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RESUMO 

O presente trabalho procura analisar a temática da transcendência e da religião no pensamento de Lima 

Vaz. Parte-se da hipótese de que, diante de uma tomada de consciência cada vez mais aprofundada da 

crise da modernidade e do niilismo metafísico e ético contemporâneos, o filósofo brasileiro propõe 

uma tratativa da transcendência como via de saída do imanentismo moderno e abertura de novos 

horizontes de sentido para o humano. Isto vem corroborado pela reflexão que, como filósofo cristão, 

realiza sobre a religião, em suas elaborações teóricas e vivenciais, como espaço em que se podem 

cultivar as sementes de sentido descobertas na investigação sobre a transcendência em geral. Trata-se 

de uma investigação no entrecruzamento da antropologia filosófica, da metafísica e da filosofia da 

religião. 

O itinerário do trabalho começa com a rememoração tanto do contexto da modernidade e de sua crise 

quanto do desenvolvimento histórico da noção de transcendência, adentra-se sua tratativa sistemática 

através do estudo do homem como ente capaz de ir além de si mesmo, em seu dinamismo espiritual 

que aponta para um horizonte transcendente, o qual pode ser visto como formal (ser, verdade, bem) e 

como real (o Absoluto divino). Encaminhar-se a esse horizonte significa fazer metafísica, cujo ponto 

de partida é a intuição do ser no ato judicativo, a grande descoberta é o ser como actus essendi e o 

ponto de chegada é o Esse ipsum subsistens, em relação ao qual a analogia é um meio privilegiado de 

aproximação. Nesse itinerário, a companhia de Tomás de Aquino demonstra-se clarividente e 

iluminadora. Por fim, o movimento de autotranscedência próprio do espírito humano é visto não 

somente em sua dimensão de pensamento teorético, mas de experiência religiosa do Absoluto divino 

que, por sua vez, abre novas perspectivas também à reflexão, pela busca de harmonia entre fé e razão. 

O trabalho procura evidenciar a proposta vaziana de um enfrentamento honesto da questão da 

transcendência, enquanto portadora de uma saída da clausura niilista na direção de um sentido de vida 

plausível ao homem, entendido como racional e livre.  

Palavras-chave: Lima Vaz – transcendência – religião – modernidade – sentido. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the theme of transcendence and religion in Lima Vaz‘s  thought. Considering a 

crisis involving modernity and metaphysical and ethical nihilism, the Brazilian philosopher suggests 

transcendence as an outflow of modern immanentism and a new horizon of meaning for the human 

existence. As a Christian philosopher, through his theoretical and experiential elaborations, Lima Vaz 

reflects on religion as a medium in which it‘s possible to cultivate the seeds of meaning discovered in 

the research about transcendence in general. This is an investigation in the intersection of 

Philosophical Anthropology, Metaphysics and Philosophy of Religion. 

The itinerary of this work begins with the recollection of the context of modernity and its crisis and the 

historical development of the concept of the transcendence. The human being is systematically seen as 

capable of going beyond itself, through a spiritual dynamism that aims to a transcendent horizon, 

which can be seen as formal (Being, True, Good) and actual (the divine Absolute). Doing metaphysics 

means pursuing that horizon, whose starting point is the intuition of being in the judicative act, the 

great discovery is the being as actus essendi and the point of arrival is the Esse ipsum subsistens, for 

which the analogy is a privileged way of approximation. In this route, Thomas Aquinas is a 

clairvoyant and enlightening company. Finally, the self-transcendence of the human spirit is seen not 

only in its theoretical dimension of thought, but as a religious experience of the divine Absolute 

which, in turn, opens new perspectives for reflection, seeking harmony between faith and reason. 

The work seeks to bring the honest confrontation of the issue of transcendence as performed by Lima 

Vaz, while allowing an exit from nihilism towards a plausible sense for human existence, understood 

as rational and free. 

Key-words: Lima Vaz – transcendence – religion – modernity – meaning. 
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A história tem seus desertos, assim como a 

geografia. Um dos desafios mais antigos das 

civilizações é ousar a travessia de desertos, seja 

geograficamente, seja historicamente, desertos 

que muitas vezes o ser humano mesmo criou 

(CFB, p. 43). 

 

A invenção do sentido é, pois, a tarefa humana 

por excelência e só ao homem, portador do 

logos, aberto ao ser e à verdade, é dado o 

supremo risco de enunciar o sentido e de 

traduzir, assim, as razões do ser em razões do 

viver (SNS, p. 9). 

 

Tudo, portanto, leva a crer que um passo além 

da pós-modernidade (...) consistirá em 

repropor, provavelmente em novos termos, nas 

diversas instâncias da cultura, sobretudo nas 

instâncias ética, filosófica e religiosa, o 

problema da transcendência como problema de 

um Transcendente que se eleve acima da 

natureza, do sujeito e da história (...): nela 

[na transcendência], natureza, sujeito e 

história são assumidos no mistério de uma 

Presença na qual o homem pode reconhecer, 

finalmente, sua imagem perfeita, sua verdade 

e seu fim (EF III, p. 118). 

H. C. de Lima Vaz 

 



   

Introdução 

 

 

 

Deve-se saber duvidar onde é preciso, afirmar 

onde é preciso, submeter-se onde é preciso. 

Quem não age assim, não compreende a força 

da razão. Alguns falham contra esses três 

princípios, ou afirmando tudo como demons-

trativo, desconhecendo-se na demonstração; ou 

duvidando de tudo, ignorando onde é preciso se 

submeter; ou submetendo-se a tudo, sem saber 

onde é preciso julgar. 

 

(B. Pascal, Pensées, 170) 

 

 



   

Henrique Cláudio de Lima Vaz
1
, falecido há doze anos, é reconhecido como um 

representante notável do pensar filosófico no cenário nacional. Prova disso são os vários 

trabalhos acadêmicos realizados acerca de sua vasta obra e dos temas nela presentes. Para se 

restringir apenas às teses doutorais, foram já pesquisados aspectos sistemáticos
2
, 

antropológicos
3
, ético-sociais

4
, ético-teológicos

5
 e metafísicos

6
 da produção vaziana. 

A estes importantes estudos, vem somar-se a pequena contribuição desta tese que 

versa sobre as questões da transcendência e da religião na abordagem filosófica que lhe deu 

Lima Vaz. O trabalho que aqui se apresenta situa-se, pois, na confluência da antropologia, da 

metafísica e da filosofia da religião. Com efeito, é o homem que, ousando indagar pelo 

sentido e fundamento de si mesmo e de todo o real, pode elevar-se ao assentimento de fé em 

uma realidade a ele superior, reconhecida como absoluta fonte de ser, de verdade e de bem e a 

que se dá o nome de Deus. 

De acordo com Lima Vaz, ―a reflexão sobre a Transcendência pode ser considerada a 

terra natal da Filosofia‖
7
. Dentre os vários assuntos que ocuparam o filósofo jesuíta em sua 

                                                           
1
 Lima Vaz nasceu em Ouro Preto-MG, aos 24 de agosto de 1921. Ingressou na Companhia de Jesus em 1938, 

sendo ordenado sacerdote em 15 de julho de 1948. Realizou seus estudos na Faculdade Eclesiástica da 

Companhia de Jesus, em Nova Friburgo-RJ, e na Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma), onde se 

doutorou em Filosofia no ano de 1953, com uma tese sobre Platão. Desde então, lecionou no Brasil, tanto na 

Faculdade de Filosofia onde antes havia estudado (e que atualmente compõe a FAJE), quanto na FAFICH/ 

UFMG. Publicou diversos livros e artigos, a maioria destes últimos na Revista Síntese, que também dirigiu por 

vários anos. Veio a falecer aos 23 de maio de 2002, em Belo Horizonte-MG, sendo reconhecido por gerações 

de estudantes como verdadeiro mestre na arte de pensar filosoficamente. 

2
 SAMPAIO, R. G., Metafísica e modernidade: Método e estrutura, temas e sistema em Henrique Cláudio de 

Lima Vaz. São Paulo: Loyola, 2006 (Tese defendida na Universidade Gama Filho).  

3
 CRUZ, P. C., Antropologia e razão moderna no pensamento de H. C. de Lima Vaz. Tese de Doutorado. Roma: 

Pontifícia Universidade da Santa Cruz, 1997. 

4
 RIBEIRO, E. V., Reconhecimento ético e virtudes. São Paulo: Loyola, 2011(Tese defendida na Pontifícia 

Universidade Gregoriana); SOUSA, M. C. Comunidade ética: reconhecimento, consenso e sociedade em 

Henrique Cláudio de Lima Vaz. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC-SP, 2009. 

5
 SOUSA, M. P., O debate em torno ao relativismo moral na teologia moral contemporânea. Uma contribuição 

a partir da antropologia de Henrique C. de Lima Vaz. Tese de Doutorado. Roma: Academia Alfonsiana/PUL, 

2011.  

6
 OLIVEIRA, C. M. R., Metafísica e ética: A filosofia da pessoa de Lima Vaz como resposta ao niilismo 

contemporâneo. São Paulo: Loyola, 2013 (Tese defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana). 

7
 AF II, p. 114. 
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longa carreira acadêmica
8
, merece destaque o da transcendência que, de certo modo, 

apresenta-se como fim último para onde tendem os demais.  

Ora, é justamente no encaminhar-se para a transcendência que o itinerário perfaz a 

reflexão total do espírito sobre si mesmo e o sujeito pode reencontrar-se no nível 

mais profundo do seu ser, onde, enquanto espírito, acolhe o Absoluto presente 

como Verdade (medida), como Bem (norma) e como Ser (fim) a todo ato de 

inteligência e de liberdade
9
. 

 O discurso sobre a transcendência se situa no âmbito da indagação acerca do sentido 

radical da existência humana, bem como do porquê do cosmos e da história. Diante da 

inegável limitação espaciotemporal e intelectivo-moral que o envolve, o homem não pode 

deixar de se pôr a questão fundamental do sentido e do valor de sua vida, de sua origem e de 

seu fim, questões cujo raio de alcance se amplifica em nível de humanidade e de universo. 

Certamente, foram questões de tal espessura que impulsionaram ao pensamento filosófico 

tantas pessoas nos últimos vinte e seis séculos. 

Trata-se, porém, no caso de Lima Vaz, de uma reflexão contextualizada na época da 

crise da modernidade, com os impasses e as angústias que a caracterizam. Diante da 

absolutização do sujeito e de sua razão, característica do pensamento moderno, mas também 

de sua desmitificação, que marca sua mencionada crise, ainda é possível falar em sentido? 

Ainda é possível identificar um Absoluto doador de sentido a este mundo desencantado? Não 

seria isso uma tentativa de fuga dos problemas reais e urgentes? Não seria apenas um 

paliativo ideológico para as mazelas do homem que se percebe insanavelmente débil diante 

das exigências da verdade e do bem? Não seria melhor renunciar a tais divagações e viver 

como se pode, sem certezas e sem esperanças? 

Tais questões se dirigem ao pensamento filosófico, especialmente à metafísica, mas 

também se dirigem à religião e à sua análise filosófica. De modo lapidar, Lima Vaz resume 

essas incontornáveis interrogações, que atravessam como um ―gládio impetuoso‖ o coração 

do homem contemporâneo: 

                                                           
8
 Segundo a sistematização feita por Sampaio, a partir do testemunho do próprio Lima Vaz, podem-se elencar 

como os principais temas de sua investigação filosófica o sujeito, o mundo, a cultura, a história e a 

transcendência. Cf. SAMPAIO, R. G., Metafísica e modernidade, p. 39-45. 

9
 AF II, p. 96. 
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(...) é possível pensar Deus, crer em Deus, aceitar Deus e agir à luz da existência 

de Deus num mundo que, aparentemente, chegou ao termo da imensa operação 

cultural, iniciada dois séculos antes, de liquidar de vez a herança teísta de uma 

história imemorial?
10

 

Diante desta problemática, o pensador jesuíta propõe uma tratativa da transcendência 

como via de saída do imanentismo moderno e abertura de novos horizontes de sentido para o 

humano. Isto vem corroborado pela reflexão que, como filósofo cristão, realiza sobre a 

religião, em suas elaborações teóricas e vivenciais, como espaço em que se podem cultivar as 

sementes de sentido descobertas na investigação sobre a transcendência em geral
11

.  

Com Mac Dowell, é permitido afirmar que o pensamento de Lima Vaz se configura, 

assim, como ―(...) um pensar da história na sua abertura à transcendência‖
12

. Tal conciliação 

entre a inalienável historicidade do homem e sua radical tendência para o além de si, em 

última análise, para o Absoluto, realiza-se por via dialética. História, retomada por meio de 

uma séria rememoração
13

 de fatos e ideias, e dialética, que rompe a couraça do mesmo pela 

irrupção de uma alteridade (inclusive daquela divina): tais são pontos cruciais da impostação 

filosófica vaziana, que guarda suas dívidas para com o método dialético platônico e hegeliano, 

acolhido e trabalhado de modo próprio pelo pensador jesuíta
14

. Segundo ele, o caminho 

                                                           
10

 TCD, p. 351. 

