aparecem como 
verdadeiras, mas o absoluto, face a elas, é fundamento no qual desaparecem 
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pelo fato de a forma ser simples identidade consigo mesma. A diversidade de 
conteúdo está contida no absoluto, uma vez que ele contém toda diferença e 
determinação. A determinação do absoluto é ser absoluta identidade (WEBER, 
1993, p. 21). 
 

No entanto, o desafio dessa relação produtora é fazer com que a ex-
teriorização não se perca na diversidade absoluta, de modo a impedir o 
Absoluto a retornar a si mesmo na forma da identidade: “sua identidade 
é, portanto, apenas uma relação, fora da qual sua autossubsistência cai nos 
lados, ainda não está presente a unidade refletida daquela identidade e das 
existências autossubsistentes, ainda não está presente na substância” 
(HEGEL, 2017, p. 172). Assim, é necessário que este movimento dialético, 
ao produzir a exteriorização, conserve a possibilidade no saber de si 
mesmo, isto é, o reencontro consigo nesta relação essencial da interiori-
dade com a exterioridade. A natureza do Absoluto deve deixar sempre 
aberta a porta da possibilidade do retorno a si mesmo no seu movimento 
dialético, é esta possibilidade que ele se autodetermina e autofundamenta-
se. Diferentemente dos entes contingentes, que sempre têm o risco de se 
perderem ao se exteriorizar, já que possuem sempre seu fundamento em 
outros seres diferentes de si, o Absoluto tem o seu fundamento em si 
mesmo. Na Ciência da Lógica Hegel declara que esta relação produz a iden-
tidade na manifestação do Absoluto como essência efetiva: 

 
O que algo é, ele o é, portanto, inteiramente em sua exterioridade; sua exteri-
oridade é sua totalidade, ela é, de igual modo, sua unidade refletida dentro de 
si. Seu aparecimento não é apenas a reflexão para dentro de outro, mas dentro 
si mesma, e sua exterioridade, portanto, é a externação daquilo que ele é em 
si; e, na medida em que, assim, seu conteúdo e sua forma são pura simples-
mente idênticos, ele, em si e para si, nada mais é do que o fato de se externar. 
É o revelar da sua essência, de modo que essa essência consiste justamente 
apenas no fato de ser aquilo que se revela (HEGEL, 2017, p. 190).  
 

O Absoluto produz um movimento que é a sua determinação no 
mundo existencial, a ação de predicar o sujeito lógico, que é o Absoluto. 
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Este se apercebe diante de uma multiplicidade de opostos, que surgem en-
quanto exteriorizados, mas que são importantes para a constituição da 
identidade absoluta. Hegel tem a intenção de mostrar que a manifestação 
do Absoluto só pode ser entendida como automovimento que se relaciona 
consigo, manifestando-se na existência por ser a exposição do Absoluto no 
modo de sua efetividade: “Ou seja, aquele absoluto que é apenas como 
identidade absoluta é apenas o absoluto de uma reflexão exterior. Por-
tanto, ele não é o absolutamente absoluto, mas sim o absoluto em uma 
determinação, ou seja, ele é atributo” (HEGEL, 2017, p. 196). Este exibir-
se do Absoluto nada mais é que o seu fazer a si mesmo na sua exterioriza-
ção da realidade, de modo que este ao mostrar-se como ser posto, é a 
atividade da reflexão se impondo diante do contrário de si, o ser outro, e 
da multiplicidade diferenciada dele. Esta atividade de se pôr, enquanto re-
flexão, é uma atividade de determinar, predicar, é uma ação de negar: 

 
Mas o absoluto não é apenas atributo, pois ele é o objeto de uma reflexão ex-
terior e, portanto, algo determinado por ela. – Ou seja, a reflexão não lhe é 
apenas externa; mas imediatamente, pelo fato de lhe ser externa, ela lhe é in-
terna. O absoluto é o absoluto somente porque ele não é a identidade abstrata, 
mas a identidade do ser e da essência ou a identidade do interior e do exterior. 
Ele mesmo é, portanto, a forma absoluta, a qual o faz aparecer dentro de si e 
o determina como atributo (HEGEL, 2017, p. 196).  
 

Logo, para Hegel, a lógica tradicional representa apenas um momento 
simples da lógica. A proposta hegeliana se constitui por definir a essência 
como momento de mediação em que o Absoluto se desvela enquanto relação 
do interior com o exterior, na medida que um se realiza no outro, assim 
como a sua manifestação é a constituição da unidade enquanto identidade 
do Absoluto. A concepção do entendimento, segundo um mundo permanen-
temente cindido, foi superado pela dialética hegeliana, que pretende 
fundamentar uma compreensão do absoluto como determinação do mundo 
efetivo a partir do necessário e não por uma determinação exterior a essa 
realidade efetiva, ou seja, a definição do Ser oriundo de um além mundo, 
como fora sustentado por muitos metafísicos. Esta efetividade, ao superar a 
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dualidade que o Absoluto carregava, somente alcança a maturidade no mo-
mento que ultrapassa o formalismo, que é constituído através de um 
movimento que lhe eleva ao nível superior àquela diversidade de oposições 
do Absoluto. A efetividade então é a determinação da totalidade do mesmo 
no mundo existente. Como nos aponta Salgado (1996, p. 150): “Essa totali-
dade supera as dualidades da essência para abrir uma nova diferença. A 
efetividade é a substância que tem em si movimento, a sua própria energia 
(enérgeia), o princípio de atividade”. Desta forma, a efetividade compreende, 
por meio da reflexão, a totalidade do Absoluto, em que a verdade deste se 
mostra de fato na realidade. 

A constituição na interioridade da efetividade acontece em seu des-
dobramento por meio de uma diferenciação entre a realidade efetiva e a 
totalidade, pela qual a atividade exterioriza os seus modos, e pelas quais as 
realidades particulares do Absoluto são produzidas. Contudo, a totalidade 
efetivada é posta como princípio da particularização do Absoluto, que por 
meio destes modos manifestados, constitui assim o movimento dialético 
do Ser Absoluto. Vale a observação de Salgado (1996, p. 150) no que se 
refere à efetividade: “essa é a última divisão entre ser e pensar, não mais 
na forma da oposição que ocorreu entre essência e aparência, já conciliada 
na efetividade; é a divisão entre a efetividade e os modos de ser pensada”. 
Neste sentido, a partir daqui, abordar-se-á a dialética das modalidades 
como desenvolvimento do próprio Absoluto, que Hegel compreende como 
movimento modal que se expressa na efetivação da substância, destacando 
o importante papel do formalismo no processo dialético da contingência e 
da necessidade.  

A determinação progressiva do Absoluto é o desenvolvimento mesmo 
da substância enquanto único elemento que tudo abarca sem deixar nada 
de fora dele, pois ele não dispensa nenhum elemento, seja ele positivo ou 
negativo. Por isso, na dialética da modalidade, Hegel compreende esse de-
senvolvimento do Absoluto na realidade efetiva, passando pelos 
momentos em que se desenvolve uma conexão e que se articulam: efetivi-
dade, possibilidade, contingência e necessidade. Esta atividade se 
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desdobrará primeiro como modalidade formal, onde serão desenvolvidos 
os conceitos de efetividade, possibilidade, contingência e necessidade. De-
pois, surge a modalidade efetivo, pelo qual desenrolam-se os conceitos de 
contingência, possibilidade e necessidade. Por fim, surgirá a modalidade 
do Absoluto, se autodesenvolvendo nos conceitos de efetividade, possibili-
dade, contingência e necessidade absoluta. Será analisada a seguir a 
dialética das modalidades como desenvolvimento do Ser que se manifesta 
naquilo que ele promove pelo movimento da efetividade. Conforme o ob-
jetivo desse artigo, abordar-se-á aqui somente a apresentação da 
modalidade formal como elemento do princípio do desdobramento do es-
pírito na relação da contingência e da necessidade. 

Esse movimento da essência é o fundamento da compreensão efetiva 
do que a coisa é nos momentos que vai progressivamente se manifestando, 
de modo que esta efetivação do Ser não é só a exposição, mas principal-
mente a transparência do que o Ser efetivamente é em si e para si.  

 
Dialética da modalidade formal 

 
Hegel é assumidamente um severo crítico do formalismo. Ele acom-

panha as críticas de Kant a Aristóteles, na Crítica da Razão Pura, por 
desenvolver uma lógica formal insuficiente para a determinação da ver-
dade do Ser. Mas também ele reconhece que o pensamento formal é o 
ponto inicial do desenvolvimento do Absoluto. No entanto, Hegel desen-
volve uma crítica a Kant por ser herdeiro desse pensamento formal, 
insuficiente para tratar de forma correta a compreensão do Absoluto. Essa 
filosofia transcendental se fundamenta numa referência pura do pensar, 
de modo que sua verdade se diferencie de qualquer outro objeto que não 
seja o próprio pensar puro do Ser, a partir de uma condição a priori, abs-
traindo-se do seu outro, que é o objeto, para garantir a verdade do pensar. 
Essa maneira de mostrar como é possível a razão teórica pura, como de-
terminação das condições do conhecimento verdadeiro, define o caminho 
que fundamenta o pensamento formal. Segundo a análise hegeliana, esse 
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pensamento formal é uma determinação indeterminada que se caracteriza 
por ser limitado, vazio e abstrato. Como ele afirma na Enciclopédia das 
ciências filosóficas: “na filosofia kantiana, antes de tudo, só se estabelece 
de uma maneira formal que o pensar se determina [a partir] de si mesmo, 
mas o ‘como’ e ‘até que ponto’ dessa autodeterminação não foi ainda de-
monstrado por Kant.” (HEGEL, 1995, p. 137).  

Hegel pretende ir além, mas considera esse formalismo kantiano 
como o arauto do entendimento, o ponto de partida para mostrar as insu-
ficiências da filosofia transcendental, principalmente na moral kantiana, 
que apresenta uma fundamentação do livre-arbítrio e do apego à subjeti-
vidade. A filosofia especulativa de Hegel exige um passo para além do 
formalismo, para determinar a esfera do conhecimento e da deontologia. 
Para isso, faz-se necessário apontar que essa filosofia deveria se caracteri-
zar como desenvolvimento do saber mesmo retirado de sua própria 
essência, isto é, da manifestação de si mesmo enquanto espírito que se 
mostra em si e para si. Daí a crítica de Hegel ao pensamento formal: 

 
Porém, já é inapropriado dizer que a lógica abstrai de todo conteúdo, que ela 
apenas ensina as regras do pensar, sem poder se dedicar ao pensado e levar 
em conta a sua constituição. Pois, uma vez que o pensar e as regras do pensar 
devem ser seu objeto, ela já possui assim imediatamente seu conteúdo pecu-
liar, com isso, ela também tem aquele segundo elemento constitutivo do 
conhecimento: uma matéria, de cuja constituição ela se ocupa (HEGEL, 2011, 
p. 194). 
 

O resultado desta determinação do pensamento formal se define como 
um desdobramento da abstração, em que o conhecimento que se pretendia 
como uma determinação do conhecimento universal tem por fim a consti-
tuição de uma separação do pensar e do Ser. O desafio hegeliano é 
apresentar um caminho lógico na imanência em que o próprio Ser consiga 
superar a cisão e o formalismo, já que este não possui uma verdade em si 
mesma: “A crítica das formas do entendimento teve o resultado indicado: 
que essas formas não têm nenhuma aplicação às coisas em si. – Isso não 
pode ter outro sentido senão que essas formas são nelas mesmas algo não 
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verdadeiro” (HEGEL, 2017, p. 49). Por isso, o formalismo é uma abstração 
do pensar na medida em que ele cai numa indeterminação do determinado 
que se sabe como vazio, ou seja, sem sentido, na medida em que a crítica 
não produz nada de novo, caracterizando como insuficiente o entendi-
mento: “Se elas não podem ser determinações da coisa em si, elas menos 
ainda podem ser determinações do entendimento, ao qual pelo menos de-
veria ser concedida a dignidade de uma coisa em si” (HEGEL, 2011, p. 49). 

O formalismo é a esfera do ser em si mesmo, que abraça a identidade 
de si como algo objetivo, sempre caindo na abstração. Por isso, segundo 
Hegel, essa determinação do Ser é formal. Essa esfera modal é a insufici-
ência ainda do Ser que se apercebe no pensar de si como ainda efetivado 
de forma abstraída, ou melhor, ainda incompleta na sua forma de mani-
festação segundo um Ser efetivo. No entanto, diferentemente da lógica 
formal kantiana, o formalismo precisará dançar a música da lógica dialé-
tica, para manifestar a verdade do Absoluto. O formalismo se descobrirá 
no movimento espiritual da essência do Ser efetivo que se manifestará 
como: efetividade formal, possibilidade formal, contingência formal e ne-
cessidade formal.  

 
Efetividade Formal 

 
O primeiro momento do Absoluto na efetividade é a realidade efetiva, 

é um saber imediato, ou seja, uma determinação de algo sem reflexão, por 
isso caracterizada como determinação formal. “A efetividade é formal na 
medida em que ela, como efetividade primeira, é efetividade apenas ime-
diata, não refletida, portanto, apenas nessa determinação da forma, mas 
não como totalidade da forma” (HEGEL, 2017, p. 207). Desse modo, esse 
momento efetivo do Ser não é contemplado como totalidade da forma. Pelo 
contrário, essa efetividade consegue expressar uma abstração, na medida 
que ela só pode ser definida como algo posto, por isso, “ela nada mais é do 
que um ser ou existência em geral” (HEGEL, 2017, p. 207), um Ser aí pre-
sente como determinação simples do Absoluto. Essa efetividade nada mais 
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é que um saber imediato, uma identidade formal. Logo, esse dado existente 
da efetividade imediata do Absoluto se vê esvaziado na medida em que 
esse Ser determinado se põe como indeterminado, por isso, nada mais é 
do que uma abstração.  

Hegel apresenta a efetividade como um momento formal, simples-
mente dado na sua mais pura imediatidade. Assim, a efetividade não é fruto 
da atividade da reflexão como pensaram os filósofos do entendimento. Ela é 
apenas um momento não refletido, pois o que ela apresenta é apenas uma 
reflexão interna. Esse princípio efetivo carrega uma insuficiência na consti-
tuição da realidade efetiva, por não ser a totalidade da forma e sim apenas 
uma parte dela, um real abstrato, na medida em que ela mesma, a efetivi-
dade, não é o resultado do todo e sim de uma parte. A realidade é posta como 
algo real, mas tal Ser da realidade deve ter como significado a sinonímia do 
que a coisa é, assim como a presença desta no existir. No entanto, esse Ser, 
posto como efetividade, ainda que formal, se determina também por dois 
aspectos: por um lado, expressa que Ser é a autoproclamação mais abstrata 
do Ser, já que se apresenta como determinado, não realizado. Isto se dá por-
que possui apenas o aspecto de uma interioridade, ele é só um dado efetivo 
em si mesmo; por outro lado, a existência de um Ser é totalmente diferente 
da essência mesma desse Ser, na medida em que sabemos que essência é a 
manifestação progressiva do Ser.  

Nesse aspecto, essa essência existente é uma negação. O Ser aqui posto 
como determinação imediata não consegue mostrar a sua totalidade, mas 
apenas um momento de realização. Por exemplo, a criança posta não é ainda 
a totalidade do humano, mas apenas de um Ser posto como existência, po-
rém ainda sem consciência de si. A criança é um ser humano, mas ainda não 
é o humano na sua totalidade do Ser efetivo, pois falta-lhe maturidade, que 
só será adquirida na progressividade da sua existência de vida. Dessa forma, 
a essência do Ser, nesse primeiro momento do Absoluto, só se mostrou 
como Ser imediato, como coisa existente, isto é, o Ser dado como algo reali-
zado na sua imediatidade. Essa realidade efetiva é uma determinação da 
forma em seu existir, de um modo ainda geral, simples, ou melhor, esse 
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mostrar-se da efetividade se constitui “como unidade de forma do ser em si 
ou da interioridade e da exterioridade, ela contém imediatamente o ser em 
si ou a possibilidade” (HEGEL, 2017, p. 207). No entanto, a efetivação da 
realidade objetiva só tem sentido de Ser se for como algo realmente possível, 
uma vez que o seu existir nada mais é que a unidade da interioridade con-
cluída como pensamento exteriorizado, isto é, um pensar posto. Logo, “o 
que é efetivo é possível” (HEGEL, 2017, p. 207).  

A possibilidade aqui, nesse sentido, é formal, e não é uma realidade 
efetiva: “Este último aspecto será o aspecto modal da possibilidade, que 
deve necessariamente se pensar como presente na realidade, posto que 
quando é real é possível” (FINDLAY, 1993. p. 211, tradução nossa)7. A efe-
tividade formal condiciona, no momento do saber determinado do 
Absoluto, a existência do Ser a partir de duas esferas do existir: a efetivi-
dade e a possibilidade. No entanto, estes dois momentos constituem a 
efetividade formal como uma relação exterior. Por um lado, o existir do 
objeto, a efetividade formal do Ser, ainda que como determinação abstrata, 
é a existência do Ser posto no mundo real; em outras palavras, é esse exis-
tir, mesmo como Ser ai presente esvaziado de conteúdo, se apresenta 
como possibilidade que surge a partir do momento em que o Ser se põe 
como a coisa manifestada. 

 
Possibilidade formal 

 
A esfera da possibilidade formal é entendida como a delimitação da 

efetividade em si mesma. Ela fica estabelecida na interioridade da reali-
dade efetiva, caracterizada apenas como um momento do efetivo formal. 
O possível da realidade efetiva é apenas a atividade da reflexão sobre aquilo 
que pode ser efetivado objetivamente. Por isso, ela é apenas a realização 
pensada, de algo a ser manifestado como realidade de si mesma. Para a 

 
7 “The latter aspect will be the modal aspect of Possibility, which must necessarily be thought of as present in Actu-
ality, since whatever is actual, is also possible”. 



84 | Filosofia, Teoria da Consciência e Psicanálise 
 
concretização desse algo pensado, a realidade possível terá que se supras-
sumir em uma objetividade do pensado, na realidade objetiva de si mesma. 
Por isso, o que se viu até agora foi apenas o primeiro momento da possi-
bilidade formal, que Hegel nomeia por “o positivo consistente num ser 
refletido dentro de si mesmo” (HEGEL, 2017, p. 207), ou melhor, o mo-
mento de possibilidade na interioridade de si mesma. Findlay (1993) 
observa que essa possibilidade formal, fechada em sua interioridade, se 
caracteriza por uma falta de contradição: 

 
A forma mais elementar da Realidade é a que abstrai de um contexto necessi-
tante, que se pensa como imediato. E assim concebida é meramente uma 
realidade pro forma ou Formal, e a Possibilidade que o corresponde é assim 
mesmo uma Possibilidade abstrata, meramente formal, uma possibilidade que 
é suficientemente estabelecida pela mera ausência de contradição (FINDLAY, 
1993, p. 211, tradução nossa)8. 
 

