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Apresentação

Os céticos antigos contavam a história do jovem que, interessado em filosofia, 
vai para Atenas estudar e procurar um mestre. Seu primeiro contato é com a 
Academia de Platão, a que ele de imediato se filia, tornando-se um fervoroso 
discípulo. Mas lá alguém menciona o Liceu de Aristóteles, e ele, por curiosidade, 
resolve saber algo sobre essa escola. Ao ouvir as lições dos aristotélicos e suas 
críticas ao platonismo, rapidamente converte-se ao aristotelismo. Porém, mais 
uma vez, apontam-lhe a existência de uma outra escola, a do Pórtico, escola 
estoica, fundada por Zenão de Cítio, e o jovem, tomando conhecimento de 
seus ensinamentos, adere ao estoicismo. No Pórtico, ouve falar do Jardim dos 
epicuristas, e novamente sai em busca das lições dessa outra escola. E assim, o 
jovem que procurava um mestre que lhe ensinasse filosofia encontra não um, 
mas vários mestres e escolas, e não consegue optar por nenhuma, pois a cada 
momento aquela em que se encontra lhe parece a melhor. O objetivo dos céticos 
com essa parábola antiga era mostrar o conflito das doutrinas que competem 
entre si e se excluem, e o quanto não temos um critério independente de todas 
elas que nos permita fazer uma escolha imparcial.

Todo filósofo enfrentou ou enfrentará, em algum momento, dúvidas quanto 
ao sentido da filosofia: O que é? Qual escolher? Para que serve sua matéria? 
Qual o melhor caminho a seguir? Pois a filosofia enquanto pensamento crítico 
e reflexivo tem como característica colocar a si mesma em questão. Porém, 
como dizia o próprio Aristóteles, até para questionar o logos é preciso utilizá-lo.

Foram essas questões tão básicas quanto antigas que nos levaram a desen-
volver aqui nossas reflexões, procurando mostrar que para a pergunta “o que 
é filosofia?” há múltiplas respostas e que, ao contrário do que ocorre com o 
jovem grego candidato a filósofo, no contexto contemporâneo, não mais vemos 
as diferentes respostas como excludentes ou como exigindo uma adesão total. 
Temos afinidades, simpatias, tomamos conhecimento de pensadores que nos 
permitem discutir melhor algumas questões do que outros, mas não julgamos 
que haja uma única corrente filosófica capaz de fornecer todas as respostas, que 
se imponha às demais, ou que deva merecer nossa absoluta aceitação. Vivemos 
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em uma época de pluralismo das ideias, e isso nos permite examinar os vários 
caminhos que se abrem diante de nós, sem a mesma perplexidade do jovem 
em Atenas.

Foi com isso em mente que nos propusemos a examinar as múltiplas res-
postas que os filósofos deram a essa questão essencial que a filosofia levanta 
em torno do significado de seu próprio nome. E o fizemos sob as mais va-
riadas perspectivas, explorando os pontos onde essa questão se desdobra em 
outras, a ela correlatas: sua utilidade prática, os diferentes estilos literários 
que um filósofo usa para exprimir seu pensamento, de que forma cada época 
via um filósofo (como crítico, ativista político, mago e pensador esotérico…), 
o ponto de vista histórico e as aproximações temáticas da filosofia… Sempre 
mostrando como todas essas questões, que estão no cerne da filosofia, passaram 
por grandes transformações, mas ainda se encontram entre nós. São questões 
fundamentais, que, como dizia Kant, a razão inevitavelmente levanta para si 
mesma, sem poder entretanto responder.

Finalmente gostaríamos de acrescentar que este livro é resultado de um tra-
balho conjunto, e acreditamos que não poderia ter sido feito de outra maneira. 
Foi essencial para o seu desenvolvimento – e para o modo como trabalhamos 
essa questão, enfatizando as múltiplas visões da filosofia – o diálogo entre nós, 
com frequência marcado por divergências. Isso nos forçou a explicitar melhor 
nossas posições e também a revê-las e reformulá-las. É algo desse aprendizado 
conjunto que gostaríamos de transmitir a nossos leitores, convidando-os a 
chegar também a suas próprias visões com base no amplo, diversificado e 
complexo mosaico que a filosofia continua nos apresentando.

Os Autores
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1.  O que é filosofia?
 Uma só pergunta e múltiplas respostas

Sei e não sei o que pretendo com esse título, “Filosofia” …, pois, quan do 
e para que pensador, em toda a sua vida de filósofo, a filosofia deixou 
de ser um enigma? 

Edmund Husserl

No decorrer da história, muitas foram as definições de filosofia formu-
ladas por filósofos. Não raro, na obra de um mesmo pensador encontramos 
concepções variadas, que podem ou não divergir entre si; algumas tornam-se 
centrais, outras secundárias e outras ainda são postas de lado, conforme o in-
teresse do autor evolui. Às vezes essas concepções tomam rumos inesperados 
nas obras de outros escritores. Interpretadas à luz de um tempo posterior, as 
que eram centrais podem tornar-se secundárias e vice-versa, assim como as 
que foram descartadas podem ser retomadas e valorizadas, ganhando uma 
importância maior do que a pretendida originalmente. O que todas essas 
concepções têm em comum? O que dá a elas o direito de serem chamadas 
de “filosofia”?