11
 O conceito de filosofia cristã foi objeto de um aceso debate na Academia francesa entre os anos ‘20 e ‘30 do 

século passado. Prescindindo da imersão exaustiva nesse argumento, por ora basta dizer que se entende por 

filosofia cristã uma reflexão filosófica que leve em consideração o aporte da Revelação bíblica e da doutrina 

cristã em sua elaboração, seja como conteúdo a ser trabalhado, seja como princípio inspirador, sem lesar a 

legítima autonomia do pensamento. Lima Vaz se enquadra nessa tradição, que ele caracteriza como ―nós, que 

filosofamos sob o signo do Evangelho‖ (MVF, p. 690), para a qual postula um lugar na constelação filosófica 

contemporânea: ―(...) reivindicamos a legitimidade de uma linha filosófica especificamente cristã, em cujos 

prolongamentos nos reconhecemos‖. EF VII, p. 7. Para uma visão ampla do conceito e das questões atinentes à 

filosofia cristã, cf. BOGLIOLO, L., Il problema della filosofia cristiana. Brescia: Morcelliana, 1959. 

12
 MAC DOWELL, J. A., ―O pensamento do Padre Lima Vaz no contexto da filosofia contemporânea no 

Brasil‖. Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 67, n. 2, p. 249.  

13
 ―Assim, rememoração é pleno conhecimento, e não uma simples etapa preparatória em que exercitaríamos a 

memória individual ou recorreríamos à memória coletiva com a finalidade de obter instrumentos para um 

conhecimento ainda a ser produzido. É por isso que a rememoração é ―histórica‖. Ela é um movimento – que se 

dá no nosso presente histórico – de reelaboração da questão e de recomposição do nosso presente frente à 

questão que nos é proposta a partir da tradição histórica, isto é, a partir das formas passadas de proposição da 

mesma questão‖. LEOPOLDO E SILVA, F., ―Notas para um estudo dos procedimentos metódicos em Lima 

Vaz‖. Síntese, n. 97, p. 151.  

14
 Cf. EF III, p. 3-80. 
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dialético não se refere a uma lógica artificial aplicada ao entendimento da realidade, mas 

expressa a estrutura mesma do real na tentativa humana de compreendê-lo
15

.  

De modo especial, o caminho dialético indica que a finitude (limitação eidética) não é 

a última fronteira do humano, mas este se direciona com uma intencionalidade ao mesmo 

tempo gnosiológica e existencial à infinitude do ser
16

 (ilimitação tética). Nas palavras de 

Lima Vaz, 

Em suma, podemos dizer que a dialética em sua versão originariamente platônica 

e nos diferentes modelos que nela se inspiram é, essencialmente, uma ontologia. 

Ela avança a partir das oposições fundamentais, sobretudo a oposição finito-

infinito, que exprimem a inteligibilidade discursiva do Ser. Por conseguinte, o 

―caminho dialético‖ não serve de roteiro quando se trata de proceder à análise, à 

classificação e à demonstração dos objetos finitos circunscritos nos limites de sua 

finitude
17

. 

Desse modo, perscrutando dialeticamente a realidade desde suas aporias estruturais, o 

pensador se vê impelido a avançar continuamente para além dos estreitos limites de sua 

particularidade na direção de um horizonte inteligível sempre mais amplo. O espírito humano, 

porém, não consegue abarcar com seu olhar interior o todo do real, já que nele está inserido, 

percebendo assim sua finitude constitutiva. Ao mesmo tempo, vislumbra que sua atitude 

fundamental de abertura àquele horizonte não é vã, já que lhe possibilita reconhecer – 

mediante a valência ontológica do juízo, em que a categorialidade dos entes é suprassumida
18

 

na infinitude transcendental do ser – um Absoluto de existência, inteligência e amor (vale 

dizer um Espírito Absoluto), radicalmente transcendente a todo finito, que não só realiza a 

                                                           
15

 ―O procedimento dialético não é um procedimento formal no qual uma forma lógica é aplicada a um conteúdo 

que lhe é exterior. Ele traduz a lógica intrínseca do conteúdo, o dinamismo da sua própria inteligibilidade. Eis 

porque o método dialético parte do conteúdo inteligível mais elementar, ou seja, a afirmação ‗alguma coisa é‟, 

e tem início com a suprassunção, por meio do argumento de retorsão da mais primitiva oposição, a que opõe o 

ser ao nada, suprassunção expressa logicamente pelo princípio de não-contradição. É a partir desse 

fundamento que se forma a oposição do uno e do múltiplo que, sobrelevada na relação de alteridade, dá início 

ao caminho da metafísica. O procedimento dialético é inseparável, portanto, da consideração e avaliação do 

conteúdo‖. EF VII, p.158. 

16
 Um esclarecimento preliminar se faz necessário quanto ao uso da terminologia metafísica ao longo deste 

trabalho: (a) utilizar-se-ão como sinônimos os termos ser e existir, referindo-se ao actus essendi (ato de ser); 

(b) ter-se-á o máximo cuidado em não confundir ser e ente, aquele empregado em sentido verbal e este em 

sentido nominal (quod est). Exceção a este princípio será admitida somente nas citações literais. 

17
 MD, p. 15. 

18
 Suprassumir é o termo utilizado normalmente por Lima Vaz para traduzir o aufheben hegeliano, no sentido de 

uma superação que conserva: ―quer dizer elevar mas, ao mesmo tempo, assumir, conservando consigo‖. FFA, 

p. 81. Lima Vaz se apropria assim do vocábulo introduzido por Paulo Meneses na tradução brasileira da 

Fenomenologia do espírito. 
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aspiração do espírito humano de abarcar a totalidade do real, mas é seu fundamento e seu fim 

último, ou seja, sua instância de sentido: o de onde e o para onde de todo ente e do homem 

em particular. Se o caminho dialético tende à realização de um sistema, este só poderá ser, 

portanto, um sistema aberto. 

A abertura do sistema vaziano procede, pois, do reconhecimento de um Absoluto 

transcendente e pessoal, que, como fonte inexaurível, comunica livremente o 

existir aos entes contingentes. Mas este Absoluto é também o fim e, 

consequentemente, o bem para o qual o espírito humano tende em virtude de sua 

abertura ilimitada para o ser como tal. No entanto, esta tendência pode ser ou não 

ratificada pela adesão livre de cada um, o que confirma o caráter aberto do 

sistema
19

. 

A dialética vaziana possui, assim, um caráter essencialmente metafísico, que será 

aplicado também aos âmbitos da antropologia e da ética. É nesta chave de leitura que Lima 

Vaz se apropriará dos conceitos da filosofia clássica, nomeadamente daqueles tomasianos, 

que lhe servirão de decisiva inspiração. Pode-se afirmar que, mesmo bebendo à torrente 

hegeliana, o filósofo jesuíta não se considerava propriamente um discípulo do príncipe dos 

idealistas alemães, já que a recepção de sua dialética se faz sempre à luz de Platão (pai da 

dialética) e de Tomás de Aquino (verdadeiro mestre de Lima Vaz), tratando-se então de uma 

recepção crítica e criativa, jamais em detrimento de seu aporte para a transcendência do finito 

ao infinito
20

. 

Neste trabalho, pretende-se escavar a rica mina da produção filosófica vaziana em 

busca das pedras preciosas de suas ideias que possam configurar uma abordagem da teologia 

filosófica (como parte integrante da metafísica) e da filosofia da religião. Tem-se presente que 

Lima Vaz, a rigor, não elaborou uma sistematização acabada desses âmbitos da pesquisa 

filosófica, mas – utilizando uma metáfora a ele muito cara – em sua obra não é difícil 

encontrar as raízes de uma tal reflexão, que podem ser identificadas e desenvolvidas. Não se 

propõe aqui realizar o trabalho exaustivo de conjugar num sistema definitivo tais intuições e 

ideias, mas sim de indicá-las, desenvolvê-las e organizá-las tanto quanto possível. 

O itinerário da presente tese parte da rememoração histórica em dúplice vertente: por 

um lado, do contexto atual da crise da modernidade, que interpela o pensador jesuíta e que ele 

                                                           
19

 MAC DOWELL, J. A., ―O pensamento do Padre Lima Vaz no contexto da filosofia contemporânea no 

Brasil‖. Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 67, n. 2, p. 247.  

20
 Cf. Ibidem, p. 248. 
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quer também interpelar; por outro, do conceito de transcendência formal e real, como foi 

trabalhado na história da filosofia. Adentrando a parte propriamente sistemática da pesquisa, 

buscar-se-ão os fundamentos antropológicos da afirmação do Absoluto na autotranscendência 

do espírito humano, em suas dimensões intelectiva e volitiva. O passo seguinte será a análise 

do movimento que vai do espírito ao Absoluto, através da relação de transcendência. O 

Absoluto, entendido filosoficamente como Deus, e o acesso religioso do homem a ele serão os 

temas dos últimos capítulos. Em tal percurso, verificar-se-á a presença de Tomás de Aquino 

como uma referência privilegiada e iluminadora.  

Com esta pesquisa deseja-se, pois, percorrer um caminho de pensamento em 

companhia de Lima Vaz, que soube ensinar ao homem de hoje como reencontrar e trilhar os 

rastros do Absoluto divino num contexto em que se quer por todos os meios apagá-los, seja na 

consciência individual, seja nas construções culturais e na organização social. Deseja-se 

reaprender com o filósofo jesuíta que ―esta afirmação de Deus não cerra, porém, o sistema do 

pensar. É, ao invés, a condição de sua abertura (...)‖
21

, uma vez que impele o homem a uma 

incessante superação de suas sínteses já alcançadas, no rumo de um mistério que o envolve e 

o supera, que lhe dá chão para apoiar-se e céu para contemplar, que o leva a conhecer-se em 

profundidade e a tomar decisões éticas responsáveis, que lhe descortina audazes esperanças. 

Em suma, o texto que segue pretende levar seus leitores a verificar a solidez – ou, pelo menos, 

a plausibilidade – da proposta vaziana, cuja formulação se pode assim sintetizar: 

(...) estamos convencidos de que a identidade essencial da filosofia, irredutível 

aos procedimentos epistemológicos e teóricos da ciência, reside na intenção 

metafísica que a anima desde suas origens. Essa intenção manifestou-se 

fundamentalmente na clara intuição do problema da Transcendência, seja em sua 

forma com a descoberta da noção do ser puramente inteligível (noetón ou on he 
on) e da constelação de seus atributos, seja em seu conteúdo com a admissão de 

um Absoluto real
22

.  

                                                           
21

 Ibidem, p. 249. 

22
 FF, p. 244. Seja permitido chamar a atenção para alguns procedimentos metodológicos adotados neste trabalho: (a) 

os textos de Lima Vaz e de Santo Tomás são citados sempre por meio de siglas ou abreviaturas; (b) as citações são 

feitas em notas de rodapé, bem como as explicações adicionais e comentários; (c) as obras de autores clássicos são 

citadas conforme o uso corrente na academia; (d) em alguns momentos do trabalho, em nota, são indicadas obras 

como exemplificação da temática de que se está tratando, sem que se apresente uma citação direta ou indireta com 

indicação específica de páginas; nestes casos, a obra vem com sua referência completa e não aparecerá na 

Bibliografia final; (e) como recurso metodológico nas notas de rodapé, utilizam-se apenas o idem e o ibidem, mas 

não o op. cit. e outros, para não se causar confusão em relação às obras mencionadas; (f) em certos casos preferiu-se 

deixar algum texto ou expressão citados em língua estrangeira sem tradução, devido a sua relevância para 

fundamentar a exposição; (g) quando se cita um texto de língua estrangeira traduzindo-o, se não se diz diversamente, 

a tradução é do autor do trabalho. 



   

Capítulo I 

 

Os desafios do contexto 

 

 

 

 

A Filosofia é o seu tempo expresso no pensamento. 

(G.W.F. Hegel, Linhas fundamentais da Filosofia 

do Direito, Prefácio) 

 

Desde quando o passado não projeta mais a sua 

luz sobre o futuro, a mente do homem é 

constrangida a vagar nas trevas. 

(A. de Tocqueville, A democracia na América, III, 4, 8) 
 



   

O pensamento filosófico se dá em contextos histórico-teóricos bem definidos. 