Hegel afirma que essa reflexão no interior de si não tem o valor da 
essência, por ser uma imediação do Ser em si. Pode-se concluir então que 
a possibilidade é algo determinado, mas não efetivado, já que ela é sim-
plesmente possível. Ela ainda logra na insuficiência da efetividade. Falta-
lhe ainda a concretude da realidade efetiva. Daí a necessidade de se com-
preender o segundo momento dessa possibilidade formal, que é a 
atividade do negativo, pois ela por ser insuficiente em si mesma, precisa 
de se mover para uma determinação como Ser outro, necessita de ir além 
de si, para ser aquilo que ainda não é, isto é: a realidade efetiva em sua 
completude, ou melhor, a efetividade em sua totalidade objetiva.  

O momento negativo da possibilidade formal apenas nos leva à cons-
tatação de sua deficiência, porque o seu verdadeiro sentido não está neste 
em si, interior e solipsista do Absoluto, mas na superação desse momento 

 
8 “The most elementary form of Actuality is one that abstracts from a necessitating context, which is thought of as 
immediate and not as mediate. As so conceived, it is merely a pro forma or Formal Actuality, and the Possibility 
which corresponds to it is likewise a merely formal, abstract Possibility, one that is sufficiently established by the 
mere absence of contradiction”. 
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empobrecido, vivenciado enquanto o aspecto formal da possibilidade efe-
tiva. Por isso, esse momento negativo é uma determinação que produz a 
força necessária do Absoluto ao se descobrir apenas como momento tran-
sitório, já que através da autonegação ela tem a possibilidade de alcançar 
a existência mesma da realidade efetiva do possível: “A possibilidade é, por 
conseguinte, nela mesma, também a contradição, ou seja, ela é a impossi-
bilidade” (HEGEL, 2017, p. 208). Mas essa atividade de movimento do 
Absoluto, ao determinar a sua possibilidade formal como possibilidade efe-
tiva, apresenta um outro campo de possibilidade do Absoluto, porque na 
medida em que ele reside na efetividade apenas como possível, ele também 
se descobre como efetividade da impossibilidade: “Por ele ser apenas um 
[conteúdo] possível, é possível, igualmente, um outro conteúdo e seu 
oposto. A é A; igualmente, –A é – A” (HEGEL, 2017, p. 208).  

Desta forma, toda possibilidade poderá ou não existir, porque só se tem 
a garantia de que ela é realmente possível se viabilizar a travessia do mo-
mento da formalidade para o momento efetivo. Somente quando o Absoluto 
se concretiza na dimensão do existente é que a possibilidade garante a sua 
eficiência e a sua validação no que ela mesma é: a possibilidade efetivamente 
existente. A partir de agora, a efetividade possível terá que se expor aos pe-
rigos da existência, só que esse viver é a reflexão da possibilidade enquanto 
devir, como existir do Absoluto em sua realização. “Todo possível, portanto, 
tem em geral um ser ou uma existência” (HEGEL, 2017, p. 209). 

Para que a realização do Absoluto se objetive na realidade, ou seja, ele 
assuma uma concretização viva do que realmente ela é em si, faz-se neces-
sário que esta efetivação suprassuma todas as contradições. Sem levar a 
sério essa lógica da contradição, a possibilidade da efetividade no mundo 
da realidade, não condicionará a efetividade como realmente possível na 
objetivação do Absoluto. Assim, Hegel propõe a superação do princípio de 
Não-Contradição, pois esse princípio não é suficiente para a real compre-
ensão da lógica que realmente possa determinar a realidade efetiva do 
Absoluto. Cirne-Lima (1993) elucida que o pensamento hegeliano tem a 
contradição não somente como uma regra do pensamento e da linguagem 
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do Ser, mas simultaneamente ela é, antes de qualquer coisa, uma categoria 
que entra em sintonia com as coisas, naquilo que a coisa é de fato9. 

Então, quando Hegel esclarece que a possibilidade pode ser ou não 
ser, ou seja, ela carrega a determinação de algo possível ou impossível, 
pode-se concluir que essa possibilidade já está grávida em si mesma do 
contraditório. Hartmann (1983) descreve que a contradição é o princípio 
motor da compreensão do movimento na dialética hegeliana. E no que se 
refere à Ciência da lógica, a essência tem seu desenvolvimento na medida 
em que ela é o aprofundamento do que o Absoluto é em si mesmo, aquilo 
que o move, a dinâmica pelo qual o Absoluto se apresenta como fruto de 
uma determinação do Ser refletido na forma de leis da essencialidade, pe-
las quais as coisas são, simultaneamente, idênticas e diversas. Ao mesmo 
tempo que o Absoluto se constitui como unidade, também se efetiva en-
quanto multiplicidade (HARTMANN, 1983, p. 521).  

Eis a contradição que se sustenta pelo Absoluto ao se mostrar conco-
mitantemente entre unidade e contrariedade. Para Hegel, somente a 
contradição pode superar a própria contradição, na mesma medida em 
que ela além de ser o choque dos contrários é o princípio motor que ali-
menta o espírito a se transforma em si mesmo, causando assim o 
movimento primordial para a vida do espírito. Ela é o caminho para o en-
contro da identidade, ou seja, o percurso para a determinação do Princípio 
de Não-Contradição. Para isso, o Absoluto realiza o movimento de negação 
da negação do contraditório. Este é o movimento vital da vida do Absoluto 
que só pode salvaguardar-se na verdade de si, a partir desta força que 
emerge do contraditório.  

 
Na contradição há um momento de destruição e de aniquilação. O que se con-
serva nela é uma forma que tem a força de ‘mantê-la’, quer dizer, de abarcá-
la sem ser vulnerada por ela. A forma tem de se transformar de acordo com a 

 
9 Cirne-Lima faz a seguinte observação: “Há que se mostrar agora que o Princípio de Não-Contradição não é apenas 
uma regra sobre o pensar e o falar, mas também, e até primeiramente, um princípio que rege o próprio ser das 
coisas. Sirva-nos de fio condutor, desta vez, não Aristóteles, mas Hegel, que entende e utiliza o Princípio de Não-
Contradição não apenas como regra lógica, como também como um princípio que molda de dentro para fora os 
próprios seres”. Ver CIRNE-LIMA, C. Sobre a Contradição. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993, p. 67. 
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contradição e ‘com ela’ deve nascer com nova estruturação. A contradição é 
não só uma exigência absurda para o pensamento, mas também para a própria 
coisa em que está implícita. É a crise interna de todas as coisas (HARTMANN, 
1983, p. 524).  
 

Para Hegel, o Absoluto, enquanto possibilidade formal, pautado apenas 
na interioridade de si, assemelha-se à diversidade do Ser outro, pois o Abso-
luto não pode ter como determinação nenhuma contradição10. O Absoluto 
necessita ultrapassar o momento de contrariedade para se apresentar en-
quanto verdade. Ele não nega a força do contraditório, mas seu esforço é 
produzir a partir da contradição um movimento que suprassuma sempre os 
contrários. A possibilidade permite com que o Absoluto transforme seu mo-
mento positivo, por ser formal, ainda carente da categoria da existência, em 
um momento de maior enriquecimento de si como um ser objetivamente 
realizado. O Absoluto adentra, assim, na esfera da objetividade em que ele 
mostra suas diferenças na medida que desenvolve o conteúdo por meio de 
um movimento tautológico, em que as diferenciações são suprassumidas na 
determinação de sua verdade, enquanto dado existencialmente.  

O Absoluto entra na esfera da apresentação de si como contingência, 
pois este último é o novo momento que o espírito se apresenta como a 
unidade conciliadora das suas propriedades. Neste sentido, a contingência, 
enquanto uma nova esfera do espírito, é agora a unidade da possibilidade 
e da efetividade. Por conseguinte, o espírito é contingente, na medida em 
que ele se determina como algo real, porém, ainda mantém em si aspectos 
formais. 

 
Contingência formal 

 
Como se viu anteriormente, a possibilidade não conseguiu definir o 

seu conteúdo enquanto real, já que ela reside na formalidade, mas tem sua 

 
10 Como esclarece Cirne-Lima (1993, p. 68), a Lógica dialética do sistema em Hegel é o Princípio da Contradição: “Na 
Lógica Dialética, portanto, o Princípio de Não-Contradição, de começo, está invertido e é um ‘Princípio de Contradição 
Existente’; esta contradição é, afirma Hegel, o motor e a força que movimenta tanto o pensar como o ser”. 
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existência no contrário de si mesmo, ou seja, no Ser outro. O contingente 
é o contrário da possibilidade formal, já que ela é o outro lado do Ser posto 
enquanto algo determinado, mas ainda é uma possibilidade. Por conse-
quência, esse contingente possível é um Ser refletido em si mesmo como 
Ser posto na realidade. Logo, a possibilidade é contingente, assim como o 
contingente, enquanto realidade efetiva, é também o possível, isto é, “o 
que é possível é um efetivo nesse sentido da efetividade; ele tem apenas 
tanto valor quanto a efetividade contingente; ele mesmo é um contin-
gente” (HEGEL, 2017, p. 209). 

A contingência em seu movimento se define por dois momentos pre-
sentes em sua constituição: primeiro, ela tem em si, de modo imediato, a 
possibilidade, ou, semanticamente falando, o possível está presente no in-
terior da contingência, de modo que essa relação simplória faz com que o 
Ser contingente não seja nem ser posto e nem ser mediado, já que ela se 
apresenta unicamente como efetividade imediata da contingência. Falta-
lhe o principal: o fundamento. É como uma pessoa que sabe o que quer 
mais não sabe ainda como conseguir, na medida em que ela não está ainda 
formada para tal fim: o de Ser verdadeiramente efetivo. O que se objetiva 
na contingência formal é o possível, mas ainda para ser de fato algo dado 
ou objetivado, falta-lhe fundamento para a realização de tal objetividade. 
Nesse sentido, a contingência é formal por ser carente dos fundamentos 
essenciais para a realização de algo. Essa manifestação do Absoluto na re-
alidade efetiva, enquanto categoria da contingência formal, é 
compreendida como um Ser possível que ainda “é igualmente algo sem 
fundamento” (HEGEL, 2017, p. 210).  

No entanto, como segundo momento, a contingência é entendida 
apenas como algo possível, que enquanto caminha na esteira formal, é 
apenas uma possibilidade. Mas esse ser possível é um Ser posto por efeti-
var uma reflexão. Por isso, neste segundo momento, é correto afirmar que 
o contingente é uma determinação do Absoluto por ele se apresentar como 
uma reflexão através do Ser posto. Hegel observa aqui que a atividade do 
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Ser, ao buscar se refletir em um Ser outro, a relação essencial, é a consoli-
dação de um fundamento, mesmo que a contingência e a possibilidade em 
si mesmas não tenham nenhum fundamento: “Com isso, ambos não são 
em si e para si mesmos, mas têm sua reflexão verídica dentro de si num 
outro, ou seja, eles têm um fundamento” (HEGEL, 2017, p. 210). Sendo 
assim, o fundamento de um e do outro só surge quando um se reflete no 
Ser outro, ou seja, o fundamento do contingente se determina por meio da 
relação essencial que o Absoluto se põe como resultado de uma mediação. 

A contingência é a atividade do Ser absoluto por meio de um ato 
posto, uma mediação, em que o interior – o Ser refletido em si mesmo – e 
o Ser do contingente possível – o Ser posto como possibilidade – consti-
tuem uma relação de constante devir em que um se encontra no outro. O 
Absoluto, neste exercício de ser, produz um movimento de se pôr sempre, 
porque tanto a possibilidade como a contingência, carregam em si mesma 
esta determinação de ser atividade do Ser, ou seja, cada um em seu mo-
mento produz esta força de se autodeterminar a si mesmo. Por 
consequência, na realização desta efetividade do absoluto um transpassa 
no outro, promovendo assim uma relação que faz o absoluto produzir um 
automovimento de si mesmo. Por um lado, a possibilidade separada da 
efetividade, permanecendo isolada do momento de efetivação daquilo que 
foi refletido em si, ela mesma é uma existência insuficiente que carece de 
fundamento. Por outro lado, se a efetividade se encontra diante da possi-
bilidade sem levar a sério este Ser outro diferenciado, por condená-la como 
mera formalidade da realidade possível, mantendo-se a separação dos po-
los entre elas, esta realidade é determinada também como uma mera 
possibilidade, ou seja, como ressalta Hegel (2017), não tem o fundamento 
necessário para sua objetivação. 

Por isso, a proposta hegeliana é que tanto a possibilidade quanto a 
efetividade não terão sucesso ao determinar a verdade do Absoluto caso 
não leve em consideração o Ser outro. Nesse sentido, a atividade do Abso-
luto deve ser uma relação essencial que produz a troca entre estes polos, a 
possibilidade e a efetividade, enquanto superação desta cisão, que mantem 
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cada polo em sua carência de fundamento, isto é, em seu momento de 
imaturidade da compreensão da essência do Absoluto efetivo. Apenas este 
movimento dialético do Absoluto, condiciona a determinação da efetivi-
dade, que deve ser entendida como contingência mesma. Mas o 
movimento inquieto deste Ser produz uma identidade em que uma se re-
conhece na outra, isto é, a possibilidade do Ser é a contingência e esta é a 
possibilidade do Ser. Só na apreensão da necessidade em que um trans-
passa no outro simultaneamente, que o fundamento da efetividade se 
apresentará pela identidade necessária a ser constituída como realidade. 
Daí a exigência de que tal ascensão da contingência formal só se constituirá 
por meio de uma superação da cisão que a contingência carrega em si. Esta 
elevação só se dará por meio de uma mediação entre os dois polos que a 
constitui, ou seja, a relação essencial que constituirá a unidade do espírito. 
Por fim, o movimento da contingência formal produz, no seu final, a des-
coberta da necessidade, isto é, aquilo que ele necessita para ser de fato um 
espírito realmente efetivo. 

 
Necessidade formal 

 
O necessário é a realidade do efetivo, que se apresenta na imediati-

dade, este ainda é um Ser sem fundamento necessário ao se efetivar. O 
necessário possível, que ainda é formal, é apenas uma “possibilidade as-
sumida”, porém, ainda não é efetivada como existência. A contingência e 
a necessidade compõem os dois lados do mundo existencialmente contin-
gente. O problema da efetividade, enquanto modalidade formal, é que ela 
não é verdadeira já que se constitui somente como um momento. A efeti-
vidade formal tem como antítese a possibilidade que não é suficiente, na 
medida em que repete o erro da efetividade. Para Hegel, a síntese do mo-
mento formal, se determina pela relação dos dois momentos: a efetividade 
e a possibilidade. Por mais que estas duas categorias se oponham, uma 
negando à outra, a proposta hegeliana é que elas só reencontram o seu 
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verdadeiro sentido caso se ponham como relacionadas uma a outra, supe-
rando o foco da imediatez que as separa. O movimento do próprio 
Absoluto produz a necessidade da força conciliadora, pela constituição de 
si mesmo, do ser posto, através de um elemento fundamentado e reconci-
liado, enquanto uma identidade de si mesmo:  

 
O necessário é, e este ente é ele mesmo o necessário. Ao mesmo tempo, ele é 
em si; esta reflexão dentro de si é um outro com respeito àquela imediatidade 
do ser, e a necessidade do ente é um outro. O próprio ente não é, assim, o 
necessário; mas esse ser em si é, ele mesmo, apenas ser posto, está suprasssu-
mido e é, ele mesmo, imediato. Assim, a efetividade é idêntica consigo mesma 
dentro de seu diferente, a possibilidade. Enquanto é essa identidade, ela é ne-
cessidade (HEGEL, 2017, p. 211). 
 

Hoffmeyer (1994) adverte que o necessário é a relação reflexiva da 
efetividade e a possibilidade. Porém, a necessidade herda para dentro de 
si o formalismo tanto da efetividade como da possibilidade. Por conse-
quência, a relação da necessidade é simultaneamente também formal. Ora, 
se efetividade e possibilidade é que possibilitam a contingência, ainda que 
formal, consequentemente essa manifestação do Absoluto contingente é 
também necessária. Nesse aspecto, existe uma identidade entre contingên-
cia e necessidade. Só que essa identidade cai na dimensão do aspecto 
formal do Absoluto.  

O problema é que apesar do movimento do espírito ter se enrique-
cido, desde os momentos formais da efetividade até a possibilidade, o 
movimento da coisa em si ainda não se elevou à totalidade. Mesmo que a 
necessidade possa ser compreendida como identidade. Essa unidade iden-
titária ainda não consegue expressar as condicionalidades de todo o Ser, 
ou seja, ela não é ainda o Absoluto em si e para si. A necessidade formal se 
compreende como a unidade posta de um Ser determinado. Falta-lhe a 
compreensão de uma totalidade suprassumida e não de um Ser em si 
mesmo posto enquanto objeto determinado. Essa necessidade imediata, 
que se reconhece apenas como identidade do Ser determinado, ou saber 
imediato, na verdade, não se sabe ainda como Ser em si e para si. Eis o seu 
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problema: ela consegue vislumbrar apenas um lado da moeda, ou seja, ela 
se determina apenas como o Ser em si. Isto justifica a sua insuficiência, 
pois o Absoluto necessita levar em conta os dois lados, o em si e o para si 
da essência do Ser.  

O Absoluto necessita da dimensão realmente efetiva do ser. A neces-
sidade formal aponta para um caminho do Ser manifestado, mas ainda 
preso nas teias da abstração, na medida que ela não é de forma nenhuma 
efetiva, mas somente uma reflexão do que é necessário, isto é, o pensa-
mento do necessário. Esta dimensão do movimento formal apenas 
desenvolveu o Ser carente de conteúdo efetivo, de modo que esta necessi-
dade formal apenas constituiu, assim como em todos os momentos da 
modalidade formal, uma figura abstrata que não conquistou a indepen-
dência, ela não saiu ainda de si para se pôr como realmente efetivo. As 
figuras das modalidades formais devem ser superadas de fato. Isto só será 
possível como momento realmente efetivo do Absoluto.  