Um bom exemplo dessa diversidade de significações é certamente a obra 
de Platão, filósofo a quem se costuma remontar a origem da própria filosofia 

– já que seus antecessores, os pré-socráticos, por estarem preocupados com 
questões relativas à natureza, eram físicos e não filósofos, como observa Aris-
tóteles no Livro A da Metafísica. Em Platão, cujo pensamento abrange, às vezes 
indistintamente, também o de Sócrates (que jamais escreveu uma única linha), 
encontramos pelo menos de forma embrionária quase todas as possíveis de-
finições de filosofia presentes na história. Mas foi a noção de que a filosofia 
é uma busca que se realiza na contemplação da verdade – verdade que só se 
atinge através da intuição intelectiva de formas abstratas – que se tornou, por 
excelência, platônica. Desenvolvida por Platão – especialmente nos livros VI 
e VII da República, onde a separação metafísica dos mundos sensível e inteli-
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gível não é apenas mencionada, mas é pela primeira vez tematizada –, é essa a 
concepção platônica considerada fundadora do sentido ocidental de filosofia, 
isto é, um saber que, dando-se exclusivamente através do intelecto e da razão, 
poderá alcançar verdades absolutas: “São filósofos”, diz Platão, na República, 

“aqueles que são capazes de atingir o que é eterno e imutável.”
Podemos considerar, embora com prováveis exceções, que do ponto de vista 

histórico a filosofia girou quase que completamente em torno de problemas 
que já haviam sido levantados pela filosofia de Platão. Daí a célebre afirmação 
do pensador americano A.N. Whitehead de que a tradição filosófica europeia 
não passa de “uma série de notas de pé de página a Platão”. No centro do 
pensamento platônico circulam os mais caros conceitos da filosofia: verdade, 
conhecimento, razão, intelecto, intuição, movimento, moral, sensação, opinião 
etc., e é em torno deles que se desenrolam as questões mais importantes da 
história da filosofia. 

Obviamente, não poderíamos aqui dar conta de todos os detalhes desse 
processo, mas, tomando como base alguns de seus aspectos, e sem jamais des-
considerar o fato de que estão em geral interligados, talvez seja possível ilustrar 
alguns momentos tópicos da história do pensamento. A começar, por exemplo, 
pela etimologia da palavra grega philosophia, que significa amor à sabedoria: 
nossa primeira questão é identificar que sabedoria é essa e de que modo pode 
ser alcançada.

Uma posição claramente platônica em sua origem é justo aquela que en-
tende a filosofia, e portanto a busca da sabedoria, como dependente do exer-
cício puro da razão. Filiam-se a essa concepção todas as filosofias que opõem 
o pensamento racional às apreensões da sensibilidade, e que supõem que so-
mente o intelecto é capaz de atingir a realidade verdadeira. Essa oposição do 
pensamento racional àquilo que é produto da sensação, como crenças e ilusões, 
já encontramos em Platão, quando ele distingue ciência (episteme) de opinião 
(doxa), em especial no Mênon e na República – embora Platão considere dois 
tipos de opinião, a falsa e a verdadeira, e conceda à última alguma dignidade 
intelectual, no Banquete e no Teeteto, por exemplo. Mas essa mesma distinção 
tomou outros rumos, ganhou novas formas à medida que foi sendo absorvida 
e recriada por filósofos e filosofias de outras épocas, como os denominados 

“racionalistas” (na modernidade, Descartes, Spinoza e Leibniz), que defendiam 
a tese de superioridade da razão sobre a sensação (aisthesis).
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Um trecho de Descartes, em Princípios da filosofia, serve para ilustrar a 
desconfiança dos racionalistas em relação aos sentidos:

Agora, pois, como estamos empenhados na busca da verdade, duvidaremos antes 
de mais nada de que existam quaisquer coisas sensíveis ou imagináveis. Primeiro 
porque constatamos que os sentidos às vezes erram e é prudente nunca confiar 
em demasia naqueles que nos iludiram uma vez. Depois, porque, todos os dias, em 
nossos sonhos, parece que sentimos ou imaginamos inúmeras coisas que não 
existem em lugar algum, e, a quem assim duvida, não se mostra sinal algum com 
que se distinga ao certo o sono da vigília.

A tese racionalista da superioridade da razão foi motivo de extenso de-
bate no século XVII, quando uma série de filósofos, chamados de empiristas, 
decidiu mostrar o quanto o conhecimento depende de nossas experiências 
sensíveis. Dentre esses citamos Pierre Gassendi, John Locke e George Berkeley, 
os fundadores da escola empirista; Francis Bacon, considerado muitas vezes 
um dos iniciadores da ciência moderna; e Thomas Hobbes, um dos princi-
pais representantes do materialismo. Os empiristas enfatizavam o papel da 
experiência e da evidência, em especial da percepção sensorial, na formação 
das ideias. 