Ninguém pode, com efeito, filosofar sem se referir ao modus vivendi et cogitandi de sua 

própria época, já que cada pensador traz consigo as marcas e inquietudes, as possibilidades e 

limites de seu tempo. De outro lado, igualmente, não se podem desprezar as lições do 

passado. Assim, quando o estudioso da filosofia busca conhecer de modo aprofundado o que 

autores a ele anteriores lograram alcançar em sua aventura intelectual, procura aprender deles 

o modo de aproximar-se ao sentido do real para poder enfrentar com mais perspicácia e 

acuidade as questões do presente. 

Trata-se do dinamismo que move a história da filosofia no repensar as obras 

significativas do passado com atenção às questões atuais, que Lima Vaz, na esteira da herança 

hegeliana, denomina de rememoração (Erinnerung), entendida por ele como primeiro passo 

do método de trabalho filosófico
1
. Ela indica que a reflexão sobre os temas fundamentais da 

existência não começa hic et nunc, mas tem uma história que sempre precisa ser levada em 

consideração. Como afirma Mac Dowell,  

(...) o progresso da Filosofia apresenta-se como uma permanente reinvenção, onde 

se conjugam continuidade e descontinuidade, não repetição mecânica do já dito, 

mas iniciativa de sua inteira reproposição sob a forma de espontânea criação. 

Manifestação, por um lado, da invariância fundamental da natureza humana, na 

constância da problemática, sempre recorrente em níveis diversos, a rememoração 

remete, por outro, à radical historicidade do pensar, aberto permanentemente a 

novos horizontes interpretativos2. 

Desse modo, a rememoração é o ―tornar presente na atualidade do filosofar de uma 

longa sequência de problemas, de temas e de sistemas que não foram mais do que a inscrição, 

no espaço do conceito, das vicissitudes culturais de um tempo‖ ou, em outras palavras, ―a 

leitura conceptual do presente histórico a partir de toda a substância inteligível do passado‖
3
.  

Segundo Lima Vaz, portanto, o estudo dos antigos mestres, de seus textos e de suas ideias, 

não é um fim em si mesmo. É um meio para que as questões atuais sejam mais bem refletidas.  

                                                           
1
 ―Para mim, o exercício do ato de filosofar é sempre uma ‗rememoração‘ (uma Erinnerung, como diria Hegel) e 

uma ‗atenção‘ que podemos chamar conceptualizante, ou seja, pensada, refletida e discursivamente explicada, 

à realidade (...). Filosofia é anámnesis – recordação – e é nóesis – pensamento‖. MVF, p. 684-685. 

2
 MAC DOWELL, J. A., ―Método dialético, história e transcendência no sistema filosófico de Henrique de Lima 

Vaz‖. In: CARDOSO D. (Org.), Pensadores do século XX, p. 222-223. 

3
 EF III, p. 286-287. 
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Tais considerações ajudam a emoldurar os primeiros passos deste trabalho. Como seu 

marco inicial, deseja-se rememorar aquilo que se poderia chamar de projeto moderno de 

cultura e civilização, aí incluído o pensamento filosófico. Este é o solo em que se desenvolveu 

a reflexão vaziana, bem como seu privilegiado interlocutor. Tem-se a intenção de caracterizar 

o período dito moderno em suas notas distintivas, bem como as críticas que lhe vêm sendo 

dirigidas e a crise em que se encontra. Antes, porém, é preciso apresentar algumas 

delimitações linguísticas e históricas. Desse modo, identificar-se-á o contexto em que Lima 

Vaz reflete sobre a transcendência e sua impostação epocal. Esta temática específica será 

também objeto de rememoração num segundo momento, no capítulo seguinte, como passo 

prévio necessário para sua posterior abordagem sistemática.  

 

1. A modernidade 

Afirma Lima Vaz que  

o termo ―modernidade‖, usado hoje a cada momento e a todo propósito, acaba 

tendo muito dessas moedas gastas, cuja inscrição tornou-se indecifrável; ou então 

circula como um mot de passe, cuja significação todos julgam possuir, mas que 

ninguém consegue explicar qual seja exatamente4. 

Procurar-se-á fazer uma aproximação a este fenômeno em dois momentos: 

primeiramente, a partir de um olhar fenomenológico, englobando elementos lexicais e 

histórico-filosóficos, para então poder se indagar sobre a interpretação vaziana da 

modernidade. 

1.1. Formação da modernidade 

Qual a significação histórico-etimológica da palavra modernidade?  Sabe-se que ela 

deriva do advérbio latino modo, que significa recentemente, indicando algo próximo na 

sucessão temporal ou, para usar a linguagem coloquial, algo que está ―na moda‖, em voga. 

Modernidade seria, pois, sinônimo de tempo presente, atual.  

                                                           
4
 AM, p. 241. 
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A primeira menção, de que se tem notícia, ao adjetivo modernus é do século VI d. C., 

sendo uma das últimas heranças do Latim tardio. A partir da era carolíngia, os eruditos 

europeus começavam a se dar conta de que estavam vivendo em uma época 

socioculturalmente distinta daquela passada, a que denominaram antiqua, tendo a si mesmos 

por modernos. O substantivo latino modernitas, contudo, só veio a aparecer no século XII, 

sendo popularizado nas línguas vernáculas, salvo raras exceções, apenas no século XIX
5
.   

A referida distinção ganhou corpo com o desenvolvimento dos estudos lógicos, 

filosóficos e teológicos – sobretudo com a redescoberta de Aristóteles no século XIII – de 

modo que a partir do final do século XIV tornou-se comum falar em via antiqua e via 

moderna, respectivamente o modo de pensar dos seguidores dos mestres do século XIII 

(como Tomás de Aquino) e o dos seguidores dos ―novos‖ mestres, em geral nominalistas 

(Guilherme de Ockham, em destaque). 

Por essa mesma época, no campo da arte, foi chamado de moderno o estilo gótico, que 

começava a se impor na arquitetura; na música, surgiu a ars nova, com  Philippe de Vitry; na 

pintura, Giotto inaugurou novo estilo de linguagem figurativa.  

Por volta do século XV, difundiu-se na espiritualidade cristã a devotio moderna, que 

retomou elementos dos Santos Padres, incentivando uma piedade bastante subjetiva, ascética 

e mística, pautada mais por atitudes interiores que por práticas externas. Sua maior expressão 

é o célebre opúsculo Imitatio Christi, atribuído a Tomás de Kempis. 

Leve-se em consideração que, durante a Idade Média, o adjetivo moderno trazia 

consigo uma latente ambiguidade, podendo ser tido como um elogio (indicando abertura de 

mente, atualização, sintonia com a própria época) ou uma crítica (no sentido de mediocridade, 

superficialidade, gosto pela mudança, ausência de fundamento sólido)
6
.  

Finalmente, com os humanistas italianos e, mais tarde, com os iluministas, a 

designação moderno ganhou caráter de valoração extremamente positiva: moderna era aquela 

época em que rebrilhou a luz da razão – que havia refulgido por primeiro na antiguidade 

greco-romana –  afugentando as trevas da tradição, representadas por um medium aevum, um 

                                                           
5
 Para os dados históricos, cf. LE GOFF, J., História e memória, p. 174-179. 

6
 Cf. LALANDE, A., Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, p. 640. 
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tempo ―intermediário‖ e sem sentido próprio, entre duas grandes eras. Com isso, aparece 

também a conotação de modernidade como indicativa de um período determinado da história 

humana. O primeiro a propor tal compreensão foi Petrarca, já em 1341. Nos séculos 

sucessivos, firmou-se a periodização tripartida da história em antiguidade, medievo e 

modernidade, à qual se juntou posteriormente a era contemporânea. Os marcos miliares que 

designam cada fase desse percurso, contudo, são tidos apenas como convenções ou recursos 

didáticos, sem alcançar consenso absoluto entre os estudiosos
7
. 

Os eventos que se podem ver como indicadores da nova época são o Renascimento 

cultural, primeiramente na Itália e, mais tarde, em vários outros países; a Reforma Protestante, 

inicialmente em terras germânicas; as grandes navegações e os descobrimentos marítimos, 

destacando-se nesses feitos os países ibéricos; a Revolução Científica, com Copérnico, 

Galileu, Kepler e Newton. Trata-se de um momento em que o homem se viu como centro não 

mais do cosmos físico-astronômico, mas daquele dos significados, dos símbolos, da cultura. 

Em outras palavras, o descentramento físico do homem moderno corresponde a seu 

recentramento cultural
8
. 

Isto se pode verificar já em um filósofo do século XV, Pico della Mirandola (1463-

1494), autor do manifesto do humanismo renascentista, a Oratio de hominis dignitate
9
 (1486), 

que se interessou não somente pela beleza da forma escrita, como a maioria de seus 

coetâneos, mas distinguiu-se pelo denso conteúdo filosófico de suas obras, cujos fulcros são a 

dignidade humana e a busca de concórdia entre as várias correntes de pensamento (pax 

philosophica). A exaltação do ser humano como magnum miraculum indica a orientação 

antropocêntrica que a reflexão filosófica começava a tomar. Mas, segundo Pico, o que fazia 

ser o homem tão especial?  

                                                           
7
 Didática e convencionalmente, a transição entre a Antiguidade e a Idade Média é dada pela queda do Império 

Romano ocidental em 476; entre o medievo e a Idade Moderna, o marco é a queda do Império Romano do 

Oriente, sediado em Constantinopla, em 1453; o início da Idade Contemporânea é marcado pela Revolução 

Francesa, em 1789. Para breve síntese das posições de historiadores a respeito de tal periodização, 

especificamente no que se refere à modernidade, cf. KOBYLINSKI, A., Modernità e postmodernità, p. 19-22. 

8
 Cf. RMF, p. 156. 

9
 PICO DELLA MIRANDOLA, Discurso sobre a dignidade do homem. Lisboa: Edições 70, 1989. Esse breve 

escrito servia de introdução às suas famosas Conclusiones nongentae in omni genere scientiarum. De caráter 

filosófico também são a Carta a Ermolao Barbaro (1485), bem como o opúsculo De ente et uno (1491), que 

reúne o essencial de seu pensamento. 
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A resposta se encontra na centralidade que o homem possui no conjunto da criação, 

não tanto como microcosmo, mas como portador de extrema liberdade e criatividade. Com 

efeito, segundo Pico, Deus havia concedido a suas criaturas múltiplas capacidades, mas ao 

homem nada deu de específico, dotando-o, contudo, da possibilidade de moldar a si e à sua 

existência como lhe aprouvesse (livre-arbítrio). 

Estabeleceu, portanto, o ótimo Artífice que, àquele a quem nada de 

especificamente próprio podia conceder, fosse comum tudo o que tinha sido dado 

parcelarmente aos outros. Assim, tomou o homem como obra de natureza 

indefinida e, colocando-o no meio do mundo, disse-lhe: ―Ó Adão, não te demos 

nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa 

alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, 

aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo teu parecer e tua decisão 

(...). Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que 

há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim 

de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses, 

na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até aos seres que 

são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, 

por decisão do teu ânimo‖
10

.  

Note-se que o antropocentrismo filosófico de Pico não despreza um fundamento 

teológico, a partir do qual se desenvolve em perspectiva ontológica e ética
11

. 

Ontologicamente, o homem ocupa posto singular no conjunto das criaturas, já que possui uma 

superabundância existencial de autodeterminação, o que implica a dimensão da liberdade e da 

responsabilidade. Sub-repticiamente, comparece a lógica do exitus-reditus, típica do pensar 

medieval, sendo que na reflexão piquiana o retorno a Deus se faz por via ética, chegando à 

sua plenitude por obra divina, na união mística.  

O pensamento de Pico traz nítidas marcas da transição entre o medievo e a 

modernidade, comportando características de ambos os períodos. No dizer de H. de Lubac, 

Pico della Mirandola foi a aurora inacabada do Renascimento
12

, dado que sua morte 

prematura o impediu de avançar no rumo que suas fecundas intuições juvenis o colocaram. 

                                                           
10

 Ibidem, p. 51-53. 

11
 A abordagem da problemática antropológica realizada por Pico é estranha ao existencialismo contemporâneo, 

estando mais próxima daquela de Nicolau de Cusa e de Pascal, guardadas as respectivas peculiaridades. 

12
 DE LUBAC, H., Pico della Mirandola: L‟alba incompiuta del Rinascimento. Milano: Jaca Book, 1977. A 

obra é de grande erudição e consente ao leitor um profundo mergulho nas fontes e conceitos do autor estudado, 

bem como nas repercussões de seu pensamento. 
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Mesmo assim, ele apontava para os novos tempos, estabelecendo o homem como tema 

privilegiado da filosofia
13

. 