 
Conclusão 

 
No Prefácio da Fenomenologia do espírito (1807), Hegel já deixara 

claro sua posição sobre o problema do formalismo, de modo que entende 
que este saber formal é “a forma, única e imóvel”, conforme o pensamento 
hegeliano, “é adaptada pelo sujeito sabedor aos dados presentes: o mate-
rial é mergulhado de fora nesse elemento tranquilo” (HEGEL, § 15, 2003, 
p. 33). Porém, essa determinação formal não é suficiente para reconfigura-
se a si mesma. Assim, já apontava Hegel, “trata-se antes de um formalismo 
de uma só cor, que apenas atinge a diferença do conteúdo, e ainda assim 
porque já o encontra pronto e conhecido” (HEGEL, § 15, 2003, p. 33). Ou 
seja, esse formalismo é uma constituição do saber profundamente abs-
trato, que se apresenta de modo ilusório como universalidade, mas não é 
capaz de “galgar o ponto de vista absoluto e de manter-se firme nele”, de 
tal forma que o pensamento formal aposta “também todo o valor atribuído 
à ideia universal nessa forma da inefetividade” (HEGEL, § 16, 2003, p. 33). 
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Desta forma, o ser aí, nomeado de Absoluto, não consegue se sustentar 
como tal, pois esse Absoluto proclamado torna-se um mero vazio do saber 
que não se mostra como resultado de um processo ingênuo. É claro que 
aqui, esse conceito do formalismo está  

Na Ciência da Lógica viu-se que Hegel não só mostra a imaturidade 
desta categoria formal, mas simultaneamente também demonstra como o 
formalismo assume um papel importante na constituição do espírito em 
sua verdade. Este espírito, que é movimento, necessariamente se translada 
do momento mais pobre para o momento mais enriquecido do espírito em 
sua verdade. Este processo que parte do aspecto formal do espírito na re-
alidade através do saber imediato, dado de modo objetivo na realidade do 
Ser posto no mundo. A superação do peso da contingência, a esfera empo-
brecida da natureza do ser como manifestado no mundo, acaba por se 
configurar dialeticamente como um espírito da liberdade, isto é, a forma 
mais amadurecida. Por isso, o desafio da compreensão de uma dialética do 
modal formal mostra que processualmente o espírito na esfera formal mo-
vimenta para superar um dualismo que teima em se fazer presente apenas 
na interioridade do ser. Nesse sentido, o movimento do espírito na dialé-
tica da contingência e da necessidade se constitui como uma atividade do 
espírito livre, no entanto, ainda que pese nos ombros desse formalismo o 
aspecto da objetividade imediata da determinação do ser, mas que simul-
taneamente, se acentua gradativamente para superar as insuficiências que 
o espírito encontra a caminho da liberdade, realizando-se como espírito 
livre, ou seja, o espírito Absoluto. Este caminhar espiritual do formalismo 
se constitui na passagem do espírito pelos momentos da efetividade, da 
possibilidade, da contingência e da necessidade, como Hegel mostrou na 
dialética modal, na Ciência da Lógica. 

A principal característica deste momento é que o espírito mostra por 
meio de um pesado formalismo, ao mesmo tempo em que é uma forma de 
aprisionamento do espírito, simultaneamente é o que pode impulsioná-lo 
a buscar o seu além de si. Se Kant pretendia mostra a necessidade de ga-
rantir à razão como o fundamento legítimo do saber verdadeiramente 
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válido, Hegel demonstrará que a via do pensamento kantiano não é ainda 
a forma adequada para tal validação daquilo que deve ser racional. Para o 
filósofo da Fenomenologia do espírito, o maior problema de Kant deu-se 
ao se aprisionar na doutrina da separação, de modo que sua teoria filosó-
fica tem por resultado a abstração da razão. Daí Hegel desenvolve uma 
filosofia especulativa pela qual se torna possível de adentrar, por meio da 
ciência, no conteúdo que Kant dizia ser impossível conhecer: a liberdade, 
a imortalidade da alma e Deus. 

A dialética especulativa permite a Hegel, como foi possível desenhar 
na dialética do formalismo, como o espírito invade a verdade do infinito, 
ou seja, de que modo a filosofia especulativa leva o espírito a se saber como 
idealismo, de maneira que ela garante o acesso a essência do ser em si e 
para si, enquanto negação da finitude, comprovando assim, que o ser infi-
nito se fundamenta como uma verdade existencial, ou seja, a verdade 
presente no mundo efetivo. Nesse sentido, a idealidade condiciona a supe-
ração da contradição presente no formalismo, impelindo o espírito finito 
a se suprassumir especulativamente a verdade do infinito. Este é o papel 
do idealismo: ele suprassume os mundos opostos, que pelo formalismo, 
aprisionam o espírito na finitude do mundo, ou melhor, da contingência 
do espírito, impossibilitando assim o alcance espiritual do conceito da ver-
dade infinita, na medida em que, o espírito encarcera-se no mundo 
abstrato que é o formalismo. Hegel apresenta como o espírito se liberta do 
mundo empobrecido da contingência, para descobrir a verdade de si, o 
infinito, como efetivação de liberdade absoluta. 
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Epistemologia da meditação 
 

Edilene de Souza Leite 1 
 
 
Introdução 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar quais são as origens dos co-

nhecimentos contemporâneos acerca de meditação, quais são os métodos 
e limites destes e quais as possibilidades futuras. Meditações são popular-
mente associadas à práticas religiosas e espirituais, apesar de uma relação 
intrínseca entre estes domínios as meditações não se restringem a estes e 
vêm sendo exploradas no oriente como método válido para introspeção e 
estudo da consciência a milênios, enquanto no ocidente um crescente in-
teresse em meditações teria florescido nas últimas décadas em conjunto 
com os avanços tecnológicos de equipamentos de eletroencefalogramas e 
de registros de neuroimagens (FONTANA, 2002; SCHMIDT, 2014; 
WALACH, 2014, 2015; WALLACE, 2007). 

Atualmente ainda não temos um conceito ou definição apropriada 
para o termo meditação, e as práticas são frequentemente acomodadas a 
partir da bipartição oriente/ocidente. Este recorte cultural, segundo al-
guns autores, influencia as finalidades das meditações e as metodologias 
teórica-científicas de abordagem das meditações. A partir destas investi-
gações uma epistemologia da meditação vem edificando-se frutiferamente 
principalmente nas ciências da vida, ciências sociais e algumas áreas filo-
sóficas relacionadas a problemas da consciência, do self e teorias do corpo-
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mente (LEITE, 2017; PEREIRA JR & LEITE, 2017), apresentamos aqui três 
ramos possíveis para abordar uma epistemologia da meditação:  (1) Práti-
cas de meditações; (2) Modelos classificatórios de meditação; (3) Linhas 
de pesquisas empíricas e tendências teóricas contemporâneas relacionadas 
a meditação. Adotamos como metodologia para este trabalho uma revisão 
bibliográfica de publicações contemporâneas. 

Meditação é um termo de uso amplo atribuído a uma série de práticas 
e técnicas, frequentemente associadas a espiritualidade, religiosidade ou 
misticismo (SCHMIDT, 2014). Enquanto de fato há uma relação intrínseca 
entre práticas meditativas e estes domínios o crescente interesse da comu-
nidade científica ocidental pelo tema e de publicações sobre meditação, 
além da disseminação de uma série de técnicas e usos, principalmente na 
área médica, sugere que uma epistemologia da meditação vem firmando-
se fecundamente. Mas afinal, que tipo de conhecimento temos acerca de 
práticas meditativas? Quais destes conhecimentos têm suas crenças justi-
ficadas? Quais são os métodos de pesquisas utilizados para investigar as 
meditações? 

Para abordar estas questões podemos primeiramente apontar que as 
investigações sobre meditação se desdobram a partir do conceito e das 
práticas. Secundariamente, em geral, estes desdobramentos se dão tam-
bém a partir do recorte oriente/ocidente. 

Com relação ao conceito, etimologicamente sabemos que no oriente 
há uma variedade de termos para designar práticas de meditação, cujos 
sentidos e usos podem ser encontrados nos registros históricos/culturais 
de diversos povos (HIRAKAWA, 1990; SCHMIDT, 2014; FONTANA, 2002). 
Em consequência das dinâmicas dos sentidos assumidos por esses termos 
em determinadas línguas e culturas não é possível o estabelecimento de 
uma correspondência entre os diversos termos já utilizados. Entre os vá-
rios termos encontrados no oriente Schmidt sugere haver uma matriz de 
noções vagamente conectadas (SCHMIDT, 2014). 

Sendo assim, mesmo quando há o compartilhamento em algumas 
tradições de um termo derivado da mesma raiz, como é o caso do dhyãna 
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originalmente dos Maitri, cuja as variações vão aparecer nas tradições Chi-
nesas como ch’na, nas Japonesas como zen e no Budismo Tibetano como 
sgom, sabemos que a compreensão e significado que o termo vem a ser 
concebido não é mais idêntico ao utilizado pelos Maitri.  

Por outro lado, enquanto o oriente apresenta esta diversidade de ex-
pressões para designar práticas meditativas, no ocidente o termo 
preponderante deriva do latim ─ meditari e remete a considerar, pensar 
sobre. Amiúde foi usado no Renascimento para descrever estados mentais 
de ruminação em espiritualidade ou em outro tópico, ao tempo que poste-
riormente passou a referir-se a pensamento discursivo sobre algo 
(SCHMIDT, 2014; LEITE, 2017).  

No que diz respeito as práticas de meditação no cenário científico elas 
são nomeadas de acordo com a tradição que as mantêm. Entre as principais 
práticas nós encontramos o Zen, Budismo, Tai Chi Chuan, Hatha Yoga, 
Sahaja Yoga, Meditação Transcendental, Xamanismo, Misticismo Cristão, 
Kabbalah, Kirtan Kriya, Koan e Práticas Misteriosas e Ocultas (SCHMIDT & 
WALACH, 2014; FONTANA, 2002; NASH & NEWBERG, 2013).  

Como a diversidade de práticas de meditação é muito grande e não 
há correspondência entre os termos utilizados para nomeá-las abordar o 
tema atualmente é um grande desafio. No momento ainda não temos o 
estabelecimento de uma definição conceitual bem aceita ou consensual en-
tre praticantes e pesquisadores do que seja Meditação. De tal modo que 
não podemos designar as práticas de forma homogênea de acordo com um 
conceito. Em outras palavras podemos dizer que não houve um acordo 
entre a comunidade científica de quais características são essenciais para 
garantir a uma prática o status de ser considerada uma meditação. A partir 
deste cenário emerge uma das linhas mais importantes de pesquisa em 
meditação, a de busca por um núcleo comum entre as práticas, visando 
definir o conceito de Meditação (SCHMIDT, 2014; CARDOSO et al., 2004). 

Apesar destas adversidades iniciais relacionadas a nomenclatura as 
práticas de meditação vêm sendo extensivamente pesquisadas por diferente 
áreas e segmentos das ciências da vida e ciências sociais. Estas por sua vez 
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vem integrando algumas características e peculiaridades crescentes das 
abordagens e tendências das pesquisas científicas e filosóficas contemporâ-
neas: a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, favorecendo com 
estes diálogos avanços dinâmicos nos estudos acerca da meditação e temas 
relacionados a consciência (SCHMIDT & WALACH, 2014).  

Até então o estudo de conceitos como iluminação, ou tão subjetivos 
quanto, permaneciam separados em áreas de estudos metafísicos ou religi-
osos, sendo que pesquisar meditação ou temas relacionados a 
espiritualidade em alguns meios acadêmicos é ainda um grande tabu 
(WALACH, 2014, 2015). Com os avanços tecnológicos do último século (dos 
equipamentos de EEG, encefalogramas) e tecnologias de neuroimagem (to-
mografia e ressonância magnética) tornou-se possível fazer a leitura e 
registrar dados de atividades cerebrais como as ondas elétricas, ou mapear 
e registrar o fluxo sanguíneo em especificas regiões cerebrais em decorrên-
cia de alterações metabólicas, ou alterações de massa cerebral durante e após 
meditação, estes dados têm sido utilizados para observar parâmetros e efei-
tos das práticas. Estes avanços propiciaram o surgimento de novas 
metodologias de abordagens de práticas de meditação, mudando o cenário 
das pesquisas e estudos sobre meditação principalmente no ocidente.  

Enquanto estes avanços nas pesquisas de meditação são uma novidade 
para o ocidente Wallace afirma que o oriente explora os insights advindos 
da meditação como um método válido e objetivo para compreender a cons-
ciência, a mente e o ser humano há milênios (WALLACE, 2007). 

Walach atribui a inibição dos avanços e pesquisas em meditação no 
ocidente à visão ocidental pejorativa da espiritualidade humana, para o au-
tor a espiritualidade é tão intrínseca ao ser humano quanto a sexualidade, 
ele inclusive critica a precariedade em que nos encontramos com relação ao 
que sabemos acerca destes temas e sugere que a academia científica se utilize 
de suas ferramentas para investigar o tema (WALACH, 2015). 

Apesar deste contexto rudimentar no ocidente o crescente interesse 
nas práticas de meditação que vem ocorrendo nas últimas décadas, não se 
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restringe as pesquisas empíricas impulsionadas pelos avanços tecnológi-
cos, mas expande-se notavelmente para as pesquisas teóricas também. 

No contexto científico, grande parte do interesse em meditação está re-
lacionado com os tópicos a seguir: i) os efeitos e benefícios para a saúde física 
e mental dos praticantes; ii) pelas possibilidades de treinar habilidades e es-
tados relacionados com concentração e atenção, tornando-a, portanto, uma 
ferramenta muito útil para experimentos psicológicos, cognitivos e neuroló-
gicos; iii) pelos efeitos sociais, como redução de conflito e violência, ou 
desenvolvimento de competências relacionadas a compaixão e outros estados 
afetivos importantes para o convívio social; iv) por revelar a possibilidade de 
acesso a conhecimento por uma perspectiva complementar a da terceira pes-
soa, ou seja, pela perspectiva da primeira pessoa, provendo assim insights 
acerca de problemas matemáticos, valores e meanings do mundo. Por fim, 
para áreas como a filosofia o interesse principal está relacionado aos proble-
mas e assuntos sobre consciência, filosofia da mente e self. 

Assim enquanto o cenário no ocidente das pesquisas e dos estudos so-
bre meditação é obviamente difuso e nebuloso uma Epistemologia da 
Meditação pode ser esboçada a partir de três ramos: (1) Práticas de medita-
ções; (2) Modelos classificatórios de meditação; (3) Linhas de pesquisas 
empíricas e tendências teóricas contemporâneas relacionadas a meditação. 

 
Práticas de meditações  

 
Meditações englobam uma série de terminologias e especificidades. 

Geralmente como comentamos na introdução há um recorte oriente e oci-
dente e as práticas são nomeadas de acordo com a tradição que as mantêm. 
As tradições muitas vezes estão vinculadas à grupos ou instituições espiri-
tuais ou religiosas. Aparentemente cada meditação tem uma finalidade 
própria, definida muitas vezes pela tradição. Por exemplo, Fontana sugere 
que no oriente as finalidades das práticas em sua maioria estão associadas 
à iluminação, enquanto no ocidente estariam mais associadas a um con-
tato ou experiência com Deus (2002).  
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O que distingue uma tradição de outra geralmente são os fundamen-
tos teóricos ou o mestre que inspirou o surgimento da tradição. As práticas 
de meditação mais populares advêm de tradições como Hinduísmo, Bu-
dismo, Sufismo, Judaísmo, Cristianismo e Xamanismo (FONTANA, 2002). 

Para atingir a finalidade de uma meditação existem técnicas, que po-
dem ser apreendidas por meio de treinamento na tradição, para refinar a 
técnica é necessário prática consistente e contínua por um determinado 
período de tempo. A quantidade de horas que um meditador praticou de 
uma técnica é denominada: proficiência. Proficiência é um quesito conta-
bilizado em pesquisas empíricas e as vezes é utilizado também como 
critério para padronização de grupo/sujeitos-meditadores em investiga-
ções (HINTERBERGER, 2014). 

As técnicas incluem uma miríade de recursos e artifícios. O Hatha 
Yoga, por exemplo, é baseado no texto Yoga Sutra originário da Índia, ins-
pirado no antigo Yoga, especula-se existir há aproximadamente 5.000 
anos a.C. O Hatha utiliza sons, mantras, mudras, mandalas, orações, die-
tas, posturas corporais e funda-se sobre os quatro angas do Iogue 
Pátañjali: yama e niyama (são relacionados a valores, princípios éticos e 
restrições morais e comportamentais prescritas); āsana (posturas); 
prāṇāyāma (canalização de energia, principalmente através da respira-
ção); pratyāhāra (desprendimento de percepções sensoriais externas); 
dhāranā, dhyāna e samādhayaḥ (relacionados a diferentes níveis e graus 
de esforço de atenção, concentração e unificação). (BELOVED, 2007; De-
ROSE, 2011; FONTANA, 2002; ELIADE, 1978).  

Quando observamos as práticas notamos que discordâncias sobre os 
elementos constitutivos de uma meditação ocasionalmente induziram a dis-
senção de meditadores e mestres da tradição treinada. Sendo assim, a 
discordância acerca da finalidade da meditação, a respeito da interpretação 
dos fundamentos teóricos ou da técnica, ou do modo como o treinamento é 
conduzido, ou mesmo como deve ser realizada a prática propiciam um ter-
reno fértil para o surgimento de diferentes escolas em uma mesma tradição. 
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O Budismo, por exemplo, uma das tradições mais importantes mun-
dialmente nos estudos sobre meditação, tem três linhas ou veículos 
principais theravada, mahayana e vajrayana.  Enquanto o Budismo origi-
nou-se na Índia inspirado a partir do caminho do príncipe Sidarta 
Gautama, nascido aproximadamente 400 a.C., cujas bases fundamentais 
das linhas seriam as Quatro nobres verdades e teria os modos, meios e os 
caminhos para iluminação como pontos para indicar as dissenções e dife-
renças. Estes últimos seriam o resultado da combinação, divisão e fusão 
das três linhas, mas ao propagar-se pela Coréia, China e Japão e encontrar-
se com outras culturas e tradições o Budismo vai ganhando novas nuances 
e as linhas vão se ramificando e subdividindo, de tal modo que após apenas 
200 anos de seu surgimento já havia o registro de pelo menos dezoito es-
colas budistas (HIRAKAWA, 1990; GARD, 1964). 

Um outro termo proeminente das investigações das práticas medita-
tivas refere-se as abordagens. Enquanto uma meditação emerge em um 
contexto histórico- político-religioso-cultural e reflete, portanto, um cená-
rio e um povo em um dado momento frequentemente as práticas podem 
ser aplicadas ou interpeladas fora deste cenário, visando efeitos e finalida-
des totalmente aquém as suas origens. O Hatha yoga mesmo, popularizou-
se no ocidente por seus efeitos no condicionamento físico, e na maioria dos 
estabelecimentos que é oferecido não são ensinados os angas, o foco é des-
tinado as posturas e respiração unicamente, alguns autores afirmam que 
esta versão do Yoga é uma versão muito distante do antigo Yoga e criticam 
severamente este tipo de apropriação (DeROSE, 2011). Deste modo ao 
mesmo tempo em que há um contexto de origem da tradição meditativa é 
possível também abordar a meditação independente deste contexto. Desta 
forma, a abordagem de uma prática de meditação pode também ampliar 
as características, os efeitos ou as finalidades de uma dada prática. 

Por último, mas não menos importante, estão os fundamentos ontoló-
gicos acerca da natureza do corpo e da mente. Estes fundamentos 
comportam uma série de implicações conceituais e, consequentemente, mas 
não tão obviamente, modelam e orientam cada prática meditativa. Contudo 
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nem sempre são destacados nas pesquisas meditativas empíricas, mas são a 
principal fonte de controvérsias na interpretação e compreensão dos efeitos 
e significados das meditações e experiências relacionadas as práticas. 

Cinco teorias ontológicas são mais destacadas: os dualismos e os mo-
nismos - do tipo idealista, materialista e de múltiplos aspectos (2 ou 3) 
(VELMANS, 2009; PEREIRA Jr, 2015). Quando as práticas são comparadas 
ou seus fundamentos discutidos nem sempre se leva em conta a concepção 
ontológica que a tradição vem assumindo ou qual a concepção ontológica 
do pesquisador (WALACH, 2014, 2015). Mas isto faz toda diferença, por 
exemplo, algumas práticas subentendem que a natureza humana é dualís-
tica, de tal modo que mesmo após a morte do corpo físico é possível 
permanecer em estado meditativo.  