Contra Descartes, particularmente – que, como Platão e Santo Agostinho, 
acreditava que a alma possuía ideias inatas –, Locke procura demonstrar que 
o conhecimento humano tem suas origens na sensação: 

Não há nada na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. … Su-
ponhamos que no começo a alma é tábula rasa, vazia de tudo, sem nenhuma 
ideia seja ela qual for: de que modo ela vem a receber as ideias? Como adquire 
essa prodigiosa quantidade que a imaginação do homem sempre a ele apresenta 
com uma variedade quase infinita? De onde ela retira esses materiais que estão 
ao fundo de todos os raciocínios e de todos os conhecimentos? A isso respondo 
com uma única palavra: da experiência.1

A compreensão da filosofia como busca da verdade teve sua origem em Só-
crates, o primeiro filósofo a se preocupar com definições universais no âmbito 
da moral e que, à diferença de Platão, seu discípulo, acreditava que era possível 
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chegar a esses universais através dos particulares, pois considerava que a es-
sência das coisas estivesse nas próprias coisas e não fora delas. Por essa razão, 
Sócrates andava pelas ruas de Atenas, investigando e questionando tenazmente 
as opiniões dos cidadãos. Seu método de investigação era o diálogo, método 
de perguntas e respostas cujo principal efeito era a refutação das opiniões em 
geral infundadas do senso comum e a consequente demonstração da ignorância 
alheia: aquilo que o sujeito interrogado pensava saber, na verdade não sabia. 

Como Sócrates, todos os filósofos céticos rejeitavam qualquer pretensão ao 
saber, preferindo suspender o juízo, ao invés de afirmar tê-lo alcançado, como 
faziam os dogmáticos. Os céticos se inspiraram no famoso “Só sei que nada sei” 
socrático e na discussão sobre a possibilidade do conhecimento encontrada em 
Platão e adotaram uma postura filosófica em que valorizavam a busca (zétesis) 
do conhecimento e da verdade – que, no entanto, nunca podemos assegurar 
ter obtido em sentido definitivo. É o processo de indagação que é importante, 
e não o seu resultado, porque este pode ser sempre questionado e reformulado, 
já que nunca será conclusivo.

Os céticos contam a esse respeito a história que vimos na Apresentação, do 
jovem que vem para Atenas interessado em estudar filosofia. Com ela, apontam 
para a diaphonia, ou seja, o conflito das teorias, todas elas pretendendo ser 
verdadeiras. Porém, como o jovem percebe, não há um critério independente 
das teorias que permita decidir qual a mais correta.

Na atualidade, citamos a posição de Karl Jaspers:

O que é filosofar? Para aqueles que acreditam na ciência, um saber possível de 
se possuir, o pior da filosofia é que ela jamais fornece resultados apodíticos. As 
ciências conquistaram conhecimentos certos, que se impõem a todos; a filosofia, 
apesar de seus esforços milenares, jamais obteve um tal sucesso. É incontestável 
que em filosofia não há unanimidade no estabelecimento de um saber definitivo. 
Sempre que um conhecimento se impõe por razões apodíticas, ele se torna cien-
tífico e cessa de ser filosófico, passando a pertencer a um domínio particular do 
conhecível. … A palavra grega philosophos, filósofo, é formada por oposição a so-
phos, sábio. Ela designa aquele que ama a sabedoria e não aquele que, possuindo a 
sabedoria, intitula-se sábio. Esse sentido persiste ainda hoje: a essência da filosofia 
é a busca da verdade, não sua posse, mesmo se ela trai a si mesma, como acontece 
frequentemente, até degenerar-se em dogmática, em um saber colocado em fór-
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mulas, definitivo, completo, transmissível pelo ensinamento. … Fazer filosofia é 
estar a caminho. Em filosofia, as questões são mais essenciais do que as respostas, 
e cada resposta torna-se uma nova questão.2

As investigações éticas de Sócrates levaram diversas escolas filosóficas da 
Antiguidade a compreender a filosofia como um caminho para a felicidade. A 
razão e a inteligência, consideradas produtoras de virtudes, associavam o nome 
do filósofo à serenidade, à moderação, à coragem, às qualidades necessárias 
para a vida feliz; o amor à verdadeira filosofia resultava na saúde da alma, 
especialmente no que diz respeito às paixões, que deveriam ser evitadas. O 
conhecimento deveria ter uma ação libertadora, dissolvendo todas as pertur-
bações provocadas pelas paixões – a ira, a inveja, a desconfiança, o medo etc.; 
através dele, o homem poderia aprender a reconhecer o que é evitável, como 
determinados desejos, e a aceitar o inevitável: seu destino e sua morte. Assim a 
filosofia foi compreendida por cirenaicos e cínicos, contemporâneos seguidores 
de Sócrates, por epicuristas, estoicos e céticos, entre outros, do período hele-
nista, e por pensadores posteriores a ele, tais como Lucrécio, Sêneca, Cícero e 
Marco Aurélio, seus herdeiros romanos. Para esses filósofos, buscar a vida feliz 
era mais fundamental do que buscar a verdade. O conhecimento e a verdade 
eram importantes, mas somente na medida em que poderiam fornecer critérios 
para a boa tomada de decisão, isto é, a que garantisse um bom resultado na vida 
prática. A felicidade seria, assim, consequência da tranquilidade que provém 
de uma realização pessoal, e esse seria o objetivo último da filosofia.