Por outro lado, em sentido bem distinto daquele a que acenava Pico, a nova era que 

então surgia foi caracterizada posteriormente por Max Weber como a época do 

―desencantamento do mundo‖, o que buscava designar a progressiva perda do elemento 

religioso como determinante para a formulação de cosmovisões, o exílio do sagrado e do 

sentido em relação à vida pública
14

.  

Um pensador fundamental para se entender a modernidade é, sem dúvida, René 

Descartes (1596-1650), considerado propriamente o pater modernitatis. Descartes dedicou-se 

inteiramente à filosofia e à ciência físico-matemática, num projeto intelectual bastante 

personalizado, com o intuito de encontrar bases sólidas para o edifício do saber humano. 

Descartes vislumbrava o conjunto do conhecimento como um todo orgânico, a modo de uma 

grande árvore, conforme consta da Carta-Prefácio a seus Princípios da Filosofia:  

(...) toda a Filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a Metafísica, o tronco é a 

Física, e os ramos que saem desse tronco são todas as outras ciências, que se 

reduzem a três principais, a saber: a Medicina, a Mecânica e a Moral, quero dizer, 

a mais alta e mais perfeita Moral que, pressupondo um completo conhecimento 

das outras ciências, é o último degrau da Sabedoria15. 

Tal árvore de maneira alguma poderia ser cultivada sem um método preciso
16

, que 

garantisse a produção de seu fruto mais desejado: a verdade. Para Descartes, a característica 

do conhecimento autêntico seria seu caráter certo, evidente e indubitável. Desse modo, operou 

uma equivalência entre verdade (objetiva) e certeza (subjetiva): verdadeiro é o que se pode 
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 Uma crítica ao humanismo de Pico pode-se encontrar em PONDÉ, L. F., Do pensamento no deserto, p. 89-

108. 

14
 ―O destino de nossos tempos é caracterizado pela racionalização e intelectualização e, acima de tudo, pelo 

‗desencantamento do mundo‘. Precisamente, os valores últimos e mais sublimes retiraram-se da vida pública, 

seja para o reino transcendental da vida mística, seja para a fraternidade das relações humanas diretas e 

pessoais‖. WEBER, M., ―A ciência como vocação‖. In: Idem, Ensaios de Sociologia, p. 182.  Recentemente, 

tal categoria foi retomada em obra bastante comentada: GAUCHET, M., Le désenchantement du monde: Une 

historie politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985.  Cf. EF VII, p. 24-25.  

15
 DESCARTES, R., Princípios da Filosofia, Carta-Prefácio, p. 44. É curioso que Descartes chame de filosofia 

ao conjunto do conhecimento. Vê-se um sintoma de uma época anterior à constituição das várias ciências 

particulares enquanto autônomas.  

16
 Juntamente com René Descartes, são elencados Francis Bacon e Galileu Galilei como os fundamentais 

metodólogos do século XVII, todos eles em querela com a tradição da Lógica aristotélica. 
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pensar com clareza e distinção. Tal impostação indica o lugar central da subjetividade no 

pensamento cartesiano.  

Qual método seria mais apto para garantir a consecução da certeza no conhecimento? 

Na visão cartesiana, seria o das matemáticas, que procedem por intuição e dedução a respeito 

de objetos ―puros‖, ou seja, simples e evidentes. O que Descartes estava buscando não seria, 

pois, senão uma mathesis universalis
17

, um substrato geral de ordem e de medida, que 

presidiria a obra do saber.  

Para ele, é de si mesmo que o homem precisa extrair a ―matéria‖ de seu pensar e 

conhecer. Na mente humana já estariam ideias inatas, claras e distintas, a partir das quais se 

poderiam deduzir outras, ou mesmo as produzir por imaginação. O que os sentidos 

apresentam àquele que deseja conhecer de modo adequado a veritas rerum é duvidoso, não 

corresponde sempre ao real, não permite alcançar aquilo que é imaterial (como Deus e a 

alma). Assim, Descartes se opunha à gnosiologia aristotélico-escolástica, segundo a qual nada 

há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Nesse prisma é que se podem entender 

as regras de seu método, que serviriam como itinerário para todo tipo de pesquisa e que estão 

compendiadas no Discurso do método18
. 

O passo decisivo do cartesianismo, entretanto, ainda estava por vir. Descartes dava-se 

conta de que não bastava um método, por melhor que fosse, para alcançar um conhecimento 

certo. Era preciso haver uma fundamentação sólida, de caráter metafísico, que lhe assegurasse 

necessidade e universalidade. Metafísica designa, neste sentido, não uma teoria sobre o ser, 

mas uma investigação dos princípios do conhecer verdadeiro, que serve como raiz à árvore da 

ciência. Tal instância, que enraíza o saber humano no solo firme da certeza, já tratada de 
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 Descartes elucida o que entende por tal conceito na Regra IV das Regras para a orientação do espírito. 

Segundo ele, com base no fato de que antigos filósofos admitiam ao estudo da filosofia somente quem tivesse 

conhecimento das matemáticas, a mathesis universalis seria um saber propedêutico necessário para dispor o 

homem ao conhecimento de tudo. ―Essa disciplina deve, de fato, conter os primeiros rudimentos da razão 

humana e estender sua ação até fazer jorrar as verdades de qualquer assunto que seja‖. DESCARTES, R., 

Regras para a orientação do espírito, IV, p. 22-23. 

18
 Cf. Idem, Discurso do método, Parte II, p. 44-45. Convencionalmente, as regras são denominadas em 

sequência: regra da evidência, regra da análise, regra da síntese e regra da enumeração. 
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modo sumário na quarta parte do Discurso do método, foi desenvolvida por Descartes em 

suas Meditações sobre filosofia primeira
19

.  

O primeiro movimento para encontrar o tão buscado fundamento é a dúvida. Ao 

menos uma vez na vida, se se for intelectualmente honesto, passa-se pela experiência de se 

colocar tudo em questão para que venha à tona o que é indubitável. Note-se que a dúvida 

cartesiana é metódica e deliberada, mas não cética: manifestando a falta de consistência 

daquilo que se punha à base do conhecimento humano, ela se orienta à descoberta de algo 

evidente e, por isso mesmo, verdadeiro.  

Começando pelos dados recebidos pelos sentidos, que são enganosos, passando pelos 

conteúdos recebidos por tradição e costume, bem como por aquilo que se liga à memória 

individual e coletiva – tudo é posto sob suspeita
20

.  

Numa atitude hiperbólica de dúvida, Descartes admite que até os conhecimentos 

matemáticos, tidos como certos, sejam colocados em questão, já que, mesmo nos cálculos 

mais precisos, alguém pode se enganar. A fonte de tal engano poderia ser um capricho da 

Divindade, que teria programado a mente humana para se equivocar em questões 

matemáticas, ou um gênio maligno que induziria o homem sempre ao erro. Certamente, tais 

argumentos não são sensatos, mas servem ao propósito de estender a dúvida aos domínios 

mais seguros do conhecimento. 

O que poderia resistir a esse poder demolidor, de modo a se colocar como fundamento 

da verdade e da certeza? 

(...) concluí que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria 

necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta 

verdade ―penso, logo existo‖ [cogito ergo sum] era tão firme e segura que as mais 

extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que 
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 Para a exposição seguinte da metafísica cartesiana, cf. Ibidem, Parte IV, p. 55-62; Idem, Meditações sobre 

Filosofa Primeira, I-III, p. 20-105; SANTOS, L. F., ―Comentário‖. In: DESCARTES, R., Princípios da 

Filosofia, p. 103-161.   

20
 Tudo é posto sob suspeita dentro dos limites do conhecimento teórico. Descartes não tencionava, ao menos por 

enquanto, estender a dúvida ao campo da moral e da religião, ou do ―uso da vida‖, o que poderia provocar 

consequências indesejadas. Para questões ligadas a esses campos, elaborou uma moral provisória (como que 

uma provisão de princípios de ordem prática) até que se pudesse estabelecer a moral em termos mais seguros, 

o que ele não teve tempo de realizar. Cf. DESCARTES, R., Discurso do método, Parte III, p. 48-55. 
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podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que 

procurava21. 

Eis o fundamento que se buscava: o cogito seria a nova base de todo o conhecimento 

humano, a evidência do ser mediante a evidência do pensar. Descartes estava tão persuadido 

disto que retomou semelhantes considerações mais duas vezes, nas Meditações e nos 

Princípios da Filosofia, como segue: 

Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso 

que, por indústria, sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou, 

também se me engana: que me engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém, 

que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. De sorte que, depois de 

ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer 

finalmente que este enunciado: eu sou, eu existo é necessariamente verdadeiro 

todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente22. 

 

Assim, rejeitando todas aquelas coisas de que podemos duvidar de algum modo, e 

até mesmo imaginando que são falsas, facilmente supomos que não existe nenhum 

Deus, nenhum céu, nenhuns corpos; e que nós mesmos não temos mãos, nem pés, 

nem de resto corpo algum; mas não assim que nada somos, nós que tais coisas 

pensamos: pois repugna que se admita que aquele que pensa, no próprio momento 

em que pensa, não exista. E, por conseguinte, este conhecimento eu penso, logo 

existo é o primeiro e mais certo de todos, que ocorre a quem quer que filosofe 

com ordem23. 

O cogito cartesiano é o marco zero da modernidade filosófica, pois estabelece como 

princípio e fundamento o sujeito pensante. Não mais os elementos primordiais, nem o ser, 

nem mesmo Deus, mas o indivíduo capaz de autoconsciência e autodecisão seria doravante a 

pedra angular do pensamento e da realidade, a medida de todas as coisas, já que tudo seria 

tratado a partir da referência a ele.  

Segundo Descartes, o cogito é uma ideia inata, clara e distinta, a que se chega por 

intuição, paradigma para todas as outras ideias que vierem a ser examinadas pelo sujeito. O 

cogito, porém, é igualmente um sinal de limitação do sujeito. Com efeito, este possui a 

evidência de sua existência como pensante, mas o que acontece quando ele não pensa? 

Deixaria de existir? Além disso, só se tem consciência de si mesmo, de modo que a realidade 

exterior ao sujeito não é evidente por si. Como sair dessa clausura? Poder-se-ia conhecer algo 

além do próprio eu? 
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 Ibidem, Parte IV, p. 56. 

22
 Idem, Meditações sobre Filosofia Primeira, II, p. 44-45 (com pequena alteração na tradução). 

23
 Idem, Princípios da Filosofia, Parte I, §7, p. 55. 
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Para resolver esses impasses, Descartes desenvolveu uma argumentação que toca a 

questão de Deus
24

. O sujeito finito dá-se conta de que possui em si a ideia de infinito, 

conhece-a, pode pensá-la. Como seria isso possível, dada sua própria finitude?
25

 Somente se 

houver um infinito que tenha deixado sua ideia no sujeito finito. Ora, o infinito, por definição, 

deve ser imaterial, pois toda extensão é quantitativa e por isso finita. Se é imaterial, deve ser 

pensante e também deve ser transcendente, pois pôde deixar um traço de si em outro pensante 

sem se misturar a ele e sem apelar para dados sensíveis. Trata-se de uma ideia objetivamente 

imanente ao entendimento, mas formalmente superior a ele
26

. Deus se afigura, assim, como 

um cogito infinito e transcendente, garantia da inteligibilidade de tudo, inclusive do mundo 

material, a partir do qual se pode fugir ao risco de solipsismo que o cogito finito, deixado à 

mercê de si mesmo, implicaria. 

Isso, contudo, não contradiria a centralidade do sujeito humano no pensamento de 

Descartes? Em verdade, não. Veja-se bem que o homem como pensante continua sendo o 

ponto de partida da reflexão, encontrando em si mesmo uma abertura para além de si: ―(...) é 

no interior de si mesma e por via de seu poder demonstrativo que a razão chega a provar a 

existência de uma realidade que a transcende infinitamente‖
27

. Deus possui um papel decisivo 

no arcabouço conceptual cartesiano, mas o elemento referencial determinante continua sendo 

o homem. Com o desdobrar-se do pensamento moderno, porém, tal posto para Deus será 

progressivamente retirado.  
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 Cf. Idem, Meditações sobre Filosofia Primeira, III, p. 68-105. 

25
 ―(...) sendo o grau ou perfeição da ideia de Deus infinito, o meu entendimento, que possui um grau de 

realidade finito, embora superior a muitos outros entes, não poderia tê-lo causado, pela simples razão de que a 

causa tem que possuir pelo menos tanta realidade quanto o seu efeito, caso contrário a realidade do efeito seria 

inexplicável‖. LEOPOLDO E SILVA, F., ―Humanismo e racionalismo‖. Omnia lumina, n. 1, p. 40.  