Para ilustrar as consequências de ter este tópico negligenciado, vale 
citar o corpo mumificado de um Budista mongol, descoberto em 2015 na 
província de Songino Khairkhan em postura de lótus. Segundo a tradição 
do monge o mesmo não estaria morto, mas sim em uma outra condição, 
ainda meditando em um estado chamado – tukdam. Em 2007 foi realizada 
a conferência “Pandito Hambo Lama Itigilov” para discutir o tema, apro-
ximadamente mais 40 casos parecidos já foram registrados. Enquanto 
majoritariamente na ciência acredita-se que é necessário um meditador 
vivo para meditar este tipo de interpretação de fatos ainda permanece de-
vido aos pressupostos ontológicos da tradição com relação ao corpo-
mente, aparentemente dualistas (LEITE, 2017).   

Enfim, considerando então essas definições e pensando nas práticas 
de meditação em si podemos dizer que as palavras-chave para compreen-
dermos as práticas são: diversidade, divergência e singularidade.  

Estas três características podem ser estudadas nas meditações a partir 
de vários ângulos e recortes, entre estes podemos destacar em um primeiro 
nível as práticas e suas múltiplas peculiaridades (a), sumarizando, nós en-
contramos nas práticas – diferentes tradições e diferentes escolas; 
fundamentos teóricos heterogêneos e pressupostos ontológicos diversos; 
metas e efeitos distintos; múltiplas técnicas, diferentes mestres e variações 
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de abordagens. Geralmente as práticas são agrupadas considerando os ele-
mentos que tem em comum, conseguintemente todas essas peculiaridades 
combinadas, fundidas e ramificadas geram um cenário riquíssimo de possi-
bilidades e de práticas disponíveis e cultivadas no mundo todo. 

Frisando que adicionalmente em uma mesma prática/tradição nós 
podemos ter divergências, frutos da combinação desta multiplicidade de 
elementos ou da cisão de algumas características ou ainda da fusão de di-
ferentes tradições e escolas. 

 Apesar disto as práticas compartilham algumas características em 
comum. São recorrentes entre as meditações “uso de sons, mantras e mú-
sicas; possibilidade de pratica individual e coletiva; o cuidado com o corpo 
enquanto uma forma de propiciar disposições para a pratica da meditação; 
a busca de contato com a natureza e o cultivo da formação e estabeleci-
mento de hábitos” (LEITE, 2017, p.37). 

Nas últimas décadas levantou-se a hipótese que meditações induziam 
uma faixa de ondas neuronais especificas durante a prática. Sugerindo que 
o núcleo das práticas ou a marca da meditação seria elevar ondas cerebrais 
a estas faixas. Algumas tradições se recusaram a participar deste tipo de ex-
perimento por achar irrelevante este tipo de dado físico, enquanto alguns 
grupos apostaram fortemente nas pesquisas desta hipótese (SCHMIDT & 
WALACH, 2014). Evidentemente resultados positivos associados as práticas 
meditativas e atividade fisiológicas foram encontrados, mas diferentes faixas 
também se mostraram presentes nas práticas e entre tradições. 

O outro nível que desafia as pesquisas em meditação está relacionado 
com cada meditador/meditadora e cada Ato de meditar b). Divergências 
nos resultados das meditações ocorrem também no nível da relação entre 
o Meditador e os Instrutores com a prática. A divergência pode acontecer 
em decorrência da interpretação do método, da motivação e das habilida-
des pessoais do meditador/meditadora, caracterizando a experiência neste 
nível como singular. Enquanto no ato de meditar, o meditador busca e 
modifica sua pratica a cada experiência, de tal modo que cada experiência 
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de meditação é potencialmente única, um momento exclusivo, cuja expe-
riência fenomênica é singular. 

Assim inevitavelmente a diversidade, divergência e singularidade dos 
aspectos das práticas, instrutores e meditadores dificultam principalmente 
a comunicação entre cientistas-filósofos e a homogeneização das práticas 
e dos resultados, cujas demandas resultam e inspiram o desenvolvimento 
das propostas de sistemas classificatórios e taxonômicos de meditação, que 
apresentaremos a seguir. Por outro lado, estas características complexas 
desafiam os pressupostos metodológico-científicos que um procedimento 
padrão gera os mesmos resultados em diferentes indivíduos, tornando a 
meditação um instrumento valioso para os paradigmas filosóficos-cientí-
ficos contemporâneos, rompendo a ideia de que os benefícios da meditação 
estão apenas relacionados ao domínio da espiritualidade humana 
(SCHMIDT & WALACH, 2014; HINTERBERGER, 2014; FABER,  s/d 2).   

 
Modelos classificatórios de meditação 

 
A iniciativa de propor modelos de classificação de meditação parte a 

princípio da ausência de um conceito apropriado para definir o que é me-
ditação a ponto de podermos decidir quais práticas podem ser 
consideradas meditação ou não. Adicionalmente no cenário científico de 
pesquisas empíricas, principalmente, os pesquisadores encontram dificul-
dades para comunicar-se entre si e definir se estão trabalhando com a 
mesma prática ou não, uma vez que temos vários desdobramentos em 
uma mesma tradição, em geral eles citam a tradição que o meditador auto 
declara ter sido treinado, ou definem pobremente a prática. Outra motiva-
ção para o desenvolvimento de sistemas classificatórios segue-se de 
demandas e áreas de pesquisas que analisam aspectos mais sutis dos efei-
tos da meditação, como alterações neurobiológicas, nestas analises cada e 
qualquer fator utilizado em uma técnica como o uso de uma mandala ou 

 
2 Dados de publicações sobre meditação da coleção particular de resumos de Faber Pascal. Nas citações, referencia-
remos da seguinte maneira: “FABER, s/d”. 
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de um som pode produzir um efeito diferente no meditador, exigindo, por-
tanto, uma taxonomia mais precisa da técnica e do método aplicado 
durante o experimento (SCHMIDT, 2014; CARDOSO et al., 2008; NASH & 
NEWBERG, 2013). 

Entre os sistemas classificatórios citaremos três modelos. O primeiro 
modelo foi proposto por Cardoso (2008), e sugere uma definição operaci-
onal de meditação, a partir da enumeração de alguns parâmetros.  

O segundo modelo é do autor Schmidt e propõe um sistema descrito 
com quatro classes iniciais, denominado pelo autor de sistema descritivo-
modular-quadridimensional (SCHMIDT, 2014). 

O terceiro modelo, de Nash e Newberg (2013) inspira-se no trabalho 
taxonômico do biólogo Linnaeas, e propõe uma taxonomia das meditações 
a partir da distinção entre “método” e “estado” conceptualizando medita-
ção como um processo dinâmico de seis estágios distintos. 

 O modelo operacional de Cardoso (2008) enumera cinco paramen-
tos operacionais para meditação, que seja necessariamente um estado auto 
induzido (1), aplicada através de (2) uma técnica específica (claramente 
definida), usando (3) uma habilidade de autofoco (cunhada “âncora”), in-
tencionando (4) o “relaxamento lógico” e apresentando (5) relaxamento 
muscular em algum momento durante o processo. Estes parâmetros se-
riam a essência das práticas meditativas e as distinguiriam de outros 
protocolos aplicados em pesquisas que seriam confundidos com medita-
ção, como orações (CARDOSO et al., 2008).  

A base deste modelo é o entendimento que estados meditativos se 
qualificam como modificados estados de consciência, que requerem a apli-
cação de procedimentos específicos para serem atingidos. Esta é uma 
compressão uniforme entre pesquisadores que ‘estados meditativos’ são 
distintos de estados ‘ordinários’ de consciência tais como os estados de 
sono, hipnose e uso de drogas (CARDOSO et al., 2008; SCHMIDT, 2014; 
NASH & NEWBERG, 2013). 

A partir destes parâmetros as práticas meditativas são classificadas 
pelos autores em: 
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1.Técnicas Meditativas Ativas Catárticas 
a. Base Física (foco eminentemente físico)  
b. Base emocional (foco eminentemente emocional) 
c. Base mental (foco eminentemente mental) 
2.Técnicas Meditativas Ativas de Movimento 
a. Movimentos devocionais (movimentos místico-religiosos) 
b. Movimentos planejados (movimentos repetitivos e sequenciais) 
c. Movimentos espontâneos (não programados) 
3. Técnicas Meditativas Passivas Concentrativas 
a. Devocional (enfoque místico-religioso) 
b. Sons específicos (um som como âncora) 
c. Ponto fixo (um ponto físico como âncora) 
d. Visualização (uma âncora imaginária) 
e. Naturais (um foco preexistente, como a própria respiração) 
4. Técnicas Meditativas Passivas Perceptivas 

a. Pós-catarse 
b. Pós-concentração 
c. Devocional 
d. Harmonização 
e. Testemunha 

5. Técnicas Meditativas Misturadas 
 

Combinação de dois ou mais, entre as categorias anteriores. 
(CARDOSO et al, 2008). 

Este modelo de Cardoso é criticado por Schmidt (2014). Segundo o 
autor, ele é um modelo muito amplo e permitiria que vários estados se 
encaixem, tais como a atividade de tocar um instrumento musical. Con-
tudo Cardoso destaca como condição necessária para meditação a 
dinâmica contínua de auto orientação “self-focused”, enquanto atividade 
de voltar-se para si mesmo e, o envolvimento do relaxamento da lógica, 
não no que diz respeito a um padrão de função cerebral, mas sim de es-
tratégia técnica (CARDOSO et al., 2008). Esta dinâmica é apresentada no 
artigo pelos autores deste modo:  
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 Enfim, tendo por base a crítica do modelo operacional de Cardoso o 
Schmidt propõe um modelo para descrever a prática em termos de contexto 
e posturas do meditador, evitando assim nomear a pratica de acordo com as 
tradições, e considerando as perspectivas subjetivas da primeira-pessoa as-
sumindo ao mesmo tempo por base a definição de meditação de Shapiro:  
“Meditação refere-se a uma família de técnicas que têm em comum uma ten-
tativa consciente de focalizar a atenção, de uma forma não-analítica, e tenta 
não lidar com pensamentos discursivos, ruminantes” (SCHMIDT, 2014). 

O modelo apresenta quatro elementos iniciais: (1) regulagem de aten-
ção; (2) motivação; (3) atitudes e (4) contexto prático. Respectivamente, 
avalia-se e registra-se como o meditador lida ou regula a sua atenção, se há 
um foco em objetos, ou uma faculdade mental proeminente, [uma emoção, 
visualização, cognição], a respiração; busca-se saúde, quais as metas, quais 
os resultados; qual atitude corpórea, emocional inicial e final; qual é o con-
texto da pratica, tempo da sessão, locação [casa/laboratório/parque]; a qual 
tradição é alinhada; se a pratica é individual ou em grupo (SCHMIDT, 2014). 

Um obstáculo deste modelo é a linguagem, pois por basear-se em ele-
mentos puramente descritivos ele se submete aos diversos problemas 
relacionados aos desafios entre o universo do mundo subjetivo e a inex-
pressividade de certas experiências na oralidade verbal ou escrita. Outro 
pode ainda questionar a validade dos relatos dos meditadores. Também 
ocorrem dificuldades em equiparar o significado e os sentidos dos termos 
entre a perspectiva da primeira-pessoa e da terceira-pessoa, ou seja, ainda 
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que um consiga expressar que sente ansiedade durante uma prática, a 
compreensão do que seja a ansiedade do ponto de vista de um pesquisador 
e do meditador podem ser bem diferentes. 

Mas ainda com a dimensão do inefável e as dificuldades de equipara-
ção dos termos este modelo em conjunto com outros experimentos, como 
de monitoramento em tempo real das práticas podem ser uteis para o me-
ditador e os pesquisadores (HINTERBERGER, 2014). 

O último modelo, por Nash e Newberg (2013), adota uma compres-
são um pouco diferente. Os autores associam a ausência de definição de 
meditação e os problemas relacionados a sistemas de classificação a infi-
nidade de construções semântica oriundas das experiências da primeira-
pessoa e sugerem, portanto, uma taxonomia das meditações a partir da 
perspectiva de terceira-pessoa para evitar confusões e ambiguidades, cuja 
plataforma seria mais confiável, consistente e estável. 

Considerando a variedades de métodos, peculiaridades, nuances e 
tradições basear-se somente nas características das práticas dificilmente 
permitiria estabelecer uma ordem mais elevada de categorização das me-
ditações, sendo assim Nash e Newberg (2013) procedem distinguindo 
“método” de “estado” meditativo.  

O método é uma ferramenta potencialmente facilitadora e o estado é 
casualmente relacionado ao resultado. Ambos são separados estágios em 
um processo dinâmico que se desdobra sobre o tempo. As meditações po-
deriam então ser classificadas de acordo com a forma como interagem com 
os distintos estágios deste processo dinâmico (NASH & NEWBERG, 2013). 

A meditação apresentaria seis estágios: Normal (de descanso e re-
pouso da consciência); Intenção para Iniciar (destaca-se o papel da 
vontade e intenção, excluindo portando da meditação práticas que incluem 
indutores externos para alteração de consciência, como práticas de hipno-
tize por terceiros ou que se utilizam de expansores químicos); 
Preliminares (incluí o início ao rito, o pre-setting das condições para pra-
ticar a meditação);  Método (são as técnicas ou procedimentos aplicados 
intencionando atingir uma certa finalidade, normalmente acompanhados 
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de instruções e com previsão de resultados a curto e longo prazo, frequen-
temente vem acompanhados de várias estratégias); Estado mental 
avançado (considerado ser um estado alterado de consciência, estado me-
ditativo, associado a uma série de experiências e sentimentos positivos de 
bem-estar, calmaria, insights, felicidade, vazio, unidade) e Intenção de fi-
nalizar (momento em que o meditador decide encerrar a meditação e 
retornar ao estado “mundano”) (NASH & NEWBERG, 2013).  

 

 
 

Estes estágios seguiriam o fluxo desta figura. Baseado na hipótese 
que elevados estados de cognição, afetivos (emoções ou sentimentos), e 
vazio demonstram medidas subjetivas e correlatos neurobiológicos distin-
tamente diferentes, três domínios foram criados para classificar as 
práticas: Elevados estados cognitivos, Elevados estados afetivos e Elevados 
estados Não-cognitivos/não-afetivos (NASH & NEWBERG, 2013). 

A subclassificação das meditações dos três domínios se daria a partir 
da aplicação de um sistema taxonômico de chaves. 1) descrição da estraté-
gia cognitiva; 2) descrição do foco conceitual ou físico; 3) descrição das 
crenças ou conhecimentos requeridos especiais; 4) notação se olhos estão 
abertos, semi ou fechados; 5) notação se o estado é estático ou cinético; 6) 
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notação se o processo é silencioso ou auditivo; 7) notação da postura cor-
poral requerida; 8) notação a meditação é intrinsicamente autossuficiente 
ou extrinsecamente dependente de outra pessoa e 9) notação do tipo de 
respiração aplicada (NASH & NEWBERG, 2013). 

Este modelo é muito interessante porque oferece um protocolo pa-
drão para descrição das práticas, mas entre os pressupostos dos autores 
está a definição que a meditação é uma atividade de treinamento mental, 
não treinamento físico. Sugerindo, portanto, uma visão não integrativa da 
relação corpo-mente.  

Além disto, ainda que existam correlatos neurológicos entre as práti-
cas meditativas estes dados nada dizem das qualidades das experiências 
subjetivas dos meditadores. Pereira Junior comenta que mapear o cérebro 
e suas atividades é como ter um mapa de uma região, mas não ter ideia do 
que está acontecendo nos locais. 

No quadro abaixo apresentamos alguns dos termos utilizados pelas 
tradições orientais para designar meditação e algumas das compreensões 
do que seriam. Como comentamos anteriormente, não existe correspon-
dência entre os termos utilizados: 
 

Quadro 1: Quadro de termos orientais para designar meditação em diferentes tradições. 
Tradição  Termos  

Svetasvatara Upanishads  
(Após 500 a.C.)  

3 termos eram utilizados  
* asana (posturas)  
* pratyãhãra (desprendimento dos sentidos)  
* prãnãyãma (contenção de respiração)  

Maitri (tardios Upanishads)  * dhyãna (meditação rústica)  
* dhãranã (concentração)  
* samãdri (absorção)  

Yoga Sutras  * dhyãna  

Textos Budistas  * bhãvanã (mental desenvolvimento ou contemplação)  
* jhãna (derivado do dhyãna, tornou-se o estágio de absorção)  

Chineses  * ch‘an (derivado do dhyãna)  
Japoneses  * zen (derivado do dhyãna)  

Budismo Tibetano  * sgom (familiarizar-se)  
Fonte: Tabela inspirada nos dados do artigo de Schmidt (2014). (LEITE, 2017) 

 

Apesar desta diversidade de termos, vale ressaltar para finalizar esta 
sessão, que enquanto estes trabalhos têm importância e justificativas válidas 
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nós pensamos que os estados meditativos não são estados que apenas po-
dem ser instanciados com práticas meditativas. 

Dõgen mesmo comenta, todos os seres têm natureza búdica, e podem 
vivenciar estes estados com ou sem treinamento em alguma prática. Para 
o budista meditar é autodespertar a natureza-búdica, originalmente vazia, 
inexistente e impermanente. 

Como a meditação nesta perspectiva, por exemplo, é natural ao ser 
humano e existem vários relatos de possibilidades de vivencias cotidianas 
que podem levar a iluminação, tendo em mente o pouco que sabemos so-
bre os efeitos da meditação e suas finalidades sugerimos em respeito a 
multiculturalidade e complexidade das práticas, que a postura mais sadia 
que podemos adotar no momento é celebrar estas diversidades de medi-
tações evitando excluir práticas ou técnicas de meditação que não atendem 
aos critérios de algum destes sistemas classificatórios.  

Em nosso trabalho compreendemos meditação como uma prática de 
conhecer-se a si mesmo, de experienciar-se enquanto ser incorporado. E 
assumimos como fundamento ontológico para a realidade desta experiên-
cia o Monismo de Triplo Aspecto. No Monismo de Triplo Aspecto a 
natureza é concebida a partir de três aspectos, físico/químico/biológico; 
formal/informacionais e sentimental/consciente (PEREIRA Jr, 2015). 

 
A mente é compreendida como situada e corpórea, e o diálogo entre processos 
cognitivos e afetivos (encarnados nas redes neuronais e astrogliais) são cen-
trais para a consciência, relevantemente incluindo as interações do sujeito com 
o ambiente para a formação dos conteúdos conscientes (LEITE, 2017, p. 81). 
 

Nesta abordagem ontológica o sentir é essencial a consciência, que 
tem suas dimensões acomodadas nas dimensões informacionais do real 
que por sua vez estão incorporadas nas dimensões espaço-físico-temporais 
da realidade, de tal modo que é possível uma aproximação do MTA com os 
pressupostos budistas. O Zen é uma tradição meditativa que surge do en-
contro do Budismo com o Taoísmo, cujo o sentimento é indicado como a 
chave para o meditador libertar-se, enquanto o Zen é entendido como um 
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método alógico, sendo a própria ideia de totalidade, unidade e interdepen-
dência do Budismo caracterizados como uma prisão para a mente os 
fundamentos teóricos antigos e a relação com o sentimento conectam estas 
abordagens (LEITE, 2017; SUZUKI, 2002). Suzuki pontua que “o senti-
mento é de tudo em tudo como declara Fausto. Toda nossa teorização falha 
ao tocar a realidade. Mas o sentir deve aqui ser compreendido na acepção 
mais profunda ou na forma mais pura” (SUZUKI, 2002, p. 62).   