A felicidade não era, portanto, metafísica, nem para Sócrates nem para 
esses filósofos; ela era o bem humano supremo, o telos para o qual deveriam 
convergir todas as nossas ações: “O bem é a finalidade de todas as nossas ações”, 
diz Sócrates no Górgias, “e é em vista dele que todas as outras coisas devem ser 
feitas, e não o contrário, ele em vista de todas as outras coisas.” E no Banquete, 
onde sugere que o desejo de felicidade é axiomático: “É, com efeito, por meio 
da posse das coisas boas que os felizes são felizes, e não há por que perguntar 
com que finalidade o que quer ser feliz quer ser feliz. A resposta já é final.”3 

A seguir, um trecho do livro De rerum natura, de Lucrécio, acerca de Epi-
curo, mostra o quanto a felicidade, para esses filósofos, ligava-se a uma força 
interior, exclusivamente humana, que negava o divino e as forças sobrenaturais 
por considerá-los fontes do mal:
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Enquanto a vida humana jazia na terra, mísera de ver-se, oprimida sob o peso da 
religião, que estendia o pescoço pelas regiões do céu, atemorizando os mortais com 
o seu horrível aspecto, um homem da Grécia, o primeiro entre os mortais, ousou 
erguer o seu olhar contra ela e afrontá-la: nem a fama dos Deuses, nem os raios, 
nem o céu com o seu atemorizante fragor, não lhe reduziram, antes lhe excitaram 
ainda mais o generoso valor da sua alma no desejo de quebrar pela primeira vez 
os cerrados baluartes das portas da natureza. Portanto a vívida força de sua alma 
venceu; e saiu a percorrer ao longe os flamejantes muros do mundo e todo o infinito 
com a inteligência e com o ânimo, de maneira que, vitorioso, ele nos conta o que 
pode nascer e o que não pode, e por que razão cada ser possui um poder limitado 
e um termo fixado na profundidade das coisas. Assim a superstição, pisoteada, é 
humilhada e a vitória, por sua vez, eleva-nos até o céu.

Na mesma direção dessa compreensão de filosofia como engrandecedora 
da alma humana, há também os que a entenderam como um modo de prevenir 
o espírito contra os males sociais: uma arma contra os mitos, os preconceitos, 
os conformismos e a cegueira humana de um modo geral, pois ela habitua a 
inteligência a refletir com rigor e precisão sobre as questões mais fundamentais 
da vida humana, tornando-a autônoma, livre das forças materiais que cada vez 
mais a pressionam.*

Em Os problemas da filosofia, diz Bertrand Russell:

O valor da filosofia deve de fato ser procurado em sua própria incerteza. O homem 
que não tem nenhum conhecimento de filosofia atravessa a vida aprisionado aos 
preconceitos provenientes do senso comum, das crenças habituais de seu tempo e 
de sua nação, e das convicções que cresceram em sua mente sem a cooperação ou 
o consentimento deliberado de sua razão. Para um tal homem, o mundo tende a 
tornar-se definitivo, finito, óbvio; os objetos comuns não lhe trazem questões e as 
possibilidades desconhecidas são desdenhosamente rejeitadas. Ao contrário, tão 

* Assim, por exemplo, em texto recente publicado no Relatório da Real Comissão de Investi-
gação sobre o Ensino da província de Québec, em favor da inclusão da filosofia no currículo 
escolar, lemos: “Aquele que for iniciado em filosofia será mais consciente e mais livre; habituado 
a refletir e a reexaminar os problemas, não cederá facilmente às propagandas, aos movimentos 
coletivos impensados, mas saberá se situar no mundo, na sociedade … . Saberá tomar decisões 
com maior lucidez e liberdade … .”
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logo começamos a filosofar, descobrimos que mesmo as coisas mais cotidianas 
nos trazem problemas para os quais só podemos dar respostas muito incompletas. 
A filosofia, embora incapaz de nos dizer com certeza qual é a resposta verdadeira 
para as dúvidas que ela própria levanta, é capaz de sugerir muitas possibilidades 
que ampliam nossos pensamentos e os libertam da tirania do hábito. Assim, ao 
mesmo tempo que diminui nosso sentimento de certeza com relação ao que as 
coisas são, ela aumenta grandemente nosso conhecimento com relação ao que 
elas poderiam ser; ela remove o dogmatismo arrogante daqueles que nunca via-
jaram até as regiões da dúvida libertadora; e ela mantém vivo nosso sentimento 
de admiração, ao mostrar aspectos nada familiares nas coisas que nos são abso-
lutamente familiares.

Analogamente, a filosofia é vista por alguns como um escudo contra nossos 
próprios sofrimentos. Para Jean de La Bruyère, ensaísta e moralista do século 
XVI, em Caracteres:

A filosofia convém a todo mundo … sua prática é útil para todas as idades, todos 
os sexos e para todas as condições sociais: ela nos consola da felicidade do outro … 
de nossos fracassos, do declínio de nossas forças ou de nossa beleza; ela nos arma 
contra a pobreza, a velhice, a doença, a morte, contra os ignorantes e as pessoas 
maliciosas; ela nos permite viver sem mulher, ou nos permite suportar aquela 
com quem vivemos.