26
 Cf. Ibidem, p. 39. 

27
 Ibidem, p. 40. ―O sistema cartesiano parece assim oscilar entre dois polos: a razão humana que, segundo os 

seus critérios imanentes, constitui a inteligibilidade do real e demonstra a existência de um ser transcendente, e 

Deus que garante a legitimidade das operações da razão. A dualidade de fundamentos poderia exprimir uma 

dualidade de perspectivas: do ponto de vista do conhecimento (ordo cognoscendi), o fundamento seria o 

sujeito pensante; do ponto de vista da realidade em si (ordo essendi), o fundamento seria Deus (...). Portanto, a 

célebre ‗questão do círculo‘ do sistema cartesiano, que se origina da relação ambígua entre os dois 

fundamentos, não é apenas um problema que concerne à coerência interna do sistema, mas assimila também as 

dificuldades de uma filosofia que, centrando sua reflexão sobre o sujeito pensante, procura um outro 

fundamento que é uma consequência e, ao mesmo tempo, uma condição transcendente às regras imanentes do 

próprio pensamento‖. LANDIM FILHO, R., ―A questão do fundamento na aurora da consciência histórica 

moderna: imanência ou transcendência‖. Síntese, n. 55, p. 488-489. 
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De acordo com Descartes, o homem – ou melhor, sua alma (ou mente) – seria uma 

coisa que pensa (res cogitans). O corpo humano e tudo o mais que existe no mundo seriam 

res extensa, não passando de matéria e movimento, o que mostra a combinação cartesiana de 

racionalismo e mecanicismo. No dizer de Lima Vaz, ―a antropologia de Descartes cinde-se, 

assim, em uma metafísica do espírito e uma física do corpo: a ideia adequada, isto é, clara e 

distinta, das duas substâncias mostra-as como ‗naturezas completas‘ que podem subsistir uma 

sem a outra‖
28

. 

A marca indelével deixada por Descartes na história do pensamento – sua herança à 

modernidade nascente – se encontra, pois, no cogito que, de certo modo, retoma a simetria 

eleática entre ser e pensar, encontrando, por sua vez, no sujeito humano seu ponto focal, de 

modo que o paradigma de reflexão passa do ser ao sou, o qual é evidenciado através do penso. 

1.2. Interpretação vaziana da modernidade 

Não obstante tudo isso, como se poderia entender filosoficamente – o que aqui mais 

interessa – o conceito de modernidade? Voltando à etimologia, vê-se que modernidade é a 

condição ou situação em que o elemento central e decisivo é o modo, ou seja, o tempo 

presente, o atual. Este ganha uma valoração pela qual sobrepuja o passado e se torna o critério 

de convicções e decisões. Para Lima Vaz, a modernidade é a condição cultural em que o 

agora é elevado a pedra de toque do pensar e do agir
29

. Nisso se pode notar a distinção entre 

uma civilização tradicional, em que o antigo tem precedência sobre o novo, e uma civilização 

moderna, em que ocorre o inverso. Nas palavras de Lima Vaz, 

É necessário, pois, que a representação do tempo tenha perdido a estrutura 

repetitiva própria da simbólica do mito, ou tenha sido transposta da lógica do 

idêntico para a dialética do idêntico e do diferente, para que o agora ou o atual do 

tempo possa revestir-se de uma novidade qualitativa e o tempo presente assuma 

uma dignidade, vem a ser, uma estrutura axiológica capaz de desqualificar a 

primazia do antigo e pôr em questão a instância normativa de um passado fixado 
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 AF I, p. 82-83. 

29
 Segundo Lima Vaz,―(...) o termo modernidade implica etimologicamente uma referência temporal à qual se 

acrescenta um juízo de valor sobre o tempo propriamente histórico. Com efeito, a modernidade designa um 

determinado modo de se viver o tempo presente como tempo privilegiado a partir do qual se empreende uma 

avaliação antecipadora do futuro‖. HH, p. 158. 
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na antiguidade de uma origem, diante da qual o presente deva abdicar da sua 

novidade30. 

Tal feito, de acordo com a hermenêutica vaziana, aconteceu com a civilização jônia do 

século VI a. C., cenário do nascimento do pensar filosófico, com a descoberta da razão 

demonstrativa (logos apodeiktikos). Desse modo, ―(...) a filosofia situada no presente da 

reflexão pode conferir ao mesmo presente a dignidade de instância de compreensão e 

julgamento do passado, ou a dignidade do novo que advém ao tempo como diferenciação 

qualitativa na identidade de seu monótono fluir‖
31

. 

O pensamento filosófico, portanto, é essencialmente moderno e a modernidade é 

essencialmente filosófica, havendo uma sinonímia entre tais conceitos. A história da filosofia, 

bem como a história da civilização ocidental que a desenvolveu, pode ser considerada a 

sucessão de modernidades, que se reconheceram como tais. A diacronia é, pois, uma 

característica fundamental da modernidade, da filosofia e do ocidente. Neste mesmo viés, 

numa síntese de elevada precisão, Perine define a modernidade como ―(...) categoria de leitura 

diacrônica do tempo histórico a partir do agora privilegiado do ato de filosofar‖
32

. 

De que modo tal conceito, abrangente em seu espectro de aplicação, pode ser tomado 

como indicativo de um período bem demarcável da história humana? O que faz aquela 

modernidade – cuja manhã radiosa se viu na formulação do cartesianismo – ser propriamente 

moderna, para se tornar a modernidade por antonomásia? 

Sempre seguindo o referencial vaziano, pode-se dizer que tal modernidade moderna
33

 

caracteriza-se por formular novas concepções de sujeito e de razão.  De fato, os modernos 

encontraram no sujeito humano, núcleo do pensar e do decidir, a arché procurada desde os 

primeiros filósofos. Ora, se modernidade é a instauração do agora do filosofar como critério 

fundamental para a civilização, pergunta-se: quem é aquele que filosofa, que experimenta o 
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 RMF, p. 149.  

31
 RMF, p. 149. 

32
 PERINE, M., ―A modernidade e sua crise‖. Síntese, n. 57, p. 174.    

33
 Lima Vaz utiliza a expressão modernidade moderna em seu artigo Religião e modernidade filosófica, que foi 

revisado e ampliado quando de sua inserção em EF III. Nessa nova versão, o autor deixou de usar a expressão 

acima, substituindo-a por modernidade pós-cristã. Em suas palavras: ―Na versão anterior deste texto, usamos a 

expressão ‗modernidade moderna‘ para designar as modernidades que se sucedem no Ocidente pós-

renascentista. Preferimos aqui substituí-la pela expressão ‗modernidade pós-cristã‘ que designa inegavelmente, 

em termos de valores fundamentais, uma das características constantes dessas modernidades‖. EF III, p. 235, 

nota 27. 
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inexorável fluir do tempo, que constrói a sociedade? É o homem. A modernidade moderna 

nada mais faz, pois, que imanentizar no sujeito humano o fundamento da existência, do 

pensamento e da ação, em suma, o fundamento do sentido. Primeira e decisiva expressão 

disso é o cogito, ergo sum de Descartes. 

O sujeito apresenta-se, assim, como o hypokeimenon, a substância primeira que 

sustenta todo o edifício simbólico da cultura moderna (...).  A Denkform da 

modernidade ocidental tem, por conseguinte, no sujeito assim definido, sua 

evidência primeira e o primeiro princípio de sua ordem de razões34. 

De acordo com Lima Vaz, pode-se indicar o início da modernidade ainda vigente com 

a atuação de Descartes
35

, mais especificamente, com a redação de sua primeira obra mais 

significativa, as Regras para a orientação do espírito, escritas em 1629, mas publicadas 

apenas após sua morte. Incontestavelmente, como já se demonstrou, a reflexão cartesiana está 

na base da modernidade.  

Pode-se dizer, pois, que o sujeito moderno, cuja primeira figura foi o sujeito 

cartesiano, apresenta-se como indivíduo que se põe como fundamento do pensar e do agir. 

Com efeito, a transposição para a imanência do sujeito do até então transcendente princípio 

decisivo sobre a verdade e a falsidade, o bem e o mal, o ser e o não-ser, assinala em 

profundidade o pensamento moderno. É uma nova e mais acurada edição da homomensura 

protagoriana, que no início dos tempos modernos se encontra nas virtualidades do cogito 

cartesiano, visibiliza-se ainda mais no sujeito transcendental kantiano e ganha plena 

expressão na nietzscheana vontade de potência, marca registrada do Übermensch.  
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 SNS, p. 11. 

35
 ―A relação da filosofia com o tempo inaugura, a partir de Descartes, um tipo de modernidade até então inédito 

na nossa ‗civilização filosófica‘, ao operar a imanentização no próprio sujeito do ato de filosofar, do 

fundamento que confere a esse mesmo ato seu privilégio no tempo‖. RMF, p. 155. Podem-se ainda conferir os 

juízos de Hegel e Heidegger sobre o caráter inaugural do cartesianismo: ―Com Descartes entramos, em rigor 

(...), em uma filosofia própria e independente, que sabe que procede substantivamente da razão e que a 

consciência de si é um momento essencial da verdade (...). Com Descartes começa, com efeito, 

verdadeiramente, a cultura dos tempos modernos, o pensamento da moderna filosofia‖. HEGEL, G. W. F., 

Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, III, p. 252; ―Descartes antecipou o fundamento metafísico da 

modernidade, o que não significa que toda a filosofia subsequente não seria senão cartesianismo (...). O 

fundamento não podia ser outro a não ser o próprio homem, na medida em que o sentido da nova liberdade lhe 

impedia toda vinculação e todo elemento imperativo que não emergissem de seus próprios posicionamentos‖.  

HEIDEGGER, M., Nietzsche II, p. 109.  
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Lima Vaz aborda de vários ângulos o tournant imanentista que caracteriza a irrupção 

da modernidade. Para que se verifique como ele o faz, seja permitida uma sequência de breves 

citações, ordenadas cronologicamente: 

(...) a filosofia moderna, a partir sobretudo do século XVII, tentou exprimir as 

exigências da ―consciência histórica‖ (...) numa doutrina da subjetividade 

constituinte e numa visão evolutiva do universo. E o universo evolutivo descobre-

se precisamente como horizonte mundano último da subjetividade que constrói a 

ciência (...). Se a subjetividade é constituinte dos valores e das normas e é a fonte 

original da própria transcrição do mundo em termos de universo científico, não 

pode admitir um sentido para sua inserção ativa no mundo – para a história – que 

não seja posto em sua autoposição (...)36. 

 

A profunda revolução operada nas estruturas simbólicas do ethos da sociedade 

ocidental a partir do século XVII tem origem com a imanentização do fundamento 

transcendente que assegurava a suprassunção dialética da oposição entre a práxis 

humana e o seu mundo (...). Seja como for, o que emerge desse revolver profundo 

do solo histórico do Ocidente é a figura paradigmática do homem que levanta a 

formidável pretensão de ser o fundamento e o lugar conceptual do movimento de 

transcendência no qual é suprassumida, no nível dos valores, normas e fins 

universais, a oposição entre a práxis humana e seu mundo enquanto situados na 

particularidade de seu acontecer empírico. Pretensão formidável, com efeito, essa 

em que a práxis humana se propõe como capaz de dar a si mesma o seu próprio 

fundamento, de ser a fonte última de sua própria teoria, de constituir-se, em suma, 

no sentido mais estrito, como criadora do seu mundo, vem a ser, do universo da 

cultura e do ethos que lhe é consubstancial. As filosofias do sujeito, expressão 

simbólica por excelência desse prometeísmo antropológico da modernidade, são a 

sua consagração filosófica, assim como o individualismo é a sua consagração 

ideológica37. 

 

(...) o advento da modernidade vem assinalar a primeira vez em que o homem 

levantou a pretensão de absorver na imanência da sua liberdade, as razões e o 

fundamento do seu ethos38. 

 

Se a modernidade, considerada do ponto de vista da filosofia, implica no seu 

conceito uma avaliação, pelo homem, do seu tempo histórico, avaliação que se 

traduz no privilégio reconhecido ao modo ou à atualidade do segmento desse 

tempo no qual se exerce o pensamento próprio da modernidade, então o problema 

fundamental desse pensamento é o problema do fundamento do privilégio que 

advém ao tempo pelo exercício, nele, do ato de filosofar (...). Ou esse fundamento 

é buscado num Princípio transtemporal ou transcendente ao tempo (...). Ou esse 

fundamento é suposto residir no próprio sujeito do ato de filosofar, em cuja 

imanência se dará a suprassunção do tempo empírico na atualidade de um saber 

que finalmente irá proclamar-se absoluto. Esse o fundamento metafísico da 

―modernidade moderna‖, colocada sob a égide da razão cartesiana39. 
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 OH, p. 210. 