Como o MTA distingue três aspectos distintos da natureza interco-
nectados e interdependentes as práticas meditativas podem ser 
observadas a partir destes três aspectos também, mas de modo mais inte-
grativo. Por outro lado, ainda que estes conceitos de cooriginação e vazio 
sejam conceitos originalmente Budistas, Fontana (2002) ousa dizer que 
mesmo no Cristianismo é possível encontrar uma parábola que remete a 
um conceito semelhante na Bíblia, sugerindo que essa compreensão epis-
temológica budista da realidade da natureza permeia outras tradições e 
influencia outras práticas meditativas. 

Estes pressupostos da MTA balizam novos horizontes para as pesqui-
sas em meditação. Primeiramente relacionados ao conceito de Self; 
adicionalmente como através destes três aspectos a meditação possibilita 
acesso a um conhecimento acerca da realidade; ou mesmo como se carac-
terizam os estágios das experiências conscientes e de apreensão do Self. 

Na próxima sessão apontamos um breve esboço das pesquisas empí-
ricas e teóricas de meditação, destacando algumas tendências 
contemporâneas de pesquisas em meditação. 

 
Linhas de pesquisas empíricas e tendências teóricas contemporâneas 
relacionadas a meditação 

 
As linhas de pesquisas teóricas e empíricas sobre meditação perpassam 

as mais diversas áreas, desde a religião, a espiritualidade, ciências biológicas, 
neurociências, psicologia, filosofia, medicina e as ciências sociais.  
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No oriente um dos primeiros filósofos que inaugura uma epistemo-
logia da meditação, sugerindo uma interpretação para as experiências 
meditativas para além dos domínios religiosos e espirituais é o filósofo bu-
dista, da tradição mahayana, Nagarjuna (aprox. 200 d.C.). 

Nagarjuna (1995) fundamenta em seus tratados epistemológicos e 
metafísicos que a iluminação é a compressão mediante a noção de vazio 
da essência dos existentes, de duas verdades fenomenológicas: o vazio do 
vazio e a identidade da interdependência de todos os fenômenos. Esta de-
pendência dos fenômenos aparece de três formas: i) todos os fenômenos 
são dependentes para sua existência em complexas redes de causas e con-
sequências; ii) o todo é dependente da parte e reciprocamente as partes 
são dependentes do todo; iii) todos fenômenos são dependentes para suas 
identidades em imputações conceituais.  

Garfield (2009) comenta que a maioria dos esforços filosóficos budis-
tas estão relacionados a compreensão da natureza do conhecimento, 
surpreendentemente a epistemologia está no centro da Filosofia Budista. 
Estes conceitos budistas vêm contribuindo para abordagens mais susten-
táveis na ecologia. 

Assim os modos budistas estão relacionados aos caminhos para rom-
per com o entendimento ordinário e vir a conhecer a verdadeira natureza 
dos fenômenos. Os Versos Fundamentais do Caminho do Meio de Nagarjuna 
fazem a alusão ao rompimento da lógica dual, pois o sofrimento é identifi-
cado com a ignorância a respeito da realidade da natureza, consequência dos 
condicionamentos do pensamento lógico dual. Assim, os caminhos no bu-
dismo dizem respeito a esta trajetória epistêmica, cada tradição tem seus 
modos e caminhos, entre estes aderem a devoção, a confiança na graça sal-
vadora, a práticas de concentração meditativa, ou ao caminho da disciplina 
e da conduta virtuosa (GARD, 1964; NAGARJUNA, 1995). 

Esta interpretação de dessubstancialização da essência da natureza 
no Budismo ao mesmo tempo que possibilitou a fundamentação da expe-
riência de iluminação levou alguns autores a interpretação da negação da 
existência do Eu, este tópico foi muito controverso na Índia por milênios. 
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Esta controversa fomenta uma das linhas teóricas mais importantes de 
pesquisa em meditação, investigações sobre o Self e problemas relaciona-
dos a constituição de identidade (GARFIELD, 2009).  

Mas a partir do MTA sugerimos que as experiências meditativas nos 
oferecerem enquanto método de introspecção um aumento da autoapre-
ensão do Self, mas este Self não é negado, mas sim compreendido como 
um processo dinâmico de sentimentos, não como um Self estático, carac-
terizado, portanto, como vazio de essência (PEREIRA Jr & LEITE, 2017). 

No âmbito teórico outro tópico insurgente em investigações medita-
tivas diz respeito a utilização da mesma enquanto método introspectivo 
válido, primeiramente para investigação de estados subjetivos e secunda-
riamente para acessar conhecimentos objetivos acerca da realidade. 
Walach no livro Secular Spirituality (2015) e no artigo Towards an episte-
mology of Inner Experience (2014) argumenta em favor da hipótese que a 
consciência apresenta uma propriedade epistêmica própria, e diferente-
mente do conhecimento que nossos sentidos podem ter a respeito do 
mundo poderia ter seu próprio acesso à valores, meanings e de estruturas 
e conhecimentos matemáticos sobre a natureza. Sendo a meditação indi-
cada como o veículo destas experiências interiores, provedora de insights. 

Assim enquanto a iluminação em si não podia ser empiricamente 
pesquisada as pesquisas empíricas nas últimas décadas focaram principal-
mente no uso da meditação em investigações de introspecção, incluindo o 
levantamento de dados elétricos cerebrais, captação e registro de neuroi-
magens e mapeamento de atividades cerebrais e de alterações fisiológicas. 
Focou também nos benefícios para a saúde mental e física dos meditado-
res. Assim uma quantidade vasta de pesquisas e dados foram levantados 
nos últimos anos, na maioria confirmando principalmente a tese que as 
práticas meditativas podem ser um método primário ou secundário para 
melhora e tratamento de algumas condições (CARDOSO et al, 2008; 
FABER, s/d; SCHMIDT & WALACH, 2014). 
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Outra linha empírica interessante está relacionada aos efeitos sociais 
das práticas meditativas. John Hagelin (1987), propôs que a meditação co-
letiva poderia impactar não apenas os indivíduos praticantes como poderia 
afetar a coletividade, produzindo estados de paz em âmbito coletivo. Hage-
lin partiu dos conceitos de física quântica e ciência Védica e realizou 
investigações analisando indicadores de criminalidade e outros fatores as-
sociados com violência por dez anos nos Estados Unidos da América, 
apesar da queda das taxas comprovadas o experimento foi altamente cri-
ticado e a correlação não foi comprovada de fato. Hagelin alega não termos 
equipamentos apropriados para medir os efeitos das práticas, mas contí-
nua acreditando na hipótese. 

Enfim, como comentamos na introdução, entre as principais linhas 
de pesquisa meditativas houve uma que buscou encontrar um núcleo entre 
as práticas. Esse movimento importante sugeriu que a meditação induzia 
ondas alfas-gama no cérebro, apesar da decadência desta hipótese ainda 
existem várias pesquisas que analisam alterações na massa cerebral, nas 
ondas elétricas cerebrais, ou mesmo dos batimentos cardíacos, mas a com-
preensão de que as meditações não se reduzem a estes dados e está longe 
de ser definida a partir de um parâmetro único de ciência ou visão de 
mundo está cada dia mais evidente entre filósofos e pesquisadores. 

O mais importante desta proximidade entre a MTA e o Zen ou com 
os conceitos budistas, e dos conhecimentos oriundos de uma epistemolo-
gia da meditação não é o estabelecimento de um paradigma homogêneo 
acerca das meditações, ou de uma ontologia da natureza, mas sim o que 
as compreensões destes processos provêm para as decisões e ações huma-
nas, e como esses conhecimentos contribuem para a evolução humana. 

A nossa conclusão acerca de uma epistemologia da meditação é que 
este ramo é muito promissor e que ainda temos muito a apreender sobre 
estas práticas, felizmente com os diálogos entre as diversas áreas nossos 
conhecimentos tendem a ampliar-se nos próximos anos de um modo mais 
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integrativo, explorando sob diferentes perspectivas as meditações e avan-
çando na compreensão de como estas práticas atuam para além dos efeitos 
na saúde dos praticantes. 
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Anonimato e familiaridade: 
a ambiguidade da existência segundo Merleau-Ponty 

 
Renato dos Santos 1 

 
 

É sempre no passado aquele orgasmo, 
É sempre no presente aquele duplo, 

É sempre no futuro aquele pânico. (...) 
É sempre no meu não aquele trauma. 
Sempre no meu amor a noite rompe. 
Sempre dentro de mim meu inimigo. 

E sempre no meu sempre a mesma ausência. 
 

Carlos Drummond de Andrade – O enterrado vivo 
 

Se o sujeito cartesiano possibilita extrair por meio do pensamento a 
evidência de minha existência, possibilitando ser transparente para eu 
mesmo, também o meu próximo se faz transparente para mim. Eu e o 
outro formamos uma consistência perfeita, graças ao poder do espírito em 
retirar de cena qualquer falta ou fissura. Mas esta consistência não passa 
de uma mera ilusão imaginária, pois se o outro está submetido à minha 
representação, ele não é mais do que um mero objeto ou um significante 
forjado por mim. Ou seja, o outro não existe. Considerando que o cogito 
tem o poder de revelar um modo de “existência que não deve nada ao 
tempo, se eu me descubro como o constituinte universal de todo ser que é 
acessível a mim, e um campo transcendental sem dobras e sem exterior” 

 
1 Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pela Universidade de Coimbra (Cotutela). 
E-mail: renatodossantos1@hotmail.com. 
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(PhP, 427)2, é preciso afirmar seguramente que este cogito é “Deus” (Cf. 
PhP, 427)3, que é “finalmente com Deus que o Cogito me faz coincidir [...], 
me retira do evento e me estabelece na eternidade” (PhP, 428). 

O sujeito cartesiano, assim, é aquele que recusa a contingência da 
existência, das vicissitudes da vida, numa palavra, da finitude. Como 
afirma Merleau-Ponty, “nenhuma filosofia pode ignorar o problema da fi-
nitude, sob pena de ignorar a si mesma enquanto filosofia” (PhP, 48)4, ou 
como podemos ler nos Manuscrits inédits: “Nós jamais pensaremos a vida 
se não pensarmos em nascimento e morte. A impossibilidade de pensá-los 
em termos do cogito é a condenação do cogito - pelo menos a prova de que 
ele não é uma fórmula última” (MI, 204)5. 

Uma filosofia que não consegue contemplar em seu sistema a proble-
mática da finitude está definitivamente condenada ao fracasso do ponto de 
vista da facticidade do ser-no-mundo, pois, se for verdade que nascemos e 
morremos, que temos um corpo, há que se pensar uma filosofia que dê conta 
das contingências da existência mesma, de um sujeito que enfrenta proble-
mas reais de sua vida, algo que uma filosofia de caráter cartesiana não 
consegue abarcar. Dentre estes problemas, encontra-se a questão da alteri-
dade, a sexualidade, o desejo, o inconsciente, enfim, questões que só fazem 
sentido sob a perspectiva de um sujeito que não é absoluto, mas marcado 

 
2 Todas as traduções das citações em língua estrangeira serão de nossa autoria. Em algumas citações, quando vermos 
necessidade, citaremos o original em nota de rodapé. Para as obras de Merleau-Ponty, utilizamo-nos das abreviaturas 
conforme segue: La Phénoménologie de la Perception (PhP); Signes (S); La nature (N); L'Œil et l'Esprit (OE); Psico-
logia e pedagogia da criança: Curso da Sorbonne (1949-1952) (Sorb) e Manuscrits inédits (MI). 
3 Para Descartes, é precisamente Deus quem pode iluminar a certeza que eu alcanço pela razão. Ou melhor, Deus é 
o avalista que me faz ter certeza das essências alcançadas pela razão, questão esta que faz concluir, segundo o filósofo, 
que Deus existe. “Portanto, resta tão-somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa 
ter provindo de mim mesmo? Pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, 
onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que são (se é verdade que há coisas que existem) foram 
criadas e produzidas. Ora, essas vantagens são tão grandes e tão eminentes que, quando mais atentamente as consi-
dero, menos me persuado de que essa ideia possa tirar sua origem de mim tão-somente. E, por conseguinte, é preciso 
necessariamente concluir, de tudo o que foi dito antes, que Deus existe; pois, ainda que a ideia da substância esteja 
em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que 
sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita” 
(DESCARTES, 1973, p. 115).  Como lembra Merleau-Ponty, “Deus é a garantia das essências e fundamento de nossa 
existência” (Dieu est garant des essences et fondement de notre existence) (Cf. S, 181). 
4 “Aucune philosophie ne peut ignorer le problème de la finitude sous peine de s'ignorer elle-même comme philoso-
phie” (Cf. PhP, 48). 
5 “On ne pensera jamais la vie si on ne pense pas la naissance et la mort. L’impossibilité de les penser dans les termes 
du cogito est la condamnation du cogito -du moins la preuve qu’il n’est pas une formule ultime” (Cf. MI, 204). 
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desde o início por uma incompletude fundamental. É esta concepção de su-
jeito que Merleau-Ponty buscará defender, ou seja, não um sujeito isolado 
do mundo, mas um sujeito encarnado numa situação história e natural. 

 
A existência como corpo... e ambígua 

 
A análise reflexiva exclui a ambiguidade do corpo na medida em que 

realiza a separação do que é da ordem do pensamento (atividade) e do que 
é da ordem da matéria (passividade). Ao passo que concebemos não mais 
tal separação objetivista entre espírito e corpo, passamos a compreender 
como a existência e o mundo são marcados por uma ambiguidade funda-
mental. Se tomarmos como ponto de partida, de acordo com Merleau-Ponty, 
o fato de que não temos um corpo, mas somos um corpo, veremos que se-
xualidade, visão, motricidade, liberdade, por exemplo, “não podem estar 
ligadas entre si e ao mundo exterior por relações de causalidade, todas elas 
estão confusamente retomadas e envolvidas num drama único” (PhP, 231). 

Para Merleau-Ponty, não há como separar-se do corpo para se falar 
dele, retirar-se para o interior do pensamento de modo a conseguir encon-
trar uma possível pureza da existência. Afinal, é necessário considerar que: 

 
Quer seja o corpo do outro ou meu próprio corpo, não tenho outro meio de 
conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar por minha conta 
o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, sou meu corpo, 
exatamente na medida em que tenho um saber adquirido e, reciprocamente, 
meu corpo é como um sujeito natural, como um esboço provisório de meu ser 
total. Assim, a experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo 
que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o 
pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o 
corpo em realidade (PhP, 231). 
 

O corpo próprio furta-se da redução que a filosofia reflexiva faz dele, 
ou seja, como corpo objeto. Isso ocorre precisamente porque, na dimensão 
da experiência, o corpo se revela enquanto corpo-sujeito, como ser-no-
mundo. O sujeito somente se constitui na medida em que é corpo, suas 
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relações com os outros se dão unicamente pelo fato de que é figurado como 
corporeidade. Ser um corpo significa, noutras palavras, “estar ligado a um 
certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no 
espaço” (PhP, 173), ou ainda, “o corpo é um eu natural e como o sujeito da 
percepção” (PhP, 239)6. 

Convém lembrar duas distinções conhecidas na tradição fenomeno-
lógica a respeito do corpo, ou seja, o corpo como Körper e Leib. O primeiro 
refere-se ao corpo da ciência, partes extra partes. O corpo como Leib, por 
outro lado, diz respeito ao corpo que acabamos de descrever, isto é, o corpo 
próprio. Em sua ontologia da carne, Merleau-Ponty levará às últimas con-
sequências tal conceito para pensar a natureza, o entrelaçamento do eu e 
do outro, do visível e do invisível. Mas isso veremos mais adiante. Por ora, 
importa esclarecer que não se trata, para Merleau-Ponty, de ignorar o 
corpo da ciência (Körper), mas recusar a redução da totalidade do corpo 
apenas sob essa perspectiva. Assim, o corpo fenomenal “não é uma ideia, 
é um macrofenômeno, o corpo objetivo é um microfenômeno. Mas a veri-
ficação só é obtida se deixarmos de lado a noção de corpo-objeto e de 
espírito” (N, 278). Deixar de lado significa dizer que o corpo objetivo so-
mente é possível porque, antes, há um corpo que percebe, que está ligado 
ao mundo não por uma relação de causalidade, mas de estrutura carnal 
reversível, ou se preferir, figura-fundo.  

A fim de compreendermos melhor o fenômeno do corpo próprio, é 
oportuno trazer à baila o clássico exemplo do membro fantasma, apresen-
tado por Merleau-Ponty em Phénoménologie de la perception. O caso diz 
respeito a um ferido de guerra que, após ter seu braço amputado por ser 
atingido por estilhaços de obus, sente em seu braço fantasma a sensação de 
estar sendo atingido como ocorrera com o braço real (PhP, 90-91). Há uma 
ausência real ali, mas que não é integrada na história atual do paciente. 

As explicações clássicas, como da psicologia e da fisiologia, tendem a 
compreender este caso sob uma perspectiva puramente objetivista, prevale-
cendo sempre uma determinação causalista em que considera, no caso da 

 
6 “[...] le corps est un moi naturel et comme le sujet de la perception” (Cf. PhP, 239). 
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fisiologia, o membro fantasma como uma “simples supressão ou a simples 
persistência das estimulações interoceptivas” (PhP, 95), ele é a presença de 
“uma parte da representação do corpo que não deveria ser dada, já que o 
membro correspondente não está ali” (PhP, 95). A psicologia clássica, por 
sua vez, apoia-se no psíquico para afirmar que a experiência do membro 
fantasma é uma “recordação, um julgamento positivo ou uma percepção” 
(PhP, 95). De um lado, temos uma explicação que considera o membro fan-
tasma como “presença efetiva de uma representação” (fisiologia), por outro, 
a “representação de uma presença efetiva” (psicologia) (Cf. PhP, 95-96). 