A filosofia também pode ser considerada uma espécie de terapia conceitual. 
Em Cultura e valor, Ludwig Wittgenstein observa: “Pensamentos que estejam 
em paz: eis pelo que anseia todo filósofo.” Para ele, “a filosofia não é uma teoria, 
mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. 
O resultado da filosofia não são ‘proposições filosóficas’, mas tornar proposições 
claras. Cumpre à filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensa-
mentos, antes como que turvos e indistintos.” (Tractatus logico-philosophicus, 
4.112). Nas Investigações filosóficas ele afirma que não há um método único, já 
que o método a ser adotado depende dos problemas a serem elucidados, mas 
há diferentes métodos, como “diferentes terapias”. Os problemas filosóficos 
não são resolvidos – não devemos buscar melhores soluções para os mesmos 
problemas tradicionais –, mas sim dissolvidos, mostrando-se através do método 
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elucidativo que esses problemas se originavam apenas de equívocos e falsas 
analogias a que somos levados pela linguagem.

Por sua vez, a célebre concepção aristotélica de filosofia como a ciência 
dos primeiros princípios e das causas, como uma ciência desinteressada, irá, 
por um lado, distanciar a filosofia de qualquer sentido prático, e por outro 
fazer dela a ciência das ciências, inaugurando assim toda uma tradição que 
compreenderá a filosofia como teoria pura e fundamento de todas as ciências: 

É pois evidente que a sabedoria (sophia) é uma ciência sobre certos princípios e 
causas. E, já que procuramos essa ciência, o que deveríamos indagar é de que causas 
e princípios é ciência a sabedoria. Se levarmos em conta as opiniões que temos a 
respeito do sábio, talvez isso se torne mais claro. Pensamos, em primeiro lugar, que 
o sábio sabe tudo, na medida do possível, sem ter a ciência de cada coisa particular. 
Em seguida, consideramos sábio aquele que pode conhecer as coisas difíceis, e não 
de fácil acesso para a inteligência humana (pois o sentir é comum a todos e por isso 
é fácil, e nada tem de sábio). Ademais, àquele que conhece com mais exatidão e é 
mais capaz de ensinar as causas, consideramo-lo mais sábio em qualquer ciência. E, 
entre as ciências, pensamos que é mais sabedoria a que é desejável por si mesma e 
por amor ao saber do que aquela que se procura por causa dos resultados, e pensa-
mos que aquela destinada a mandar é mais sabedoria que a subordinada. Pois não 
deve o sábio receber ordens, porém dá-las, e não é ele que há de obedecer a outro, 
porém deve obedecer a ele o menos sábio. Tais são, por sua qualidade e seu número, 
as ideias que temos acerca da sabedoria e dos sábios.4 

Sob a influência de Aristóteles, vários filósofos passarão a pensar a filosofia 
como raiz de todo o conhecimento. Por exemplo a concepção cartesiana e sua 
imagem da árvore do conhecimento, conforme expressa em seu prefácio a 
Princípios da filosofia – muito embora, nesse mesmo livro, Descartes faça uma 
série de críticas a Aristóteles.

Desejaria, primeiramente, explicar o que é filosofia, começando pelas coisas mais 
comuns: essa palavra “filosofia” significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria 
não entendemos somente a prudência nos negócios, mas um perfeito conheci-
mento de todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta de sua 
vida quanto para a conservação de sua saúde e a invenção de todas as artes; e que, 



O que é filosofia? Uma só pergunta e múltiplas respostas 17

a fim de que esse conhecimento seja tal, é necessário que ele seja deduzido das 
primeiras causas, de modo que para adquiri-lo, que se chama propriamente filo-
sofar, é preciso começar pela busca dessas primeiras causas, isto é, dos princípios. 
Esses princípios devem obedecer a duas condições: a primeira é que sejam tão 
claros e tão evidentes que o espírito humano não possa duvidar de sua verdade ao 
considerá-los com atenção; a segunda é que o conhecimento das outras coisas deles 
dependa, de modo que possam ser conhecidos sem elas, mas não elas sem eles. 

… 
Assim toda a Filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a Metafísica, o tronco 

a Física, e os galhos que saem desse tronco são todas as outras ciências, que se redu-
zem a três principais, a saber, a Medicina, a Mecânica e a Moral. Por moral entendo 
a mais alta e perfeita moral, aquela que, pressupondo o inteiro conhecimento das 
outras ciências, é o último grau da sabedoria. Ora, assim como não se colhem frutos 
nem das raízes nem dos troncos das árvores, mas somente da extremidade de seus 
galhos, assim também a principal utilidade da filosofia depende das partes que só 
se aprendem por último.

Na Crítica da razão pura, Immanuel Kant mostra que a filosofia crítica se 
caracteriza exatamente pelo reconhecimento dos limites da razão no entendi-
mento. Segundo ele, não conhecemos a realidade tal como ela é, a coisa-em-si, 
mas apenas o objeto, isto é, o que resulta de nossa relação cognitiva com o real, 
a qual por sua vez depende de nossas faculdades do entendimento (as categorias 
mais gerais) e da sensibilidade (a forma da percepção espaço-temporal). No 
entanto, o reconhecimento desses limites é exatamente o que valida e torna le-
gítimo o conhecimento, uma vez que conhecemos efetivamente o objeto a partir 
de nosso entendimento e sensibilidade. Kant distingue assim o conhecimento 
como resultado do uso legítimo da razão, por um lado, daquilo que podemos 
pensar, embora sem pretensão a conhecimento, por outro, por exemplo o uso 
especulativo da razão que não visa a conhecer o real e no qual não há um 
objeto correspondente.