37
 ECI, p. 12. 

38
 ECO, p. 8. 

39
 RMF, p. 158-159. 
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(...) o ciclo da modernidade pode ser considerado como aquele no qual o homem 

ocidental refaz a morada simbólica de sua existência no mundo (...). Ora, entregar-

se à tarefa dessa reconstrução implica, em última instância, avocar a si o intento 

propriamente demiúrgico de edificar um mundo submetido a um sistema de 

medidas imanente ao próprio homem, ou ainda ensaiar, como projeto de 

civilização, a transposição (...) do paradigma do homem-medida, proposto por 

Protágoras em plena crise da modernidade grega40.  

 

(...) um dos aspectos mais frequentemente analisados na fenomenologia da 

modernidade diz respeito à iniciativa teórica, até agora inédita na história humana, 

que propugna a imanentização dos termos da relação de transcendência, com a 

abolição da sua dimensão metafísica e a emergência do existente humano como 

fonte do movimento de autotranscendência desdobrando-se na esfera da 

imanência: nas instituições do universo político, na construção do mundo técnico, 

na concepção autonômica do agir ético, na fundamentação teórica, enfim, da visão 

do mundo41. 

Chama-se a atenção para a insistência com que o filósofo jesuíta trata desta questão, 

em vários escritos pertencentes a momentos distintos de sua produção filosófica, como se 

pôde ver acima. Essas citações fazem perceber o modo como Lima Vaz entende a gênese do 

sujeito moderno em sua autoproclamação como fundamento de si e do mundo, em sua 

reivindicação de não ser tutelado por nenhuma outra instância (religiosa, acadêmica, 

sociopolítica) senão por si mesmo. Para ele, o ―prometeísmo antropológico da modernidade‖ 

– fenômeno que se constitui como seu interlocutor privilegiado – manifesta-se no sujeito que 

descobre em si a fonte, o critério e a medida de suas ações e de seu pensamento; entende-se 

como construtor do mundo, da sociedade, da cultura e de sua própria existência; vê-se como 

doador de sentido a tudo; acaba por reduzir seu congênito movimento de autotranscendência 

ao horizonte intra-histórico e, portanto, imanente
42

. A busca da mais elevada autonomia 

emerge, assim, como o DNA do homem moderno. Nessa perspectiva, como não se recordar 

do modo pelo qual o filósofo de Königsberg definia o Iluminismo (Aufklärung)? 

Aufklärung é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 

direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 

causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
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 SNS, p. 6. 

41
 EF VII, p. 16. 

42
 Poder-se-ia concluir que a modernidade é, por si mesma, ateia ou, na melhor das hipóteses, agnóstica, tese 

que, em certa medida, de fato, se verifica. Contudo, a questão de haver ou não um lugar para Deus tem sido 

uma constante no pensamento moderno. Sobre este ponto voltar-se-á nos próximos capítulos.  
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coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem 

coragem de fazer uso de teu próprio entendimento! – tal é o lema da Aufklärung43. 

Tal sujeito reveste-se da forma histórica do indivíduo.  Este seria o resíduo da lenta 

dissolução das pequenas comunidades, como a família, os grupos culturais e religiosos, em 

que as pessoas buscavam alento na satisfação de suas necessidades simbólicas e encontravam 

referências para sua vida ética
44

. Não se pode deixar de mencionar que a formação do 

conceito de indivíduo na modernidade está certamente ligada ao abandono da analogia, 

substituída pela univocidade, como categoria que permite entender a dinâmica da constituição 

dos entes e da atividade racional, bem como de sua inter-relação
45

. Assim, pode-se afirmar 

que o indivíduo moderno é univocamente monádico em sua essência, postulando uma 

autonomia absoluta
46

. Paradoxalmente, o indivíduo moderno é também social, já que não 

pode escapar à grande sociedade política, sendo forçado muitas vezes a abdicar de suas 

pretensões em nome do ―contrato social‖, entendido seja ao modo hobbesiano, seja ao 

rousseauniano. Para Lima Vaz, o indivíduo ―(...) é permanentemente intimado a tornar-se 

outro a partir de sua própria identidade penosamente conquistada, a arrancar-se de si mesmo, 

a alienar-se, em suma, a tornar-se social‖
47

. 
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 KANT, I., ―Resposta à pergunta: Que é ‗Aufklärung‘?‖. In: Idem, Textos seletos, p. 63-64.  

44
 Cf. EF III, p. 139-151. Em outra perspectiva, M. Horkheimer oferece uma sugestiva análise da noção de 

indivíduo: cf. HORKHEIMER, M., ―Ascensão e declínio do indivíduo‖. In: Idem, Eclipse da razão, p. 139-

172.  

45
 A analogia, como uma característica fundamental do ente e da atividade do logos, está presente no pensamento 

clássico, recebendo de Tomás de Aquino seus mais intensos tons. No ocaso da Idade Média, a partir de Duns 

Scot, a primazia é dada à univocidade, em detrimento da analogia, o que irá se confirmar ao longo da 

modernidade. Voltar-se-á a este assunto, com maior propriedade, ao final do Capítulo IV. 

46
 A implícita referência a Leibniz não é acidental. Com efeito, em sua teoria das mônadas, Leibniz consagra o 

caráter absoluto do indivíduo acima de todo universal, levando às últimas consequências o nominalismo 

medieval. ―O indivíduo não é uma evanescente manifestação do universal, mas aquilo que existe de mais real 

no universo. E o mundo é maravilhoso não porque é uma única substância, mas porque é um conjunto 

harmonioso de infinitos indivíduos ou mônadas, cada uma das quais reflete em si todos os outros indivíduos ou 

mônadas (...). Estamos de fato nas antípodas dos sistemas monísticos. Aqui está a consagração de um 

pluralismo oceânico (...). O universo é como uma orquestra enorme em que cada músico executa perfeitamente 

a sua parte, em sintonia com todos os outros‖. MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. III, p. 213. 

Certamente, o autor não pensava direta e principalmente nos indivíduos humanos nem mesmo nas 

características que o predomínio do individualismo nas sociedades modernas poderia comportar, mas no 

conjunto das substâncias singulares que compõem o cosmos. Contudo, foi naquele sentido que se desenvolveu 

posteriormente o predomínio dado ao indivíduo. Uma análise muito instigante da emergência do indivíduo 

moderno a partir desta perspectiva é oferecida em RENAUT, A., A era do indivíduo. Lisboa: Instituo Piaget, 

2000.  

47
 EF VII, p. 15-16. 
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Por outro lado, que ideia de razão se depreende do posicionamento cartesiano e da 

nova impostação do sujeito? Qual sua originalidade em relação à razão clássica? 

A razão clássica, entendida como logos apodeiktikos (discurso demonstrativo), foi 

desenvolvida a partir dos antigos pensadores gregos como abertura intencional ao todo do ser, 

cuja operação seria a de expressá-lo de modo ordenado e reflexivo. Nas palavras de Lima 

Vaz, pode-se definir a razão, assim considerada, ―(...) pela sua abertura transcendental ao 

Ser, ou seja, pela sua identidade dialética com o Ser, e pela sua total reflexividade em si 

mesma; identidade e reflexividade que, na nossa razão finita, tem lugar no domínio do 

intencional‖
48

. Tal faculdade era vista em sua unidade analógica
49

, pela qual a razão humana 

finita se poderia entender em referência à suprema razão divina que lhe ofereceria, ao mesmo 

tempo, suporte, modelo e completude
50

. 

De acordo com Aristóteles, a razão se autodiferenciaria em três âmbitos distintos e 

complementares, a que corresponderiam três dimensões do saber humano: poiético, prático e 

teórico
51

. O saber poiético é aquele produtivo, voltado à fabricação de coisas úteis à vida 

humana, encontrando sua finalidade e realização em algo exterior ao homem. O saber prático 

é aquele que diz respeito à práxis, ao agir humano enquanto humano, preocupando-se não 

com o resultado concreto da ação, mas com esta propriamente. Assim, seu télos está no 

sujeito que pratica a ação, enquanto se aperfeiçoa no e através do agir. O saber teórico é 

aquele que vale por si mesmo, apontando para algo além da poiésis e da práxis, algo que dá 

sentido a ambas e que é encontrado pela contemplação que busca o fundamento último do ser 
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 ERM, p. 60.  

49
 A estrutura da razão, em chave analógica, postula uma bipolaridade harmoniosa entre seu aspecto metafísico 

(ser) e seu aspecto lógico (representação). Aquele permite pensar a infinitude real do ser; este trabalha com a 

infinitude intencional da própria razão. Se no período clássico predominou o primeiro polo, na modernidade 

predomina o segundo. Cf. ERM, p. 64-65; SNS, p. 6-7. 

50
 ―Como identidade absoluta com o Ser, a Razão é noûs ou intellectus. Na nossa razão finita, a identidade com o 

Ser é uma identidade na diferença: a identidade intencional (cognoscitiva) com o Ser admite a diferença real 

com o Ser subsistente em si mesmo, independentemente de nosso conhecimento. Nossa razão está, pois, 

estruturalmente articulada à identidade intencional com a universalidade do Ser ou, em outras palavras, é 

estruturalmente ordenada ao seu ato supremo como inteligência‖ ERM, p. 64. A tal tema Lima Vaz dedicou 

profundas e inspiradas páginas ao abordar a categoria de espírito (razão e liberdade) em sua Antropologia 

Filosófica. Cf. AF I, p. 208-213; 218-237. 

51
 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica VI, 1, 1025b 21-25; Idem, Ética a Nicômaco VI, 3, 1139b 14-36. 



 Capítulo I. Os desafios do contexto 31 

e do agir
52

. Segundo o Estagirita, seria a filosofia, em sua componente metafísica, o saber 

teórico por excelência que presidiria os outros âmbitos do conhecimento como verdadeira 

sabedoria ordenadora. Tal concepção, mutatis mutandis, permaneceu durante o medievo, 

conservando à filosofia o papel de saber ordenador, ainda que a teologia fosse considerada a 

ciência mais elevada
53

. 

A razão moderna – cujas primeiras expressões seriam as obras de Galileu no campo da 

ciência, de Descartes na filosofia e de Hobbes na ética
54

 – rompe com tal harmonia na ordem 

do saber devido à acentuação do poiético sobre o prático e o teórico. Com efeito, 

posicionando o sujeito como seu centro e fundamento, ela se manifesta como uma razão 

essencialmente operacional e calculadora, já que o interesse pela theoría em seu sentido mais 

próprio se perde por se considerar inacessível seu objeto (o que Kant designa de númeno ou 

coisa em si) e a práxis se rege pelo critério da utilidade. A razão moderna não mais será 

contempladora do cosmos ou de Deus ou das essências, mas voltada para o próprio sujeito 

humano e fabricadora daquilo que ele pode conceber e realizar por si mesmo, ou seja, uma 

razão demiúrgica. A teoria, retirada de seu locus originário, entrelaça-se com o poiético num 

híbrido know-how que descarta a priori a mediação do prático (ético) e se impõe como saber 

dominante
55

. Ocorre, assim, o surgimento da ciência empírico-formal, de caráter físico-

matemático, pela qual o sujeito constrói um mundo a partir de si mesmo, um mundo de 

objetos técnicos ou artificiais
56

. O papel determinante ocupado pela tecnociência nas últimas 

décadas é a face mais evidente da primazia do poiético. De acordo com Lima Vaz, tal feito se 

tornou possível devido ao predomínio do polo lógico da razão e não mais do polo metafísico: 
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 ―Assim, a theoría é o termo de uma linha sem ruptura traçada pelo percurso do logos que ultrapassa o domínio 

da práxis ou do ocupar-se com as coisas humanas (...) para penetrar na esfera do divino, objeto da 

contemplação que é, ela mesma, algo de sobre-humano e divino (...). EF II, p. 129, nota 218. 
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 Cf. ERM, p. 61. 

54
 Cf. ERM, p. 80, nota 25; p. 71. 

55
 Cf. ERM, p. 61. 

56
 Lima Vaz se refere a esse fenômeno também em termos de primazia da categoria antropológica da 

objetividade. Esta é uma dentre as estruturas fundamentais do ser humano e diz respeito à sua relação com o 

mundo (cf. AF II, p. 9-48). Na modernidade, a categoria de objetividade ganha relevância sobre as demais 

(intersubjetividade e transcendência), na medida em que o mundo é objeto privilegiado da explicação 

científica e da transformação técnica, por meio das quais deixa de ser um cosmos dado (ou physis) para se 

tornar um mundo construído pelo gênio produtivo do homem moderno. Tudo o mais que compõe a vida 

humana passa também a ser regido pelos critérios da categoria de objetividade, como a funcionalidade, a 

produtividade e a utilidade. Aí estaria o predomínio do poiético. Como afirmou Sampaio, ―aquilo que um dia 

foi um instrumento setorial do saber e da produção tornou-se uma forma que determina o estilo da civilização 

hodierna em todos os sentidos possíveis‖. SAMPAIO, R. G., Metafísica e modernidade, p. 183.  
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Na razão moderna, o polo lógico assumirá, portanto, a primazia no universo da 

razão e essa primazia é ratificada em Descartes pelo predomínio do método e em 

Kant pela emergência do sujeito transcendental que, como operador do método e 

construtor do objeto, acabará avocando para si o lugar e a dignidade do Absoluto 

real. Se na razão clássica as formas de racionalidade ordenam-se à inteligência 

metafísica, no domínio da razão moderna as formas de racionalidade multiplicam-

se e se ordenam a partir dos procedimentos metódicos fundamentais da 

experimentação e da construção lógica do objeto (...). Conhecimento como 

cálculo e conhecimento como poder, tais as marcas distintivas das racionalidades 

modernas, que tornam realidade em todo o âmbito da nossa cultura o sonho 

cartesiano de um mundo matematizado57. 