O fato é que, em ambas as perspectivas, o caso do membro fantasma 
é relegado a uma explicação objetivista; ou o fenômeno é determinado por 
um circuito sensório-motor, ou por uma recordação psíquica. Permanece, 
assim, um dualismo entre o psíquico e o fisiológico, de modo que a questão 
é reduzida sob certa perspectiva que, ao fim das contas, ignora a dimensão 
mais ampla do problema, pois o fenômeno do membro fantasma não é da 
ordem do "eu penso que..." (PhP, 96). Mas que dimensão é esta, afinal, em 
que poder-se-ia ter uma compreensão mais arqueológica do membro fan-
tasma? É a dimensão na qual o corpo próprio existe aquém de um ato de 
consciência, de uma decisão deliberada por parte de um sujeito. Trata-se, 
na verdade, do que Merleau-Ponty bem descreveu como ser-no-mundo7. 
Conforme o filósofo: 

 
Esse fenômeno, que as explicações fisiológicas e psicológicas igualmente desfi-
guram, é compreensível ao contrário na perspectiva do ser no mundo. Aquilo 
que em nós recusa a mutilação e a deficiência é um Eu engajado em um certo 
mundo físico e inter-humano, que continua a estender-se para seu mundo a des-
peito de deficiências ou de amputações, e que, nessa medida, não as reconhece 

 
7 A noção de ser-no-mundo designa a encarnação da existência do sujeito no mundo. Merleau-Ponty retoma este conceito 
da ontologia fundamental de Heidegger, presente na obra do filósofo alemão de 1927, Ser e tempo. Nesta obra, Heidegger 
(Cf. 2012, p. 173) serve-se do conceito de ser-no-mundo (In-der-Welt-sein) para referir-se a um dos modos de existência 
do Dasein, mais precisamente, como um modo de ser do ente humano. O Dasein está no mundo não como uma coisa, 
como a água dentro de um copo, mas como habitante do mundo, em que somente pode existir no e com o mundo. O 
habitar o mundo significa que o homem se reconhece como existente na medida em que está situado nele. Interessante 
que, nesta mesma obra, Heidegger afirmará também que é no mundo que o Dasein se angustia: “o caráter recalcitrante 
do nada e em parte alguma do interior-do-mundo significa fenomenicamente: o diante-de-quê da angústia é o mundo 
como tal” (das Wovor der Angst ist die Weit als solche) (HEIDEGGER, 2012, p. 523). 
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de jure. A recusa da deficiência é apenas o avesso de nossa inerência a um 
mundo, a negação implícita daquilo que se opõe ao movimento natural que nos 
lança a nossas tarefas, a nossas preocupações, a nossa situação, a nossos hori-
zontes familiares (PhP, 96-97). 
 

O ser-no-mundo é que permite sair do dualismo das perspectivas ob-
jetivistas, na medida em que coloca a existência no mundo como 
possibilidade mesma da própria perspectiva em que tanto a psicologia 
quanto a fisiologia se instalam. A existência pensada como enraizamento 
do sujeito no mundo, ou mais exatamente como corpo próprio, impossibi-
lita reduzir um fenômeno numa estagnação temporal ou, até mesmo, 
espacial. Se o sujeito é um ser-no-mundo, o corpo é para ele o “veículo”, o 
qual possibilita a este sujeito integrar-se em uma situação, “habitar o 
mundo”, como diria Heidegger, na medida em que só podemos habitar o 
mundo com nosso corpo: “ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a 
um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se neles 
continuamente” (PhP, 97), como afirma Merleau-Ponty. 

O corpo próprio é pensado aqui sob uma dimensão ambígua, por um 
fundo de anonimato e atualidade, ou se preferir, habitual e atual8. O habi-
tual refere-se precisamente àquela dimensão vivida no mundo, em que o 
próprio corpo em sua intencionalidade motora se realiza enquanto movi-
mento pré-reflexivo. O corpo atual, por outro lado, designa por meio de 
sua possibilidade reflexiva (intencionalidade de ato) de poder atualizar-se 
existencialmente no tempo presente. Diante desta ambiguidade, o sujeito 
encontra-se como que cindido em sua própria corporeidade; por um lado, 
um comportamento sedimentado que não cessa de se inscrever, revelando 
ao corpo atual sua outra face mais arcaica, o seu duplo, o seu estranho, 
que de certa forma o sustenta, como uma figura sobre um fundo. No caso 
do membro fantasma esta ambiguidade se faz evidente. O membro fan-
tasma como presença de uma ausência não é mais do que a manifestação 

 
8 “L'ambiguïté du savoir se ramène à ceci que notre corps comporte comme deux couches distinctes, celle du corps 
habituel et celle du corps actuel. Dans la première figurent les gestes de maniement qui ont disparu de la seconde, et 
la question de savoir comment je puis me sentir pourvu d’un membre que je n'ai plus en fait revient à savoir comment 
le corps habituel peut se porter garant pour le corps actuel” (Cf. PhP, 97-98). 
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do corpo em sua face primitiva que se inscreve na experiência do sujeito 
destituindo-o de sua posição atual. 

Como podemos notar, o sujeito encontra-se, já aqui, dividido, na me-
dida em que percebe emergir em sua intimidade um comportamento 
estranho que, paradoxalmente, emana-se dele mesmo. Podemos dizer, em 
outras palavras, que o corpo habitual se apresenta como Unheimlich para 
o corpo atual. Nossa menção a conceitos da psicanálise nesta altura não é 
gratuita, visto que o próprio Merleau-Ponty para esclarecer a questão do 
membro fantasma recorrerá à noção de recalque. Como podemos ler na 
Phénoménologie de la perception: 

 
Pois o recalque de que fala a psicanálise consiste em que o sujeito se empenha 
em uma certa via — relação amorosa, carreira, obra —, encontra uma barreira 
nessa via e, não tendo força nem para transpor o obstáculo nem para renun-
ciar ao empreendimento, permanece bloqueado nessa tentativa e emprega 
indefinidamente suas forças em renová-la em espírito. O tempo que passa não 
leva consigo os objetos impossíveis, não se fecha sobre a experiência traumá-
tica, o sujeito permanece sempre aberto ao mesmo futuro impossível, senão 
em seus pensamentos explícitos, pelo menos em seu ser efetivo. Continuamos 
a ser aquele que um dia se empenhou nesse amor de adolescente, ou aquele 
que um dia viveu nesse universo parental (PhP, 98). 
 

Isso significa dizer que há algo do corpo próprio que não se esgota, não 
se deixa apreender por um ato de pensamento. Assim como um trauma, o 
membro fantasma permanece na experiência temporal do sujeito como algo 
que não é buscado, que não é solicitado, não obstante inscreve-se causando 
um “equívoco” no presente. O recalque nada mais é do que uma experiência 
do presente que acabou por gerar um trauma na história do sujeito, ou seja, 
no caso do membro fantasma, ele só retornou ao sujeito algum tempo depois 
em que o braço foi amputado, e não no momento do acidente9. Por esta 
razão, o membro fantasma é um presente em “exceção”, no sentido de que 
ele não passa, mas se introduz no presente quase que confundindo-se com 

 
9 “Tout refoulement est donc le passage de l'existence en première personne à une sorte de scolastique de cette 
existence, qui vit sur une expérience ancienne ou plutôt sur le souvenir de l'avoir eue, puis sur le souvenir d'avoir eu 
ce souvenir, et ainsi de suite, au point que finalement elle n'en retient que la forme typique” (PhP, 99). 
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aqueles conteúdos atuais, “ele desloca os outros e os destitui de seu valor de 
presentes autênticos” (PhP, 98). 

Esse passado que retorna não tem nada a ver com uma recordação, 
como a psicologia clássica poderia afirmar. Até porque este passado de que 
aqui se trata exclui qualquer possibilidade de recordação em que poderia 
uma certa lembrança do passado retornar sem fissuras, em que a memória 
poderia resgatar sua feição total; este passado que se trata o membro fan-
tasma, ao contrário, é um passado que possui uma permanência no 
presente e que “não se distancia de nós e esconde-se sempre atrás de nosso 
olhar em lugar de dispor-se diante dele” (PhP, 98) , caso que assim seria 
se fosse uma espécie de nostalgia psíquica. No caso do membro fantasma, 
é o fato de ele ser “um antigo presente que não se decide em tornar-se 
passado” (PhP, 101), como poderia ocorrer com outros presentes que, to-
davia, não marcaram de forma traumática a existência do sujeito. 

Este presente antigo que não passou, mas que retorna para o sujeito, 
pode ser melhor compreendido em termos psicanalíticos, mais precisa-
mente do real da repetição. Sobre isso, escreve Bruce Fink (1997, p. 244): 

 
É a natureza não-representacional do real que acarreta a repetição, exigindo 
que o sujeito volte ao lugar do objeto perdido, da satisfação perdida. Qualquer 
outra satisfação empalidece comparada com aquela que foi perdida, e o sujeito 
volta repetidamente ao lugar daquela ausência, na esperança de conseguir a 
Coisa real, porém, não a encontrando sempre. 
 

Ora, o que é esta natureza “não-representacional” senão o membro 
fantasma em que não se deixa ter acesso por uma recordação, retornando 
para o presente revelando ao sujeito sua inessencialidade. O antigo pre-
sente que não se torna passado fica como que no mesmo lugar. O trauma 
é justamente isto, uma espécie de acontecimento na biografia do sujeito 
que insiste em não passar, ele fica como um non-sens na atualidade do 
corpo próprio. Como diz Lacan (1973, p. 49): “o real é aqui o que retorna 
sempre ao mesmo lugar – a esse lugar onde o sujeito, na medida em que 
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ele cogita, onde a res cogitans, não o encontra”. O membro fantasma, as-
sim como o trauma10, não é da ordem de uma cogitatio, mas pelo que 
Merleau-Ponty chama de “attitude existentielle” (atitude existencial) 
(PhP,102). 

A noção de tiquê, retomada por Lacan de Aristóteles, denota bem o 
encontro com o real, também no que nos interessa sobre o membro fan-
tasma. No Séminaire XI - Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, o psicanalista utiliza-se da noção de tiquê para descrever o 
encontro com o real: “o que se repete, com efeito, é sempre algo que se 
produz – a expressão nos diz bastante sua relação com a tiquê – como por 
acaso” (LACAN, 1973, p. 54). Em nossa leitura, quando o paciente se de-
para com comportamentos anônimos que retiram de seus gestos pessoais, 
tem-se uma experiência de tiquê, isto é, uma contingência que o arrebata, 
fazendo com que ele se depare com algo primitivo de si mesmo. 

O trauma revela que a experiência não se reduz à representação, que 
escapa de uma apreensão da atualidade, ela permanece como “um estilo 
de ser e em um certo grau de generalidade” (PhP, 98), restando para a 
experiência atual apenas “uma certa angústia” (certaine angoisse) (PhP, 
99). Esta angústia, na ocasião do exemplo do membro fantasma, é a 
mesma que veremos desvelar-se na experiência de outrem, do Unheimlich, 
seja ela percebida em meu semelhante, na natureza, ou em mim mesmo, 
em meu próprio corpo, tal qual o caso do membro fantasma, em que eu 
avisto em meu corpo uma experiência in-familiar. 

O exemplo do membro fantasma esclarece, com precisão, a ambigui-
dade fundamental do ser no mundo, do corpo próprio e da própria 
temporalidade. O braço fantasma, afirma Merleau-Ponty, é “um quase-
presente”11 (PhP, 101), “uma margem de existência quase impessoal” (PhP, 
99)12, no sentido de ele não estar em algum lugar da minha história que 

 
10 “A função da tique, do real como encontro – o encontro enquanto que podendo faltar, enquanto que essencialmente 
é encontro faltoso – se apresenta primeiro, na história da psicanálise, de uma forma que, só por si, já é suficiente 
para despertar nossa atenção – a do traumatismo” (LACAN, 1973, p. 54). 
11 “Le bras fantôme n'est pas une remémoration, il est un quasi-présent” (Cf. PhP, 101). 
12 “Ainsi apparaît autour de notre existence personnelle une marge d'existence presque impersonnelle” (Cf. PhP, 99). 
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por um ato de lembrança poderia resgatar, mas um presente que vem “as-
sombrar o corpo presente sem confundir-se com ele” (PhP, 101). A 
ambiguidade do corpo próprio marca, então, uma inconsistência no inte-
rior da própria existência do sujeito, impondo-o sua incompletude. 

Em nossa existência, somos surpreendidos por ritmos e melodias que 
não foram escritas por nós, elas figuram-se sob a forma de uma des-razão, 
sentimo-nos tomamos por gestos e comportamentos que escapam com-
pletamente de nosso poder atual. Do mesmo modo se poderia dizer de 
nosso próprio organismo, como “adesão pré-pessoal à forma geral do 
mundo, como existência anônima e geral, desempenha, abaixo de minha 
vida pessoal, o papel de um complexo inato” (PhP, 99). 

Diante disso, vemos o corpo emergir como aquele que impede com 
que o eu caia em uma transparência solipsista, e que conceba o mundo e 
o outro como meras idealizações de sua representação. O corpo insere-se 
como, “entre o puro sujeito e o objeto, um terceiro gênero de ser, o sujeito 
perde sua pureza e sua transparência” (PhP, 402). O que o corpo próprio 
nos ensina, especialmente por meio do exemplo do braço fantasma, é que 
“meu corpo seja apreendido não apenas em uma experiência instantânea, 
singular, plena, mas ainda sob um aspecto de generalidade e como um ser 
impessoal” (PhP, 98). Impedindo, assim, que eu encerre-se em mim 
mesmo por um ato de consciência, uma vez que sou atravessado por um 
anonimato de mim mesmo. 

Há algo mais a ser considerado como consequência do exemplo que 
estamos a tratar, qual seja, a relação entre o real e o fantasmático. Se o 
braço fantasma insiste em inscrever-se na história do paciente, é porque 
ele ainda mantém uma ausência que conta, uma ausência que é quase pre-
sença. Para o sujeito amputado, a experiência do real é desencadeada no 
momento em que o fantasma do membro amputado emana-se do corpo 
anônimo colocando em xeque a atualidade do mundo objetivo. Ao sofrer a 
queda de sua posição atual, o sujeito encontra-se em um estado de “im-
passe existencial” (PhP, 102), de modo que ele precisará recorrer, para 
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recompor as ruínas de seu mundo objetivo causadas pela navalha do real, 
à uma possível “satisfação simbólica” (PhP, 102). 

Entendo por satisfação, neste contexto, a possibilidade de o sujeito 
conseguir lidar com a queda decorrente da experiência do real. Se não 
houvesse esta possibilidade, o sujeito se aniquilaria por não suportar o en-
contro com este real. No caso do membro fantasma, se o sujeito não 
conseguisse elaborar esta experiência que lhe sobressai como sendo estra-
nha, não buscada por sua atualidade, sua existência certamente 
sucumbiria. O que impede com que haja prevalência do atual sobre o ha-
bitual, ou vice-versa, é o corpo enquanto ser-no-mundo que comporta a 
possibilidade deste movimento de “vai-vém (va-et-vient) da existência que 
ora se deixa ser corporal e ora se dirige aos atos pessoais” (PhP, 104), sem 
que eu possa, evidentemente, conseguir com uma tal sorte coincidir-me 
com todos estes momentos de minha história.  

A questão que levantamos no penúltimo parágrafo merece mais aten-
ção, qual seja, a relação entre real e fantasmático, principalmente por ela 
ser uma questão central de nossa tese, ou seja, mostrar como o real en-
contra-se encarnado. Mas isto se esclarecerá durante nosso percurso. Por 
ora, já aqui, podemos compreender a maneira como o real e o fantasmá-
tico articulam-se, afinal, como sabemos, tem-se por costume colocar o real 
sendo de uma natureza distinta do fantasma. Esta distinção, em realidade, 
afirma Luís Umbelino, não passa de um “equívoco funesto”, simplesmente 
porque “a experiência do membro-fantasma e da dor fantasma são, de 
facto, reais” (UMBELINO, 2017, p. 160)13. 

Temos condições, agora, de responder as aporias colocadas pelo pen-
samento objetivo da psicologia e da fisiologia no que diz respeito à 
experiência do braço fantasma, ou seja, entre o psíquico e fisiológico pode 
haver relação “de troca que quase sempre impedem de definir um distúr-
bio mental como psíquico ou como somático”, pela simples razão de que 
“o distúrbio dito somático delineia comentários psíquicos sobre o tema do 

 
13 Outrossim: “o fantasma do membro ausente é tanto a presença, no presente, do tempo perdido, como a presença 
imemorial no corpo de uma continuidade espacial e temporal sem quebras para a qual a dimensão interpelante e 
incorporável do mundo não deixa de contribuir” (UMBELINO, 2017, p. 160). 
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acidente orgânico, e o distúrbio ‘psíquico’ limita-se a desenvolver a signi-
ficação humana do acontecimento corporal” (PhP, 104). O que salvaguarda 
a união entre alma e corpo é, portanto, a própria condição de ser-no-
mundo, ou seja, o psíquico e o fisiológico estão entrelaçados por uma ter-
ceira via, qual seja, o corpo próprio como ser-no-mundo, ou simplesmente 
existência. 

No texto L'homme et l'adversité, escrito na ocasião de sua participa-
ção em 1951, nos Rencontres Internationales de Genève, Merleau-Ponty 
mostra como o pensamento do século XX teve como esforço extinguir “a 
linha divisória entre o ‘corpo’ e o ‘espírito’ e vê a vida humana como espi-
ritual e corporal de parte a parte, sempre apoiada no corpo, sempre 
associada, até nos seus modos mais carnais, às relações das pessoas” (S, 
287). Se o século XIX interpretava o corpo como um pedaço de matéria, o 
século XX deu a ele um estatuto de “corpo animado” (S, 287). 

Interessante notar neste texto que o filósofo menciona a psicanálise 
como sendo a teoria que, embora tenha em suas elaborações iniciais re-
produzido a noção de corpo tal como pensavam os médicos do século XIX, 
suas formulações posteriores se afastaram desta visão, dando destaque 
desta vez para uma compreensão de corpo mais alargada. Esta mudança 
de perspectiva sobre o corpo em Freud se deu principalmente por conta 
de seus casos clínicos, pois o que se revelava cada vez mais era justamente 
que “o espírito se introduz no corpo, assim como, inversamente, o corpo 
se introduz no espírito” (S, 290). 

Em Tratamento psíquico (ou anímico) (1905), Freud (1996, p. 272) 
afirma que “a relação entre o físico e o anímico (tanto nos animais quanto 
no ser humano) é recíproca”. Embora os médicos em épocas anteriores a 
Freud tenham duvidado da efetividade desta dialética entre o somático e o 
psíquico, é evidente que certos acontecimentos ligados ao somático, fa-
zem-se sentir também no psíquico, e vice-versa. Uma mulher que, 
porventura, teve uma experiência dolorosa durante o trabalho de parto, 
nos anos seguintes, especificamente nas datas que completavam um e dois 
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anos do ocorrido, sentiu retornar aquela cena de forma traumática. Ela 
sentiu muitas dores de cabeça e nas regiões da vagina. 

A vivência traumática do parto teve consequências que afetaram 
tanto o psíquico quanto o somático. O trauma, como aquele passado que 
não passa, mas se atualiza constantemente, traz consigo, no exemplo desta 
mulher, o real da repetição. A vivência traumática não ficou no passado, 
não passou, ficou travada, como uma pedra enroscada numa engrenagem 
que impede sua vida de seguir seu curso natural. Todo ano que deveria ser 
um momento de comemoração e alegria pela ocasião do aniversário de sua 
filha, a mãe acaba tendo de enfrentar a atualização disso que resiste a pas-
sar, e se renova em cada desencadear do significante. 

Este exemplo nos esclarece que o psíquico e o fisiológico estão intrin-
sicamente relacionados, pois quando determinado evento afeta um ou 
outro, ambos sentirão seus efeitos. A própria cura14 de que aposta a psica-
nálise, por exemplo, não é feita por uma recordação consciente da cena, 
do episódio traumático. Como no caso do membro fantasma, trata-se não 
de uma recordação, de uma lembrança que por um ato de consciência res-
gataria as cenas de outrora. Este passado doa-se por si mesmo, sem ser 
buscado, por isso é uma face de real, o real da repetição. Por esta razão 
Merleau-Ponty bem observou que, nestes casos, o tratamento psicanalítico 
esclarece com precisão que a cura de uma vivência traumática do paciente 
não se dá fazendo ele tomar consciência dos fatos, mas sim convocando-o 
a reviver a cena com o analista por meio da transferência, de modo a poder 
ressignificar aquele episódio que lhe causa sofrimento.  