Embora a filosofia tenha construído uma tradição mais voltada para a con-
templação (theoria) do que para a ação (praxis), houve momentos em que as 
teorias filosóficas procuraram servir à vida prática, especialmente à política. Da 
Antiguidade, o melhor exemplo é ainda Platão, ao idealizar uma cidade justa 
em sua República, visando a implantar seu sistema político em Siracusa. Depois 
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dele, Aristóteles e suas teorias políticas e morais no livro E da Metafísica, que 
não envolviam entretanto a noção de “filosofia primeira”, puramente teórica, 
conforme sua divisão das ciências. E, como vimos, também os filósofos hele-
nistas, embora estes cultivassem as virtudes para fins pessoais e não políticos, 
já que em sua época a polis grega havia desaparecido e, em consequência, a 
política perdera seu lugar de destaque. 

A filosofia como teoria política tem também sua expressão durante o Re-
nascimento, nas obras de Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Maquiavel, por 
exemplo, é considerado o iniciador da ciência política moderna. Sua principal 
obra filosófica, O príncipe, é um tratado político, onde defende que “os fins 
justificam os meios”, ideia que se tornou célebre embora tenha adquirido um 
sentido bastante negativo.

Outros filósofos, como Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Augusto 
Comte, utilizaram-se da filosofia como meio político. Mas o ápice da filosofia 
assim entendida só se dará com Karl Marx, que fundou a doutrina comunista 
moderna, adotada, como é sabido de todos, por diversos países do Leste eu-
ropeu, durante o século XX. É conhecida a frase em que ele, ao mesmo tempo 
em que se queixa dos filósofos cujas filosofias se restringem a teorizar, define 
a tarefa do filósofo como ação: “Os filósofos não fizeram outra coisa senão 
interpretar o mundo de diversas maneiras: o que importa é transformá-lo.” 

O marxismo nasceu em parte de certas categorias do pensamento hegeliano, 
em particular a do caráter formador e liberador da ação: “a filosofia é a história 
da filosofia”, uma posição que se tornou tradicional na história do pensamento. 
Ao criticar Kant, Hegel modifica profundamente a concepção de razão. O co-
nhecer e o agir, faculdades respectivamente teórica e prática da razão, distin-
guidas por Kant, são reunidas por Hegel em uma única concepção: “A Razão é 
Espírito.” O poder da razão é a ação através da qual, apropriando-se do mundo, 
ela o eleva à verdade e toma consciência de si. A concepção de história de Hegel 
é debitária dessa crítica. Para ele, Kant, na Crítica da razão pura, parte de uma 
concepção de subjetividade e de consciência puramente formais, isto é, de 
uma subjetividade universal, abstrata; Kant jamais se pergunta sobre a origem 
do sujeito e sobre seu processo de formação. A subjetividade, segundo Hegel, 
não pode ser tomada como dada, mas deve ser entendida como um processo 
de formação em que a consciência individual interage com outras consciências 
e com o mundo. E a consciência que cada sujeito pode ter é necessariamente 
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resultado da sociedade de que faz parte e do momento histórico em que essa 
sociedade se encontra. Por isso, para Hegel, entender um conceito deve envol-
ver também entender a história desse conceito. Só assim, isto é, se examinar as 
origens dos conceitos que formula e seu processo de formação, que é essencial-
mente histórico, a filosofia poderá ser, como queria Kant, autenticamente crítica:

O ponto de vista geral da história filosófica não é abstratamente geral, mas con-
creto e eminentemente atual, porque é o Espírito que permanece eternamente 
junto de si mesmo e ignora o passado. À semelhança de Mercúrio, o condutor das 
almas, a Ideia é, na verdade, o que conduz os povos e o mundo, e é o Espírito, em 
sua vontade razoável e necessária, que orienta e continuará a orientar os aconte-
cimentos do mundo.5

Um dos nomes mais marcantes da história da filosofia é Friedrich Nietzsche, 
filósofo alemão do século XIX que influenciou substancialmente filósofos e não 
filósofos do mundo contemporâneo. Nietzsche é um crítico radical de toda a 
tradição filosófica, expressão espiritual da cultura ocidental, entendida por ele 
como história da metafísica (a palavra “metafísica” é usada como alternativa 
à palavra “filosofia”), isto é, como uma história dos sentidos e dos valores que 
tem seu início com o dualismo de Platão: “Metafísica é uma posição de oposi-
ção; sua crença medular é a crença na antinomia dos valores”, diz ele em Para 
além do bem e do mal. Para Nietzsche, é preciso que a filosofia deixe de ser 
metafísica e seja uma “genealogia”, que o filósofo desça à origem dos sentidos 
e dos valores e se pergunte “de onde eles provêm?”, “que tipo de força ou de 
desejo os inventou?”, pois somente assim alcançará a crítica demolidora e total 
de uma filosofia “a marteladas”, expressão nietzschiana que exprime a violência 
necessária para a realização do que ele entende por pensamento. Pensar, para 
ele, não é o exercício de uma faculdade, conforme observa Gilles Deleuze, em 
Nietzsche e a filosofia: “O pensamento não pensa sozinho e por si mesmo. … 
Pensar depende das forças que se apoderam do pensamento.”