Assim se passa do paradigma do ser ao da representação, ou seja, do ontológico ao 

lógico
58

, o que caracteriza a emergência da modernidade, já que a representação mental se 

torna a medida imanente do conhecer, do pensar e do decidir. Tal fato se mostra, de um lado, 

com o declínio da metafísica em seu sentido clássico (theoría) e, de outro, com o avanço da 

gnosiologia entendida como filosofia primeira, de Descartes a Husserl
59

, bem como da 

tecnociência, ao modo positivista, como um saber para poder
60

. 

Na modernidade, várias formas ou figuras de racionalidade se fazem presentes, todas 

sob o paradigma mencionado acima. Lima Vaz enumera entre as figuras de racionalidades: a 

lógico-matemática, principal matriz da razão moderna; a empírico-formal, própria das 

ciências naturais, cujo modelo é a Física; a hermenêutica, própria das ciências humanas, que 
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 ERM, p. 65. 

58
 ―Na sua acepção gnosiológica, ou seja, tal como aqui a entendemos, a teoria da representação é uma teoria do 

conhecimento intelectual que confere novo estatuto gnosiológico à necessária representação do objeto na 

imanência do sujeito cognoscente. A representação deixa de ser apenas o sinal formal que reenvia 

imediatamente ao objeto na sua realidade extramental, para constituir-se em termo imediato, em id quod da 

intenção cognoscitiva. Essa teoria deve enfrentar, de um lado, a solução do difícil problema da relação entre o 

cognoscente e a coisa conhecida pela mediação da representação. De outro, ela tende a erigir, nas suas versões 

idealistas, a representação como norma e medida imanente da cognoscibilidade do objeto‖. SNS, p. 7. 

59
 Malgrado a generalidade da afirmação, pode-se dizer com acerto que a metafísica moderna, elaborada por 

Descartes e Leibniz, sistematizada por Wolff e criticada energicamente por Kant, ganhará cada vez mais 

nítidos aspectos de teoria do conhecimento. Mesmo Kant a considerará como metafísica da natureza (do dado), 

ao lado de sua pretendida metafísica dos costumes (da liberdade). Husserl, quem sabe o último grande 

moderno, continuará nessa linha, tendo como base do pensar filosófico uma teoria fenomenológica do 

conhecimento centrada no sujeito, que ele entendia como ―filosofia primeira‖. Cf. EF III, p. 343-367. Ver 

ainda HUSSERL, E., Filosofia prima. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2007. 

60
 Em alguns textos, Lima Vaz usa a expressão ―absolutização da práxis‖, entendendo-se aqui práxis não mais no 

sentido aristotélico, mas como junção do agir (esfera do ethos) e do produzir (esfera da poiésis), contrapondo-

se ao contemplar (esfera da theoría). Cf. EF II, p. 208-224 e EF III, p.115-118. Desse modo, pode-se dizer que, 

na modernidade, tem-se simultaneamente a fusão sui generis do teórico com o poiético, produzindo um saber 

técnico-científico dos meios e não dos fins, bem como a fusão do prático com o poiético, dando origem a uma 

ditadura da práxis autônoma (em que o poiético goza de função normativa), cujo raio de alcance atinge todas 

as esferas da vida individual e social, com a primazia do útil. Cf. SNS, p. 12. 
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abordam o universo cultural; a filosófica, fundada na logicização do ser
61

. No dizer de Lima 

Vaz, 

O traço comum dessas racionalidades é o seu caráter operacional, que impele um 

permanente processo de modificação do mundo da vida e retira progressivamente 

toda legitimidade objetiva às outras vias de acesso à realidade como a tradição, a 

crença, o senso comum, confinados à esfera das necessidades subjetivas do 

indivíduo62. 

Qual seria o lugar da filosofia diante das ciências que se desenvolvem na 

modernidade? Seria a filosofia também uma ciência entre as outras? Lima Vaz constata que, 

em algumas concepções, a filosofia é tida como uma meta-ciência, uma ciência das ciências, 

estudando a validade de seus métodos (procedimentos) e resultados (técnica). Em outras 

vertentes, ela se mostra como uma racionalidade alternativa àquela, nas formas de 

pensamento fenomenológico, existencial ou hermenêutico. De qualquer modo, renunciando 

ao modelo da metafísica clássica, a filosofia moderna tende a fechar-se numa imanência 

inapelável, cedendo espaço às ideologias e à irrupção de formas do irracional como tentativas 

de oposição ao domínio da tecnociência
63

. 

Não se entenda, porém, que Lima Vaz se coloque em contraposição aos legítimos 

avanços e conquistas da modernidade. Com a possibilidade de um conhecimento mais 

aprofundado da natureza e sua utilização em benefício do ser humano em vários setores – 

como, por exemplo, a medicina; sem se esquecer da revalorização do homem em sua 

dignidade pessoal e social, no campo dos direitos humanos e na constituição de estados 

democráticos – a modernidade oferece ganhos à humanidade
64

.  

O ponto problemático é quando esta racionalidade técnica se arvora em única 

racionalidade possível, rechaçando qualquer abertura ao que Aristóteles chamou de saberes 
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 Cf. ERM, p. 66-69. ―Se essa intencionalidade não aponta mais para o polo metafísico, ela deve 

necessariamente retornar sobre si mesma e orientar-se para o polo lógico enquanto imanente ao próprio sujeito, 

seja como princípio da ordem racional do seu discurso, seja como fundamento da sua aprioridade 

transcendental sobre o dado da experiência‖. ERM, p. 73. 
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 EF VII, p. 101, nota 6. 

63
 Cf. ERM, p. 69. 
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 ―Supérfluo dizer que não se trata aqui de propormos uma avaliação negativa nem das grandes e benéficas 

transformações na infraestrutura material da sociedade, tornadas possíveis pelo aperfeiçoamento constante do 

instrumental científico-técnico, nem de tantas e fecundas ideias nos campos filosófico, científico, jurídico, 

político, pedagógico que nasceram e cresceram no clima da modernidade‖. HH, p. 164. Veja-se ainda: EF II, p. 

181-224; 263-279; EF VII, p. 282; RIBEIRO, E. V., Reconhecimento ético e virtudes, p. 91-101.  
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teóricos e práticos. O ser humano, demiurgo do novo mundo forjado pela técnica, acaba por 

se tornar objeto e, por vezes, marionete de sua própria invenção
65

. Questões como a do 

sentido da vida não encontram mais lugar neste contexto; o plano imanente ou horizontal da 

existência se torna absoluto, com uma recusa a qualquer transcendência vertical
66

. Como 

consequência, ―a racionalidade técnico-científica acaba por colocar em segundo plano o bem 

mais precioso da modernidade: a subjetividade‖
67

. 

A razão, considerada pelos modernos como paradigma absoluto de civilização, parece 

ter-se fragilizado em seus usos e nas consequências destes à medida que tal civilização foi-se 

historicamente concretizando, assim como um rei acaba por perder o controle de seu reino sob 

o influxo de interesses e desarticulações das peças-chave do governo, ainda que aparecendo 

aos olhos dos súditos como gloriosamente reinante. Tais considerações já introduzem a 

questão acerca da crise da modernidade, assunto do próximo ponto. 

 

2. Uma crise enigmática 

Crise é um conceito não raro no repertório filosófico do século XX, nele 

comparecendo de modo direto e indireto. O conceito de crise – em si mesmo – se emprega em 

muitos âmbitos, como quando se fala de crises de saúde, momentos em que vem à tona 

alguma patologia antes inexistente ou latente; crises de desenvolvimento psicofisiológico, 

pelas quais o indivíduo passa de uma fase a outra por meio de um momentâneo, porém 
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 ―A tecnociência é, indiscutivelmente, a mais poderosa força cultural que arranca o homem do contorno 

fechado da repetição e do instinto onde o prendem as necessidades ‗naturais‘ e o atira no espaço sem fronteiras 

de um logos que se dilata ao infinito. Aí, no entanto, um novo e muito mais grave risco de perda no mundo dos 
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como homem‖. EF II, p. 224. Veja-se também: OLIVEIRA, M. A., A filosofia na crise da modernidade, p. 73-

83. Ainda que em perspectiva distinta da que faz Lima Vaz, Heidegger refletiu de modo crítico a respeito da 

técnica como instância absoluta da vida humana na era contemporânea. Cf. HEIDEGGER, M., ―A questão da 
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―O paradigma técnico-científico, de fato, não se propõe alguma finalidade a realizar, mas somente resultados a 
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sofrido, desequilíbrio; crise de relação entre gerações, pelo desencontro de cosmovisões; crise 

epistemológica, que comporta a sucessão de paradigmas científicos; crise econômico-

financeira, como ruptura do equilíbrio entre produção, beneficiamento e possibilidade de 

aquisição (de bens ou serviços), que comporta muitas vezes convulsões sociais, como também 

a crise política, devida à falta de confiança nas instâncias responsáveis pelo governo
68

.  

Essas são variações particulares do conceito de crise, que podem ajudar a entender sua 

aplicação a um contexto geral. Quando se fala, pois, de crise epocal, afirma-se que o conjunto 

de uma civilização tenha entrado em desequilíbrio interno, provocando contradição entre seus 

vários elementos constituintes, o que gera sintomas de mal-estar e desconforto em níveis 

cultural e existencial
69

.  

Referindo-se especificamente à crise da modernidade, assevera Manfredo Oliveira que 

―uma crise é, em primeiro lugar, uma crise de sentido e, consequentemente, do valor de todas 

as coisas. É todo o sentido do mundo do passado, sobretudo em sua forma moderna, que está 

sendo posto em questão‖
70

. Veja-se a seguir como tal fenômeno foi interpretado por alguns 

pensadores contemporâneos. 

2.1. Interpretações da crise 

Uma das primeiras aparições explícitas do termo crise na filosofia recente está na obra 

tardia de E. Husserl, num texto intitulado A crise das ciências europeias e a fenomenologia 

transcendental. É o último escrito de Husserl, que foi publicado em sua versão integral apenas 

como opus postumum.  Nela o autor realiza o, possivelmente, mais sincero exame de 

consciência da modernidade em relação a seus propósitos e a suas efetivas conquistas. Afirma 

Husserl: 

Um ideal definido, aquele de uma filosofia universal e de um método adequado 

constitui o início, por assim dizer, a fundação originária da época moderna em 

filosofia e de todas as suas linhas de desenvolvimento. Mas ao invés de realizar-

se, este ideal conhece uma íntima dissolução. Esta dissolução do ideal, malgrado 

as renovadas tentativas de realizá-lo e de consolidá-lo, motiva reviravoltas 
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 Cf. RICOEUR, P., ―La crisi come fenomeno della modernità‖. Il nuovo areopago, n. 23, p. 82-91. 
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revolucionárias mais ou menos radicais. Assim, o problema do ideal autêntico de 

uma filosofia universal e de um método autêntico se torna propriamente a íntima 

força de propulsão de todos os movimentos filosóficos sucessivos. Mas isso 

significa que todas as ciências modernas acabam por vir a encontrar-se em uma 

crise, de tipo particular e sentida como enigmática, e que se dirige ao sentido em 

que foram fundadas, aquele sentido que elas continuam a buscar em si como 

ramos da filosofia71. 

O pai da fenomenologia contemporânea constata que o ideal moderno de ciência e de 

filosofia entrou em uma crise, por ele caracterizada como enigmática. Pode-se dizer que o 

inteiro âmbito da cultura ocidental – cuja matriz é, sem dúvida, europeia – é posto por si 

mesmo em questão. Qual seria a raiz de tal crise? De que enigma se trata? 