 
O tratamento psicanalítico não cura provocando uma tomada de consciência 
do passado, mas em primeiro lugar ligando o paciente ao seu médico por no-
vas relações de existência. Não se trata de dar um assentimento científico à 
interpretação psicanalítica e de descobrir um sentido nocional do passado, 

 
14 Uma advertência sobre a palavra “cura” se faz necessária. Quando usarmos esta palavra em nosso texto, ou nas 
citações de Merleau-Ponty, principalmente fazendo menção à cura psicanalítica, não queremos de maneira alguma 
denotar a ideia de cura como “extração dos sintomas”. A palavra “cura”, aqui, significa cuidar, o cuidado de si mesmo. 
É este o propósito do tratamento da psicanálise. A cura pela palavra. Não existe cura para a incompletude, para a 
divisão do sujeito, a ambiguidade fundamental que nos atravessa. 
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trata-se de revivê-lo como significando isto ou aquilo, e o doente só chega a 
isso vendo seu passado na perspectiva de sua coexistência com o médico (PhP, 
519). 
 

O que difere a cura psicanalítica de certas psicologias do ego é justa-
mente este envolvimento global da existência do sujeito. Na psicanálise 
não se tem a ilusão de acreditar que ter consciência egoicamente de uma 
situação possa resolver o sofrimento de que se queixa o paciente. Conside-
rando que o sujeito é transpassado por um fundo inconsciente, onde sua 
vida anônima transita de um lado para o outro produzindo significações 
aquém de uma lógica consciente, somente é possível falarmos em uma 
possível eficácia de tratamento se levarmos em conta esta dimensão in-
consciente, este mundo anônimo que se faz presente e doa-se em nossa 
vida oficial. 

Segundo Merleau-Ponty, na psicanálise: 
 
Não se trata apenas de fazer o sujeito compreender sua vida, mas de levá-lo a 
revivê-la e, através da relação com o psicanalista, resolver seus antigos confli-
tos; por meio da transferência, o sujeito retoma o conjunto de suas atitudes 
para com as pessoas e os objetos que fizeram dele o que ele é. Todo o seu 
passado de relações objetais reaparece na relação atual com o psicanalista; essa 
relação nada tem a ver com os relacionamentos da vida; o analista não inter-
vém, não fala, observa absoluta imparcialidade, não  decide em lugar do 
sujeito, mas o põe em condições de decidir por si mesmo. A situação analítica 
substitui a neurose por uma neurose de transferência. Tem-se, portanto, uma 
coisa bem diferente de uma simples operação de conhecimento (Sorb, 325). 
 

A psicanálise definitivamente não opera por meio de uma racionali-
dade que proporcionaria ao sujeito um esclarecimento sobre sua vida, que 
por sua vez o livraria de todo sofrimento. Ter consciência sobre um pro-
blema não garante que se possa resolvê-lo. É preciso mais do que isso, e 
este mais além da consciência de que a cura se dá reside justamente na 
posição subjetiva que perpassa pela corporeidade do sujeito, precisamente 
seu modo de ser no mundo. Ser-no-mundo significa a integração entre 
somático e psíquico, corpo e alma. Isso esclarece o que queremos dizer 
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com “posição subjetiva”, ou seja, o sujeito numa posição significa que ele 
é um ser-no-mundo. 

Por esta razão a cura psicanalítica opera por meio de uma lógica da 
práxis, da vida mesma, da existência do sujeito em sua posição subjetiva 
frente às adversidades do mundo e dos outros. É uma lógica do “eu posso” 
e não do “eu penso”, pois o que está em jogo é um engajamento, implicação 
do sujeito em direção à cura de seu sofrimento causado pelo sintoma. En-
gajamento significa ação, e ação somente é possível a partir de um corpo, 
da encarnação do sujeito no mundo, e não de um pensamento. 

A psicanálise busca manter o sujeito em sua posição subjetiva, pois 
sabe que a única saída ética é deixá-lo escolher por si mesmo seu modo de 
gozar, ou numa linguagem merleau-pontyana, de tomar decisões, ser si 
mesmo a partir de sua facticidade. Mesmo quando o paciente apresenta 
certos sintomas que aparentam causar a ele muito sofrimento, existe ali 
uma posição subjetiva, na qual muitas vezes lhe causa gozo. Está além do 
princípio do prazer. A aposta deve ser feita sempre no desejo do sujeito, 
pois é ele o único a saber o que lhe faz bem e o que lhe faz mal, segundo a 
bússola do seu desejo, de sua alteridade. 

O paciente com membro fantasma, por exemplo, tem seu mundo, sua 
posição subjetiva, organizado por esta estrutura. Só faz sentido falar em 
cura se ele quiser mudar o modo de gozar. Os sintomas cumprem uma 
função estrutural na vida do sujeito. Mas estes detalhes, como sabemos, 
recai nas singularidades de cada um. O que nos importa frisar aqui é a 
dialética presente no tratamento psicanalítico reconhecido por Merleau-
Ponty. O tornar consciente certos traumas para o paciente só “são efetivas 
se produzidas por um novo envolvimento. Ora, este envolvimento, por sua 
vez, se faz no implícito, portanto, ele só é válido para um ciclo de tempo” 
(PhP, 519). 

Este envolvimento, o que chamamos posição subjetiva, é o entrelaça-
mento entre o psíquico e o corpo, mas o que interessa destacar é que esse 
quiasma não é assegurado pela consciência, mas pela carnalidade incons-
ciente, e é esta a novidade que Merleau-Ponty retira de Freud, ou seja, “a 
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função espiritual do corpo e a encarnação do espírito” (S, 291), cuja pro-
miscuidade de um no outro é explicada pelo que Freud chamou de 
inconsciente, e Merleau-Ponty, ao seu modo, denominou de ambiguidade. 

 
Conclusão 

 
Quais conclusões podemos dar a estas considerações traçadas acima? 

Talvez a primeira delas é a de que Merleau-Ponty faz da noção de ambi-
guidade o coração de sua filosofia, pois vê neste conceito a possibilidade de 
superar as dicotomias criadas pelo pensamento objetivo, pelo pensamento 
de sobrevoo. A ambiguidade impede de excluirmos algo simplesmente 
porque não temos este algo à vista, porque a figura não percebe o fundo 
não significa que ele não exista, ao contrário, é deste fundo invisível, aliás, 
que a figura se assenta. Na dimensão da carne, o que encontramos, na 
verdade, é uma ambiguidade fundamental, de modo que todo ente é cons-
tituído por esse tecido, ou seja, um tecido gestáltico, em que a figura não 
se sobrepõe ao fundo. Enquanto vidente, sou perpassado por uma invisi-
bilidade, por uma ausência que me constitui sem que eu possa me 
relacionar diretamente, porquanto sua manifestação se faz sempre por um 
véu de anonimato. 

Retomando a ideia de narcisismo, possibilitado pela encarnação do 
sujeito no mundo, convém lembrarmos da passagem de L'Œil et l'Esprit, 
em que Merleau-Ponty enfatiza a radicalização do fenômeno da encarna-
ção, ao relatar a experiência de vários pintores que sentiram-se olhados 
pelas coisas que estavam a pintar, a ponto de não saber mais “quem vê e 
quem é visto, quem pinta e quem é pintado” (OE, 32). Tal tese nos eviden-
cia que a posição do sujeito é de envolvimento, entrelaçado tanto numa 
dimensão histórica quanto natural. Mas esta posição jamais é de uma cen-
tralidade permanente, como no caso do sujeito cartesiano, em que ele 
detém seu poder de clarividência sobre si mesmo. Na medida em que o 
sujeito é envolvido por aquilo que ele envolve, isto é, o objeto volta-se para 
ele, não há mais uma atividade plena, desprendida de passividade.  
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O movimento que permite com que o eu migre para o exterior, que 
haja envolvimento do vidente no visível, do invisível no visível etc., é jus-
tamente o fenômeno da reversibilidade. É a reversibilidade que faz com 
que eu, meu próximo e o mundo estejamos em relação e ao mesmo tempo 
atravessados por uma distância, por uma não coincidência. Neste contexto 
é que Merleau-Ponty descreve o despontar do desejo, pois se há uma invi-
sibilidade na carnalidade do mundo, haverá sempre um movimento 
incessante do sujeito em relação aquilo que o escapa, sem que ele consiga 
apreender-se e coincidir-se, ou seja, a impossibilidade de uma satisfação 
plena. Este movimento de proximidade e distanciamento, ascensão e 
queda, o mesmo e o outro, invisível e invisível, somente é possível numa 
dimensão em que o sujeito é encarnado, no enfrentamento concreto de sua 
existência no mundo da vida (Lebenswelt). 
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A pulsão conflituosa da mimese em Hamlet 
 

Emilson Luiz Mello Garcia 1 
 
 
Este texto expõe como a Teoria Mimética, ou Teoria da Imitação, do 

francês René Girard (1923-2015), pode nos ajudar a entender por que 
Hamlet, e não seu tio, o Rei Cláudio, deve morrer. Argumenta-se, também, 
neste texto, que, segundo Girard, a violência e o sagrado estão indissolu-
velmente ligados entre si, tanto quanto são responsáveis pela formação e 
manutenção de qualquer sociedade; e a sociedade hamletiana é um exem-
plar caso de aplicação desta teoria. Fala-se aqui, então, de como na 
violência elege a vítima, chamada de vítima expiatória, que dará a socie-
dade toda a “tranquilidade” necessária para que continue a desenvolver-
se. Por fim, a conclusão não pode ser outra: Hamlet é a vítima expiatória, 
e não seu tio Cláudio, que vai trazer a homeostase de que precisa a socie-
dade do reino da Dinamarca. 

Que se pense, por exemplo, nas grandes altitudes, como no Himalaia. 
Em tais localidades o oxigênio do ar atmosférico é bem mais rarefeito. A 
atividade respiratória, nesses lugares, é insuficiente para um ritmo normal 
de vida. Nestes casos, o organismo providencia um meio homeostático de 
funcionamento aumentando a produção de células hemácias (responsá-
veis pela cor vermelha do sangue) que são logo lançadas na circulação 
sanguínea. Assim, o indivíduo consegue reter mais O2 nos pulmões e res-
pirar melhor. Ora, para conservar as condições de vida, o organismo vai 

 
1 Mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ. Possui licenciatura e bacharelado em 
Matemática pela Universidade Santa Úrsula (USU). Professor da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), São 
Gonçalo, RJ. Professor da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). 
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mobilizar diversos sistemas, tal como o sistema nervoso central, o endó-
crino e o excretor, por exemplo. 

Na verdade, é disto que Girard está falando e é exatamente isto o exem-
plar modelo da corte de Elsinor: não há como manter a homeostase de uma 
sociedade sem a excreção. Girard argumenta que toda e qualquer sociedade 
(familiar, de pequenos grupos, de acadêmicos, de um país etc.) funciona a 
partir da excreção! Fisiologicamente, a excreção pode ocorrer através do 
ânus, da pele, do fígado, dos pulmões e dos rins. Mas, nos grupos humanos, 
segundo Girard, a excreção ocorre através do “Bode Expiatório”.  

O “Bode Expiatório”, com sua morte, será o responsável pelas condi-
ções de vida homeostática de que tanto o grupo, ao qual ele pertence, almeja. 
A sociedade encontra-se envolta num ar cada vez mais rarefeito e a circula-
ção sanguínea precisa ser renovada de modo que, ao final, alguém precisa 
pagar por esta falta de ar. E, neste momento, elege-se o "Bode Expiatório". 
Então, antes que o grupo expire, alguém precisa “ser expirado”, cumprir 
esta tarefa, de modo que a dada sociedade consiga reaver seu fôlego. É pre-
ciso matar quem está nos matando, afinal todos querem sobreviver! 

Mas, é claro que em nenhuma sociedade a vingança tem fim, posto que 
toda sociedade é formada a partir de clãs, de sentimentos de hostilidades, de 
“amor ao próximo” (desde, é claro, que não se precise morrer pelo pró-
ximo!). Quando um do clã é ameaçado, ato reflexo, o intruso tem que ser 
afastado com rigor. Por conseguinte, os seres mais próximos do intruso não 
se conformarão com esta ameaça e o ciclo recomeça: “cada reparação deve 
por sua vez ser reparada ao infinito” (TRICAUD, 1977, p. 73) 

Uma engrenagem é criada, um “inconsciente” é gerado, de modo que 
os seres agem independente de sua vontade. Há, aí, uma operação em 
curso que não pode mais ser parada e todos se tornam objetos desta ope-
ração, a operação “sede de matar”, ou, pelo menos, só para começar, “sede 
de ressentimento”. Eis, portanto, o ciclo, pelo menos mínimo, de toda so-
ciedade, ou grupo, que almeja por sua homeostase: ressentir-se do 
ressentimento do outro, através do operador/máquina “ressentir-se”. De 
fato, como isto tornou-se um ciclo, uma máquina de vingança, o pêndulo 
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“vingador-vingado-vingador-vingado” funcionará por si mesmo para 
sempre, sempre assinalando a próxima vítima. 

Neste jogo, os agentes estão sempre mudando, já que como não se 
pode anular o ressentir-se do outro, elimina-se a própria figura palpável 
deste outro. Mas, é claro que nenhuma vingança consegue estabelecer o 
equilíbrio entre sociedades ou grupos, daí que o copo da vingança, da có-
lera, do ressentimento, está sempre transbordando. Ou seja, uma vez que 
tal ciclo começa não será mais interrompido, nunca mais será zerado e, na 
verdade, o ciclo, mais cedo ou mais tarde, sempre começa. 

Na vingança da vingança da vingança, tudo se passa como se o vin-
gador, que está amarrado a um elo qualquer desta corrente de vingança, 
ouça sempre seus próprios passos de vingador não importando onde ele 
esteja, como se ele arrastasse a própria corrente infinitamente inteira à 
qual está ligada todos os vingadores e todos os vingados. É como um fan-
tasma, numa casa assombrada, que, para assustar os moradores, arrasta 
sua própria corrente que, por sua vez, angustia-o por toda a eternidade. 
Em outros termos, as mãos do vingador nunca estarão limpas, porque, no 
mínimo, são os mortos que sempre voltam para a vingança! O vingador 
sempre é, antecipadamente, vingado por suas próprias vítimas que jamais 
o deixarão esquecer do sangue que está em suas mãos (a do vingador): é 
como se o vingador morresse antes de matar a vítima, e a vítima deleita-
se com isto, com esta “concessão” do vingador. Esta é a “bondade” do vin-
gador para com a sua vítima, ou seja, “fazer” a vítima saber que seu sangue 
jamais sairá das mãos dele (o vingador). 

Mas, voltando ao ciclo da vingança, é possível que haja uma espe-
rança, segundo Atlan: 

 
Em particular, será um sistema humano - social, por exemplo - natural ou 
artificial? Pelo fato de ser fabricado por seres humanos, ele parece ser uma 
organização artificial, como todas as que resultam de planos e programas saí-
dos de cérebros humanos. Nessa medida, a lógica dos sistemas naturais bem 
poderia afigurar-se inadequada, ou até deslocada e perigosa. Entretanto, pelo 
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fato de uma organização social ser também o resultado da composição de efei-
tos de um grande número de indivíduos, trata-se igualmente, sob certos 
aspectos, de um sistema auto organizador natural (ATLAN, 1979, p.10). 
 

O que Atlan quer dizer é que uma organização social é auto organi-
zadora, mas sob certos aspectos. A auto-organização até o nível da 
homeostase, nos tais "certos aspectos", só pode ocorrer sob perda irrepa-
rável de energia até seu nível máximo de entropia (desordem total e 
absoluta, mas, em equilíbrio neste estado final). 

O exemplo a seguir é bem útil: coloca-se uma gota de tinta, com todo 
o cuidado e delicadeza, num recipiente com água até a borda. Tem-se, 
agora, um conjunto recipiente-água-gota o qual deixamos evoluir. A tinta, 
então, se difundirá por toda a superfície da água, e enfim, por todo o reci-
piente, por toda a água. Este sistema está isolado de todo o resto do meio 
ambiente, caminhando, portanto, por si mesmo, para sua auto-organiza-
ção natural. Não há agente externo que esteja, neste momento, 
perturbando, de algum modo que seja, a evolução deste sistema em que a 
gota de tinta se degrada até sua total dissolução. Mesmo que o processo 
leve muito tempo a degradação será total, ou seja, a entropia do sistema 
virá mais cedo ou mais tarde. 

O que ocorre aí é uma espécie de agitação microscópica que mistura as 
moléculas da água com as moléculas da gota de tinta, juntando a isto as for-
ças de reação das paredes do recipiente em todas as moléculas e os empuxos 
que a própria mistura dá em si mesma. Enfim, uma série de agentes estão 
presentes nesta evolução entrópica. Finalmente, o sistema tornar-se-á ho-
mogêneo, mas as moléculas presentes no começo do processo já não 
existem, embora a “calma” do sistema tenha sido atingida e a volta ao estado 
de começo só pode ocorrer sob fortíssima influência de um agente externo, 
mas, com certeza, com um gasto enorme e irrecuperável de energia. 

Hamlet é esta gota de tinta que resolve dissolver-se na água da po-
dridão do recipiente da sociedade de Elsinore para fornecer o equilíbrio 
(homeostase), a “homogeneidade”, a “calma”, de que a Dinamarca tanto 
necessitava. Hamlet sabia que dissolução máxima e equilíbrio total andam 



Emilson Luiz Mello Garcia | 143 
 
sempre juntos. Hamlet eleva-se, portanto, à condição do Sagrado, do Sal-
vador, ou seja, eleva-se àquele para quem todos devemos olhar e rezar, 
pois dele virá a grande solução de redenção, por seu sacrifício, de toda a 
sociedade. Hamlet é, portanto, a vítima expiatória ideal, sagrada. 

 
Girard e Hamlet 

 
É importante dizer que Girard era um historiador por formação e que 

trabalhou como crítico literário durante muitos anos. Aos poucos percebeu 
que a literatura tinha grandes exemplos do modo como as sociedades se 
formavam e de como estas mesmas sociedades resolviam seus conflitos ao 
longo desta formação. Mas, o que mais impressionou a Girard foram os 
exemplos de sociedade descritas por Shakespeare e, em particular, a soci-
edade de Elsinore, em Hamlet. Na verdade, as peças de Shakespeare são 
todas baseadas em fatos reais e nos desejos humanos de sede de poder, 
tendo a violência como o núcleo de geração, formação e manutenção de 
qualquer grupo humano. 