Eis um dos muitos textos em que Nietzsche deixa claro que todo pensa-
mento, e portanto toda filosofia, é o sintoma de uma vontade: 

Percebe-se sempre nos escritos de um eremita o eco do deserto, o tom sussurrado e 
tímido da solidão; em suas palavras mais fortes, mesmo em seu grito, ressoa ainda 
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uma nova e mais perigosa espécie de silêncio e ocultação. Aquele que solitário 
travou com sua alma, dia após dia, ano após ano, um duelo e um diálogo secretos, 
e em sua caverna – que pode ser um labirinto ou uma jazida de ouro – tornou-se 
um urso das cavernas ou um caçador de tesouros ou um guardador de tesouros 
e dragão, descobre que seus próprios conceitos finalmente adquirem uma cor 
crepuscular característica, um odor das profundezas e um bafo de mofo, algo 
de incomunicável e relutante que sopra lufadas de frio em todos os que passam à 
sua volta. O eremita não acredita que um filósofo – supondo-se que um filósofo 
tenha sido sempre primeiramente um eremita – chegue a expressar suas próprias 
e últimas opiniões em livros: não é precisamente para ocultar o que se tem dentro 
de si que se escrevem livros? – na verdade, ele chegará mesmo a duvidar que um 
filósofo possa ter opiniões “verdadeiras e finais”, e que atrás de cada uma dessas 
cavernas não haja necessariamente uma outra caverna e ainda mais profunda – um 
mundo mais estranho e vasto, para além da superfície, um abismo por trás de cada 
chão, abaixo de todo fundamento. Toda filosofia é uma filosofia de fachada – eis 
um juízo de eremita: “Existe algo de arbitrário no fato de ele ter parado, olhado 
para trás, olhado em volta, de não ter cavado mais fundo aqui, deixado sua pá de 
lado ali – e há também algo de suspeito em tudo isso.” Toda filosofia esconde uma 
outra filosofia, toda opinião é também um esconderijo e toda palavra é sempre 
uma máscara.⁶ 

É como genealogista que Nietzsche irá investigar conceitos centrais da filo-
sofia. Considerado por si mesmo um “destruidor de ídolos”, ele faz observações 
rascantes à filosofia e aos filósofos, em diversos pontos de sua obra. Logo na 
abertura de Sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, ele apresenta 
sua opinião sobre o valor do intelecto e do conhecimento humanos: 

Em algum remoto canto daquele universo que se derrama em um sem-número de 
sistemas solares cintilantes, havia uma vez um astro, sobre o qual animais espertos 
inventaram o conhecimento. Esse foi o minuto mais arrogante e mais mentiroso de 
toda a história do universo: e foi, entretanto, somente um minuto. Passados alguns 
poucos fôlegos da natureza, esfriou e congelou-se o astro, e os animais inteligentes 
tiveram de morrer. – Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso 
lograr ter ilustrado adequadamente o quão lamentável, fantasmagórico e fugaz, 
o quão sem finalidade e arbitrário parece o intelecto humano diante da natureza. 
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Durante eternidades ele sequer existiu; e quando de novo houver passado, nada 
terá acontecido. Pois não há para esse intelecto nenhuma missão adicional que o 
conduza para um além da vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente 
seu possuidor e genitor o considera de modo tão pateticamente solene, como se os 
gonzos do mundo girassem dentro dele. Mas, se pudéssemos nos comunicar com 
uma mosca, perceberíamos então que também ela boia no ar com esse mesmo 
pathos, sentindo a si mesma como centro voante deste mundo. Não há nada tão 
desprezível e insignificante na natureza que ela não possa imediatamente explodir 
como a um saco ao mais leve sopro desse poder de conhecimento. E assim como 
todo transportador de carga quer ter seu admirador, assim também o mais or-
gulhoso dos homens, o filósofo, supõe estar vendo por todos os lados os olhos do 
universo telescopicamente focados sobre sua ação e pensamento.

E mais adiante, ainda nesse mesmo livro, ele se pergunta sobre o sentido 
e o valor da verdade:

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias e 
antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram engran-
decidas, transpostas, e poética e retoricamente embelezadas, e que, após longo 
uso, parecem sólidas, canônicas e obrigatórias a um povo: as verdades são meras 
ilusões, das quais esquecemos que isso é o que elas são; metáforas que se tornaram 
gastas e sem força sensual, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em 
consideração como metal, não mais como moedas.