Observando Shakespeare e, em particular, a peça Hamlet, Girard co-
meça a autodenominar-se “Antropólogo da Violência e do Simbolismo 
Religioso”. Girard vai, então, dizer que o fator estruturante de toda e qual-
quer sociedade é a violência que, por seu turno, não subsiste sem o 
sagrado. Com isto, este texto tenta mostrar que o mimetismo girardiano 
ao unir de forma indissolúvel a violência e o sagrado esclarece que, de fato, 
o Príncipe da Dinamarca, já, aí, elevado à categoria do sagrado, precisa ser 
sacrificado em prol da “paz” do Reino da Dinamarca. A sociedade do Cas-
telo de Elsinore, tal como toda e qualquer sociedade, estrutura-se a partir 
do desejo, do sacrifício e da necessidade de “bodes expiatórios”. 

Em Hamlet fica claro de como o homem é naturalmente violento e de 
como toda e qualquer sociedade é naturalmente violenta, por isto a ligação 
indissociável com o sagrado para aplacar “nossa” violência. Para Girard, a 
comunidade para constituir-se e preservar-se lança mão do sagrado ele-
gendo, exatamente uma vítima sacrificial que não é parte propriamente 
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daquela sociedade, ou seja, é parte de grupo desprezado que transita nela. 
Por exemplo, Hamlet é um membro da sociedade de Elsinore, mas, por 
outro lado ele não está no centro do poder corrupto da corte, apenas tran-
sita no meio deste grupo. Este texto tenta mostrar, então, que Hamlet é o 
ser do ciúme e da inveja, ou seja, de tudo que pensamos faltar em nós. 

 
No princípio (antropológico) era o sacrifício 

 
Girard dizia que praticava uma antropologia não filosófica e não apri-

oristicamente metafísica do homem. A teoria girardiana pode ser vista, 
inclusive, nos comportamentos dos animais, por isto não metafísica. A te-
oria mimética girardiana propõe que o Sacrifício seja a primeira instituição 
humana sem a qual nenhuma sociedade poderia se formar. Entre o “eu” e 
o “nós” existe um ritual, o ritual do sacrifício. A originalidade da Teoria 
Mimética de Girard está na proposta de que a violência estrutura, neces-
sariamente, toda e qualquer sociedade, desde as mais primitivas até as 
atuais. O Sagrado, o Social e a Vítima formam a estrutura sacrificial da 
formação da sociedade, em Girard. 

O Social estrutura-se na violência sobre a vítima que será entregue à 
“Deus” de forma a “purificar” aquela parte da sociedade que se considera 
não integrante das assim chamadas “minorias”. A vítima é, então, esco-
lhida do todo da sociedade, mas que faz parte de um grupo desprezado. 
Na impossibilidade da vítima ser humana, mata-se um animal, como, por 
exemplo, um bode, o “bode expiatório”. Neste último caso, o animal passa 
a ser alvo de culto e adoração e de descarga das emoções e das violências. 

O problema todo está no fato de que, às vezes, nem sempre um único 
“bode expiatório” terá condições de acalmar a violência e o estado extremo 
de excitação pelo que, ora, passa certa sociedade. Sendo assim, muitos “bo-
des expiatórios” serão executados. Neste ponto Girard fala de uma crise 
sacrificial tornada criminal nas sociedades modernas. Os governantes, en-
tão, resolvem criar instâncias julgadoras que avaliam os sacrifícios 
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criminais. As instâncias julgadoras, por seu turno, a fim de pacificar a so-
ciedade, entregam ao “deus-sistema judicial-político” os ritos sacrificiais 
que ditarão a “lógica” das mortes sacrificiais: “quem deve morrer e quem 
não deve”.  Os ritos sacrificiais são, por assim dizer, as hemácias lançadas 
na circulação sanguínea permitindo uma maior capacidade respiratória do 
corpo. Mas, ao fim, a excreção vinda de dentro do corpo parece inevitável. 

Vale dizer que a teoria mimética de Girard não propõe que, necessa-
riamente, o “bode expiatório” surja à olhos vistos no final, mas, no final, 
ele é uma realidade em qualquer sociedade. Por exemplo, nas sociedades 
mais complexas, mais educadas, democráticas e onde a barbárie já foi “ex-
tinta” o “bode expiatório” é tratado no rigor de uma lei “boa” e “justa”; ou 
ainda, abre-se mão da eleição formal e consciente de um “bode expiatório” 
e, neste caso, a sociedade jogará toda a sua violência em ritos (formas de 
ver a vida, etc.): por exemplo, é dito que no Brasil sua população é ordeira 
e pacífica e que, por isto, joga todas as suas energias no futebol e no samba. 
São suas formas ritualísticas de vida, eleitas no lugar do “bode expiatório”. 

 
O desejo mimético 

 
O desejo mimético tem uma natureza triangular, ou seja, não existem 

dois sem três. O desejo mimético é, em-si-mesmo, histérico. É um ente 
histérico. Para Girard, cada um de nós deseja o desejo do outro, ou seja, 
não exatamente o outro, mas o desejo do outro. O desejo é sempre dese-
jante, e o desejo goza com isto. Em Girard, cada um de nós é um canibal 
do desejo do outro. 

Mas, considerando que a antropofagia é um ato ritual de comer uma 
parte ou várias partes de um ser humano, se o desejo do outro se tornasse 
um ser humano, todos nós seriamos antropófagos deste ser-desejo, em 
Girard. Por exemplo, quantos desejos havia em Hamlet? Esta era um dú-
vida que o Príncipe da Dinamarca tinha à princípio.  Quantos desejos 
fundantes da crise de Elsinore havia?  Quem precisaria de fato morrer? 
Talvez Ofélia: 
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RAINHA: Seus vestidos se abriram, sustentando-a por algum tempo, qual a 
uma sereia, enquanto ela cantava antigos trechos, sem revelar consciência da 
desgraça, como criatura ali nascida e feita para aquele elemento. Muito tempo, 
porém, não demorou, sem que os vestidos se tornassem pesados de tanta água 
e que de seus cantares arrancassem a infeliz para a morte lamacenta. 
LAERTES: Afogou-se, dissestes? A RAINHA: Afogou-se (Ato IV, Cena VII). 
 

Talvez Polônio, pai de Laertes: 
 
LAERTES (irmão de Ofélia): E assim perdi meu nobre pai, e vejo caída na de-
mência minha irmã, cujo valor, se é lícito falar-se do que já foi, nenhum outro 
acharia que pudesse igualá-lo em perfeição (Ato IV, Cena VII). 
 

Talvez Hamlet: 
 
HAMLET: Se ao menos o Eterno não houvesse condenado o suicídio! Ó Deus! 
Ó Deus! Como se me afiguram fastidiosas, fúteis e vãs as coisas deste mundo! 
(Ato I, Cena II). 
 

Quem, afinal de contas, tem o desejo fundante da Corte de Elsinore, 
de forma que toda a Corte pudesse se apropriar dele, deste desejo. Desde 
as mais primitivas eras, a imitação é conhecida e sempre representou um 
papel importante nos processos educacionais e de aprendizagem. Mas a 
imitação também tem muito a ver com os desejos de apropriações dos de-
sejos do outro. E esta é a base de todos os conflitos: a dimensão mimética. 

A dimensão mimética, em Girard, no seu auge, nos leva, a todos nós, 
a exercermos um hipermimetismo sendo-nos obrigado a eleger, por fim, 
o “bode expiatório” que aplacará a nossa sede de desejo do desejo do outro. 
E o “bode expiatório” é aquele outro “claramente” representativo de nos-
sas angústias e invejas, desde, é claro, que a vítima expiatória eleita não 
nos prejudique em nossos muitos outros interesses importantes: esta ví-
tima é, portanto, alguém que está entre “nós”, mas não muito. 

No cristianismo, dos tempos bíblicos, a vítima expiatória perfeita era 
Jesus, mas no Castelo de Elsinore, é Hamlet. E é por isto que Hamlet hesita 
em matar o seu tio Claudio, justamente, porque foi aos poucos que Hamlet 
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percebeu que era ele que possuía o desejo fundante da Corte de Elsinore.  
Hamlet, enfim, percebeu que era ele que tinha que morrer. 

 
Mimetismo e antagonismo 

 
Recentemente, ao ouvir um programa de rádio, na Rádio Bandeiran-

tes, RJ, de psicologia infantil, em que a psicóloga tira dúvidas (em cinco 
minutos) dos responsáveis sobre como educar seus filhos, netos, etc., uma 
avó aflita, enviou a seguinte pergunta: “Minha netinha, de três anos, re-
centemente, pegou a boneca que ganhou da mãe e rabiscou todo o rosto 
da boneca. A mãe, enfurecida, tomou a boneca das mãos da filhinha e disse 
a ela que teria um mês de castigo por ter rabiscado o rosto da boneca que 
a própria mãe tinha lhe tinha dado!” 

A psicóloga da rádio, também apavorada com tal absurdo, aconselhou 
a avó a tentar falar com jeitinho com esta mãe para mostrar-lhe que uma 
vez que a boneca foi dada a filha, a boneca pertence a filha e esta filha tem 
todo o direito de rabiscar o que é dela. Provavelmente, acrescentou a psi-
cóloga, esta menininha viu alguém se pintar e quis pintar sua própria 
boneca. 

É possível, por exemplo, notar como é “fácil” que o mimetismo se 
torne rapidamente em antagonismo: o mimetismo da menina tornou-se 
em antagonismo da mãe. É o desejo de ter o mesmo:   o mesmo objeto, a 
mesma ação, enfim, o mesmo desejo! E este é o desejo de apropriação: “ele 
tem o que é meu, o meu desejo!” A rivalidade é, então, instalada, por um 
modelo de vida que se tem, ou que o grupo tem. Neste caso, provavel-
mente, mãe e filha se imitam e logo nasce a violência na relação. Esta 
violência pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas virá.  

E para que a relação mãe-filha não se rompa, quem sabe, mais tarde, 
o pai/marido não seja eleito o “bode expiatório”! Mãe e filha ficam, para-
doxalmente, unidas, mesmo diante da inveja e da violência mútuas. Para 
que este segredo não seja, finalmente, revelado em suas próprias consci-
ências, mãe e filha precisam ou eleger um “bode expiatório” (o marido-
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pai) ou estabelecer um vida mútua ritualística de combinações implícitas 
e, às vezes, explícitas. Nesta relação tão forte mãe/filha a entrada do ma-
rido-pai fica inviável. Ou seja, o marido-pai pertence àquela sociedade, 
mas não muito. Daí ser ele o “bode expiatório” ideal, mas que não será 
eliminado formalmente daquela sociedade mãe/filha caso esta sociedade 
resolva sobreviver, consciente ou inconscientemente, por ritos. Então, o 
que Girard quer enfatizar é que o “bode expiatório” é a origem de todos os 
ritos. 

Ainda, mais uma vez, é bom que se diga que o rito não é um ritual, 
embora possa passar por fases ritualísticas. Os ritos envolvem um resgate 
de um passado individual ou coletivo que se quer, consciente ou inconsci-
entemente, rever e superar. Por exemplo, os mitos de uma civilização 
podem ser este passado, agora ritualizados num rito de passagem para um 
novo futuro. Assim, o rito deixa de ser um mero ritual para ser um tram-
polim para um vida nova e cheia de significados. 

Também, com isto, deve-se enfatizar que a teoria girardiana não é 
linear, ou seja, as sociedades nem sempre terminam suas trajetórias no 
“bode expiatório”, mas é que ao passarem necessariamente por este “ru-
ído”, este ponto expurgado, excretado, as sociedades têm a chance de rever 
o que fizeram e dar um novo sentido as suas existências. E este novo sen-
tido pode começar com o reconhecimento de que o “bode expiatório” foi, 
afinal de contas, uma vítima que foi escolhida para manter a homeostase 
daquela sociedade. Mas a ideia do antagonismo mimético pode, enfim, ser 
aplicada aos comportamentos dos animais, aos mais variados grupos hu-
manos e as grandes sociedades em geral, desde as mais primitivas eras. 

 
Hamlet começa a desejar o desejo do pai morto! 

 
Hamlet vai atrás do espectro (seu pai morto) na floresta, no início da 

madrugada: 
 
Horácio: Ele está tomado pela imaginação. Marcelo: Há algo de podre no reino 
da Dinamarca (Ato I, Cena IV). 



Emilson Luiz Mello Garcia | 149 
 

 

E lá vai Hamlet atrás do Espectro, seu PAI MORTO, no início da ma-
drugada, desejando desejar os desejos deste morto! 

 
(Entra o Fantasma.) HAMLET: Meu destino me chama; é ele que deixa as me-
nores artérias do meu corpo com a mesma resistência que a dos músculos do 
leão de Neméia... HORÁCIO (de longe, observando Hamlet indo ao encontro 
do Fantasma): O delírio o conduz ao desespero (Ato I, cena IV). 
 

O mimetismo esconde uma podridão, que, ao seu tempo, é revelada 
pela violência. E, um pouco antes da “peça dentro da peça”, quando o re-
ferido tempo chegou, quando o atores da “peça dentro da peça” imitarão, 
na estranha imitação, as descrições do Espectro a Hamlet, os escusos de-
sejos da Corte serão revelados:   

 
HAMLET: Não admira; meu tio é rei da Dinamarca, e aqueles que lhe faziam 
caretas em vida de meu pai, dão agora vinte, quarenta, cinqüenta, e até cem 
ducados por seu retrato em miniatura. Por minha vida! Há algo de sobre-na-
tural em tudo isso. Assim pudesse a filosofia descobri-lo (Ato II, Cena II) 
 

Enfim: 
 
...a imitação é o mecanismo fundamental do comportamento humano. Histó-
rias prosperam no conflito entre os personagens. Ao ler os grandes escritores 
contra a corrente da sabedoria convencional, Girard percebeu que as pessoas 
não brigam por suas diferenças. Eles lutam porque são iguais e querem as 
mesmas coisas. Não porque eles precisam das mesmas coisas (comida, sexo, 
bens materiais escassos), mas porque querem o que vai gerar a inveja dos ou-
tros. Humanos, com uma inteligência de planejamento que os diferencia de 
todos os outros animais, são livres para escolher. Com a liberdade vem o risco 
e a incerteza: os humanos não sabem de antemão o que escolher, então eles 
olham para os outros em busca de pistas. As pessoas podem desejar qualquer 
coisa, desde que as outras pessoas também a desejem: esse é o significado do 
conceito de Girard de ‘desejo mimético’. Como as pessoas tendem aos mesmos 
objetos de desejo, a inveja e a rivalidade são fontes inevitáveis de tensão social 
- e temas perfeitos para os grandes romancistas (Cf. GIRARD, retirado do site 
da Fundação Imitatio). 
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Double bind 

 
O Double Bind, ou seja, o duplo vínculo, a vinculação recíproca 

(GIRARD, 2007, p. 59) é o obstáculo que se dá a partir do que se imita, e 
este obstáculo exerce, ao mesmo, um papel de rival. É um vínculo-obstá-
culo-rival. Entre o sujeito e o objeto de desejo há um sujeito-modelo, o 
sujeito-obstáculo, que é o impedimento para a conquista do desejo daquele 
sujeito. Chega, então, o momento que sujeito e sujeito-obstáculo rivali-
zam-se pela conquista do mesmo desejo. Mas, se o desejo se tornar 
inatingível ou “desaparecer”, a rivalidade entre os sujeitos permanecerá.  

A esta altura, já não se quer o desejo do outro, mas, ser o próprio 
outro. Em outros termos, primeiro existe o que Girard falou ser a 
“mimêsis de apropriação” (desejar o desejo do outro). Por esta “mimêsis” 
vem a rivalidade mimética que é gerada entre os sujeitos que disputam o 
mesmo desejo. Mas se o desejo do desejo do outro “desaparecer”, ainda 
assim, a rivalidade entre ambos os sujeitos talvez permaneça para sempre. 
E a violência mimética está instalada, talvez, infinitamente. 

Neste caso, o da instalação infinita da rivalidade mimética, para os 
sujeitos envolvidos, só há uma solução no fim: a aniquilação do rival, a 
suprema violência mimética. 

 
O homem é uma criatura que não sabe o que deseja, e se volta para os outros 
para decidir-se. Nós desejamos o que os outros desejam porque imitamos seus 
desejos.  (René Girard-retirado do site da Fundação) 
 

Hamlet e Laertes (irmão de Ofélia) disputam o mesmo desejo, a sa-
ber, Ofélia, diante da cova onde ela está sendo enterrada. Laertes manda o 
coveiro parar de jogar a terra e pula na cova fazendo acusações a Hamlet 
e Hamlet pula depois para atracar-se com Laertes: 

 
LAERTES: Tombe trinta vezes sobre a cabeça maléfica, cuja ação criminosa rou-
bou tua razão tão perspicaz. Esperem para jogar o pó, eu quero ainda abraçá-la, 
só mais uma vez (pula para dentro do túmulo) Maldição tríplice, triplicada mais 
dez vezes, caia sobre a cabeça amaldiçoada do infame. Hamlet: Quem se queixa 
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com ênfase tão grande e com palavras que detêm as estrelas em seu curso como 
ouvintes pasmados? Aqui estou, sou eu, Eu, Hamlet, o danês. Salta na cova.) 
LAERTES: O diabo te leve a alma! (Atraca-se com ele.). HAMLET: Não rezaste 
direito. Digo-te que me soltes a garganta, pois embora eu não seja nem furioso 
nem frenético, posso conter algo de que deves recear-te. Tira as mãos! ... (Alguns 
dos presentes os apartam; saem da sepultura.) HAMLET: Por tal motivo lutarei 
com ele enquanto eu conseguir mover as pálpebras (Ato V, cena I). 
 

Mas, esta rivalidade é só o começo, porque Hamlet, a esta altura, já 
sabe que terá de dissolver-se, como a gota de tinta na água, mudando toda 
a estrutura de poder da corte de Elsinore, já com Polônio (pai de Laertes) 
morto por Hamlet, com a própria morte Hamlet e as mortes de Laertes, 
da Rainha Gertrudes e do Rei Claudio. É que matando-se uns aos outros, 
ao longo da luta de esgrima entre Hamlet e Laertes, na cena já quase no 
final da peça, a entropia da sociedade dinamarquesa chega a seu máximo 
gerando o equilíbrio no meio da desordem total, o equilíbrio bem no meio 
do banho de sangue. 

 
Enfim, o ritual sacrificial põe tudo em paz! 

 
Só o sacrifício de Hamlet poderia ser o regulador máximo da homeos-

tase do Reino da Dinamarca. Na morte do “bode expiatório” Hamlet toda 
a violência foi expulsa e, agora, reina a “paz”. O rito do sacrifício é o vínculo 
que permite manter a sociedade (e todo e qualquer grupo) estável. Ao não 
conseguirem conciliar seus desejos, os homens (e os animais) desenvolve-
rão o que Girard chamou de rivalidade mimética, posto que nossos desejos 
são sempre os desejos dos desejos do outro, já que, paradoxalmente, a vi-
olência mimética estabiliza e traz calma a sociedade. 

E é por isto que sempre se chega a um “beco sem saída”, cuja saída 
(e solução) é, tragicamente, que alguém precisa morrer: o “bode expiató-
rio”. E o “bode expiatório” é alguém, reafirmando, que faz parte daquela 
sociedade, mas, ao mesmo tempo, está à margem dela. Por fim, como já 
foi mencionado neste texto, segundo Girard, sem violência e sem o sagrado 
nenhuma sociedade se constitui. 
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