Certos aspectos da filosofia de Nietzsche, a crueza de suas críticas à cul-
tura ocidental, sua sinceridade, sua ousadia, seu espírito revoltado, sua grande 
erudição e seu tom visionário, criaram uma classe de seguidores que se apro-
priaram de sua filosofia de modo tendencioso. Nietzsche é até hoje amado por 

“adeptos” fanáticos, que se dizem “nietzschianos” mas que muitas vezes sequer 
leram sua obra, e é também odiado por aqueles que erroneamente supõem 
que sua filosofia possa ter servido como fundamento para o nazismo, para 
o nacionalismo ou para o antifeminismo. Sua filosofia do super-homem, sua 
proposta de transvaloração de todos os valores e sobretudo sua famosa decla-
ração, em seu livro mais famoso e difícil, Assim falou Zaratustra, de que “Deus 
está morto”, provocaram inúmeros mal-entendidos e fizeram de Nietzsche o 
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filósofo mais controverso de todos os tempos. Ele próprio, como um profeta, 
previu e abominou aquilo em que o futuro poderia transformá-lo:

Conheço minha sina. Um dia, meu nome será ligado à lembrança de algo tre-
mendo – de uma crise como jamais houve sobre a Terra, da mais profunda colisão 
de consciências, de uma decisão conjurada contra tudo o que até então foi acredi-
tado, santificado, requerido. Eu não sou um homem, sou dinamite. … Tenho um 
medo pavoroso de que um dia me declarem santo: perceberão por que publico 
este livro antes, ele deve evitar que se cometam abusos comigo.⁷

 A filosofia como genealogia influenciou uma série de filósofos no século XX. 
Dentre esses destaca-se em especial o revolucionário pensador francês Michel 
Foucault. Como Nietzsche, Foucault não acreditava na objetividade da história 
e, em consequência, negava o quadro temporal tradicional, que com preende 
os fenômenos culturais a partir de categorias decorrentes de um contínuo es-
piritual único e homogêneo. De acordo com Foucault, para se compreender os 
fenômenos culturais é preciso que se reconstitua o campo epistemológico em 
que surgiram. Um campo epistemológico, ou simplesmente episteme, é uma 
estrutura, um espaço independente, descontínuo, dentro do qual se produzem 
determinados saberes e noções através de uma série de articulações que podem 
ultrapassar as fronteiras do que está sendo produzido. Assim, em A história da 
loucura, por exemplo, para examinar as condições que permitiram a emergên-
cia da psiquiatria como um saber médico e legítimo sobre a loucura, não basta 
a análise do desenvolvimento da ideia de loucura, mas é preciso considerar os 
discursos e as práticas relativas ao “louco”, e a relação entre esse acontecimento 
e uma determinada trajetória do binômio razão/desrazão.

Os exemplos aqui citados, e que poderiam se multiplicar indefinidamente, 
servem apenas para ilustrar a impossibilidade de se alcançar uma caracteriza-
ção precisa de filosofia, pois quantos forem os filósofos tantas serão as filoso-
fias e suas definições e interpretações. Por essa razão, que nos seja permitido 
comparar a trajetória dos que estudam filosofia à daqueles que entram em um 
labirinto, com caminhos que obstinadamente se bifurcam, ou em uma biblio-
teca, como a do conto “A biblioteca de Babel”, de Jorge Luis Borges, que abriga 
um número infindável de livros, distribuídos em prateleiras de longas estantes 
em número sempre invariável e igual, por infindáveis galerias hexagonais, que 
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desembocam em outras e mais outras galerias hexagonais. Uma escada em 
espiral mostra que a biblioteca também “se abisma e se eleva ao infinito”; e a 
luz emitida pelos hexágonos “é insuficiente”:

Afirmo que a Biblioteca é interminável. Os idealistas argúem que as salas hexa-
gonais são uma forma necessária do espaço absoluto ou, pelo menos, de nossa 
intuição do espaço. Alegam que é inconcebível uma sala triangular ou pentagonal. 
(Os místicos pretendem que o êxtase lhes revele uma câmara circular com um 
grande livro circular de lombada contínua, que siga toda a volta das paredes; mas 
seu testemunho é suspeito; suas palavras, obscuras. Esse livro cíclico é Deus.) 
Basta-me, por ora, repetir o preceito clássico: A Biblioteca é uma esfera cujo centro 
cabal é qualquer hexágono, cuja circunferência é inacessível.

Há sempre, é claro, aqueles que supõem a existência de um livro dos livros, 
de um livro-solução de todos os enigmas, mas ele não existe; os textos não se 
decifram, os textos remetem a textos, que remetem a outros textos, como em 
um mise en abîme, como mostram as imagens que se projetam infinitamente 
em espelhos. Estamos assim condenados pelo tempo, pela impossibilidade de 
alcançar o absoluto e de obter uma resposta.

Também sabemos de outra superstição … : a do Homem do Livro. Em alguma 
estante de algum hexágono (raciocinaram os homens) deve existir um livro que 
seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais: algum bibliotecário o con-
sultou e é análogo a um deus. … Muitos peregrinaram à procura d’Ele. Durante 
um século trilharam em vão os mais diversos rumos. Como localizar o venerado 
hexágono secreto que o hospedava? Alguém propôs um método regressivo: para 
localizar o livro A, consultar previamente um livro B, que indique o lugar de A; 
para localizar o livro B, consultar previamente um livro C, e assim até o infinito… 
Em aventuras como essas, prodigalizei e consumi meus anos. Não me parece 
inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total; rogo aos 
deuses ignorados que um homem – um só, ainda que tenha sido há milhares de 
anos! – o tenha examinado e lido. Se a honra, a sabedoria e a felicidade não são 
para mim, que sejam para outros. Que o céu exista, ainda que meu lugar seja o 
inferno. Que eu seja ultrajado e aniquilado, mas que em um instante, em um ser, 
Tua enorme Biblioteca se justifique.