Trata-se de uma crise que não se dirige aos sucessos teoréticos e práticos da 

especialização profissional, mas que, todavia, faz estremecer até ao fundo o 

sentido da sua verdade. Não se trata tanto da situação de uma forma cultural 

particular, da ciência ou da filosofia, de uma das formas culturais da humanidade 

europeia. Porque a fundação originária da nova filosofia coincide, como 

ilustramos, com a fundação originária da humanidade europeia moderna, de uma 

humanidade que, através da filosofia, e somente através da filosofia, quer renovar-

se radicalmente em relação àquela precedente, medieval ou antiga. Por isso, a 

crise da filosofia equivale a uma crise de todas as ciências modernas enquanto 

ramificações da universalidade filosófica; ela se torna uma crise a princípio latente 

e, depois, sempre mais claramente evidente da humanidade europeia, do 

significado compreensivo de sua vida cultural, da sua compreensiva existência. O 

ceticismo em relação à possibilidade de uma metafísica, a ruína de uma fé em uma 

filosofia universal capaz de guiar o homem novo, indica, pois, a ruína da fé na 

―razão‖, na razão entendida no sentido em que os antigos contrapunham a 

epistéme à doxa72.  

De acordo com Husserl, a crise da cultura contemporânea é uma crise da confiança na 

razão. Reside propriamente aqui o enigma mencionado: a civilização moderna, cujo alicerce é 

o sujeito racional, não crê mais na razão que a fundou. Além disso, o sintoma de tal crise 

enigmática é que não se admite mais como possível uma metafísica, a qual se entende como 

expressão privilegiada da fé na razão. Mas o que a metafísica poderia oferecer ao homem 

contemporâneo? 

É esta razão que definitivamente confere um sentido a tudo que se supõe 

existente, a todas as coisas, aos valores, aos fins, que confere a eles uma 

referência normativa àquilo que desde o início da filosofia é indicado com o termo 

verdade (...). Assim, cai também a fé em uma razão absoluta que dê sentido ao 

mundo, a fé no sentido da história, no sentido da humanidade, na sua liberdade 

enquanto ativa possibilidade  do homem de conferir um sentido racional à sua 
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existência humana individual e humana em geral. Se o homem se enfraquece 

nessa fé, isto não significa outra coisa que ele perde a fé ―em si mesmo‖, no 

verdadeiro ser que lhe é próprio (...)73.  

Husserl indica que a razão, cultivada pela metafísica – que, diga-se de passagem, pode 

ser entendida ao estilo clássico ou ao moderno – visa alcançar alguma verdade e algum 

sentido, sobretudo a verdade e o sentido da existência humana no nível individual e coletivo. 

A crise da razão é uma crise do sentido, um obnubilar-se do humano, uma perda da fé no 

homem.  

Finalmente, (...) o problema das conexões profundas e essenciais da razão e do 

existente em geral, o enigma de todos os enigmas, devia tornar-se um tema 

autônomo (...). Nós, homens do presente (...), estamos frente ao grave perigo de 

sucumbir ao dilúvio cético e de deixarmos escapar a nossa verdade74. 

As palavras de Husserl, conquanto tragam o modo característico da abordagem que o 

autor faz das ciências e da filosofia
75

, parecem soar como a alvorada de um tempo que até o 

presente atinge a humanidade em seu todo. Uma crise da confiança na razão, uma crise do 

homem entendido como sujeito, um ceticismo em relação à verdade da filosofia e da atividade 

científica. 

Husserl não vê a mencionada crise como uma fatalidade inexorável, mas como um 

evento cujas raízes se necessitam compreender e ao qual se precisa fazer frente sem 

esmorecimento. Assim, o que ele diz a respeito da Europa, pode-se hoje afirmar de toda a 

humanidade globalizada: 

(...) a ―crise da existência europeia‖, tão discutida atualmente e atestada em 

inúmeros sintomas de desintegração da vida, não é um destino obscuro, não é uma 

situação impenetrável, mas se torna compreensível e penetrável ao olhar sobre o 

fundo da teleologia da história europeia que a filosofia é capaz de pôr a 

descoberto (...). A crise pode então ser esclarecida como o fracasso aparente do 

racionalismo. O motivo do fracasso de uma cultura racional não se encontra – 

como já se disse – na essência do próprio racionalismo, mas só em sua 

manifestação exterior, no seu decair em ―naturalismo‖ e em ―objetivismo‖. A 

crise da existência europeia só tem duas saídas: ou o ocaso da Europa num 

distanciamento de seu sentido racional de vida, o afundamento na hostilidade ao 

espírito e na barbárie; ou o renascimento da Europa a partir do espírito da 
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filosofia, mediante um heroísmo da razão capaz de superar vdefinitivamente o 

naturalismo76. 

Segundo as análises de Ricoeur, uma das características definidoras da crise é sua 

associação à temporalidade. O núcleo de toda crise é o confronto entre o passado e o futuro, 

ou entre a espera e a experiência. Para o filósofo francês, ―a crise é a patologia do processo de 

temporalização da história: ela consiste em uma disfunção daquilo que é a relação normal 

entre a espera e a experiência‖
77

, o que acontece 

(...) quando o espaço da experiência se restringe por um repúdio geral de toda 

tradição e de toda herança e o horizonte da espera se retira em um futuro sempre 

mais vago e indistinto, que é povoado somente de utopias ou, mais ainda, de 

―ucronias‖, sem  incidência sobre o curso efetivo da história, então a tensão entre 

experiência e espera se torna ruptura, cisão78. 

Assim, a modernidade – cuja nota característica, presente desde o Renascimento e 

posteriormente reforçada pelo Iluminismo, é a pretensa ruptura com a tradição e a confiança 

num futuro promissor, que seria forjado pelo protagonismo do homem – traz em seu bojo as 

sementes de sua própria crise. Ainda de acordo com Ricoeur, o coração da crise da 

modernidade residiria na fragmentação, presente na sociedade e na cultura hodiernas, de 

elementos tradicionais, modernos e pós-modernos, sem que se tenham condições de 

compaginá-los ou de escolher entre eles, num consenso o mais geral possível, devido à 

ausência de valores, ideias ou ideais que possam servir de critério para tal
79

. 

Outra interpretação da crise da modernidade é feita por Ratzinger
80

. Partindo da 

constatação da ambiguidade da técnica, que põe nas mãos do homem capacidades nunca antes 

vistas e que podem inclusive ameaçá-lo, o pensador alemão verifica que a energia moral do 

homem contemporâneo não cresce na mesma medida que suas possibilidades de intervenção 
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 HUSSERL, E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, p. 357-358. Entenda-se aqui, 
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no mundo natural e social. Quando se menciona a energia moral, não se trata de um 

moralismo vago e impessoal, mas daquela força interior que possibilita ao homem enfrentar 

com consciência crítica e responsabilidade os desafios que se lhe apresentam.  

A razão, elemento paradigmático da modernidade, acaba reduzida a uma função 

meramente instrumental ou operacional, a qual pode ser útil e adequada ao âmbito técnico, 

mas não esgota todas as possibilidades do logos. Tal mutilação da razão não deixa de ser, 

igualmente, uma mutilação do humano, o que comporta, entre outras, a catastrófica 

consequência de que o avanço na ciência não corresponde ao avanço na consciência ética, de 

modo que todo ―poder fazer‖ se torna um ―dever fazer‖
81

. 

Além disso, no modo como se configura hoje a cultura ocidental, as questões de 

natureza moral ou religiosa são tidas como desprovidas de cidadania no espaço público e, por 

isso, confinadas ao domínio do privado. Correlatamente, são deixadas na sombra as 

referências a suas raízes civilizatórias, como a filosofia clássica e o cristianismo. A perda da 

memória histórica – nesta análise o pensador alemão se aproxima dos demais autores há 

pouco mencionados – enquanto perda das próprias raízes, faz com que a civilização ocidental 

perca também a possibilidade de produzir seus mais preciosos e ambicionados frutos, como 

verdade, liberdade, respeito à dignidade humana. O relativismo, teórico e prático, torna-se, 

paradoxalmente, absoluto. Sobre este modo de pensar, assevera Ratzinger: 

Esta filosofia não exprime a razão humana em sua completude, mas somente uma 

parte dela e, devido a esta mutilação da razão, não se pode considerá-la realmente 

racional. Por isso, é também incompleta e pode curar-se somente restabelecendo o 

contato com suas raízes. Uma árvore sem raízes seca82. 

A partir de um ponto de vista distinto, mas complementar a estes, a chamada Escola 

de Frankfurt também apresentou sua crítica à razão instrumental, ou seja, ao privilegiado tipo 

                                                           
81
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de uso da razão que se desenvolveu na modernidade, aquele que já foi caracterizado acima 

como poiético, que prometia o fim dos mitos e das fantasias, que se propunha como capaz de 

solucionar os enigmas da natureza e de proporcionar todo progresso e bem-estar aos homens e 

que, por fim, tornou-se ele mesmo um mito de infundada onipotência e uma ameaça à vida 

humana. A razão, assim entendida, mostra-se como mero instrumento que se presta ao uso 

segundo o bel prazer daqueles que detêm algum poder na sociedade, isto é, pode ser usada 

ideologicamente até contra o próprio homem. A barbárie da Segunda Guerra – sobretudo os 

requintes científicos de crueldade usados pelos nazistas – foi o que despertou Adorno e 

Horkheimer, entre outros, para esta fragilidade da razão, que eles expressaram em obras como 

a Dialética do esclarecimento
83

. 

Nessa perspectiva, se se quiser encontrar um momento na história em que tudo que a 

humanidade sonhou construir de majestoso para si veio a baixo ou em que as ―luzes‖ da razão 

endeusada teriam se apagado por completo, esse momento existe e tem um nome: Auschwitz.   

É com tal visão que Adorno se põe a refletir sobre o significado desse acontecimento 

emblemático para a cultura ocidental e para a filosofia. O ódio ao outro, ao estrangeiro, ao 

diferente por ser diferente; o antissemitismo; a perseguição às minorias; o extermínio de 

milhares de vidas inocentes em câmaras de gás, em fuzilamentos em massa, pela fome, pela 

doença, pelos maus tratos; a indiferença; a hipocrisia; o sarcasmo; o refinamento técnico; a 

banalidade do ―cumprir o dever‖ – tudo isso é a face do mal que se viu nos campos de 

concentração nazistas. Mal radical porque não natural, nem imprevisível ou inevitável, mas 

mal humano, querido, planejado e perpetrado. Aí estariam os frutos de séculos de civilização: 

sofrimento, desumanização, morte, destruição, barbárie
84

. A curva ascendente da 

modernidade ―esclarecida‖ mostrou-se como sendo uma vertiginosa queda. Sobem apenas as 
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espirais de fumaça dos cadáveres carbonizados – aniquilados a ponto de não deixarem 

nenhum rastro, nem mesmo já mortos.  

Auschwitz mostra a ambiguidade da cultura. Por um lado, ela propiciou que viesse à 

tona a barbárie mais hedionda; por outro, ela pode ser elemento de resistência a novas 

atrocidades. Adorno avalia de modo muito severo a cultura ocidental quando afirma que 

―Auschwitz provou de modo irrefutável o fracasso da cultura‖, bem como que ―toda cultura 

depois de Auschwitz, inclusive sua crítica urgente, não passa de lixo‖
85

. O certo é que a 

cultura não permanece intocada após a Shoah: ela degenera em ideologia se não se fizer 

acompanhar constantemente de autocrítica e esta se faz com a constante atenção à realidade 

concreta onde ela é produzida, sobretudo ao sofrimento humano. Do contrário, ela seria o 

apanágio da mentira e da falsidade onde deveria reinar a busca e o cultivo da verdade
86

. 

Adorno está, todavia, longe de postular uma liquidação cética do pensar filosófico. 

Deseja fazer com que este possa ser consciente de suas próprias mediações e limites, numa 

atitude que o faça perceber seu caráter não definitivo, incompleto. Desse modo, não se pode 

afirmar que Adorno seja um pensador pós-metafísico. Ele desenvolve sua reflexão em 

solidariedade com a metafísica, ainda que no momento de sua queda
87

. Dito de outra forma, o 

de Adorno é um pensamento que recupera criticamente a indagação metafísica num momento 

em que ela necessita ser trabalhada a partir de novos moldes e em que urge não ser 

esquecida
88

. 

A metafísica negativa de Adorno é, pois, um pensamento que, em sua intencional 

fragilidade, mostra-se audacioso e não conformista, reconhecendo os limites e condicio-

namentos intrínsecos à reflexão, bem como o impulso para além de si como seus próprios 

elementos constitutivos. Mesmo depois de Auschwitz, não se teria fechado ao homem o 

caminho da esperança, ainda que com boa dose de realismo
89

. 
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Em suma, depois de lançar um rápido olhar aos vários pontos de vista acima 

apresentados, pode-se afirmar que a crise da modernidade é fruto dos mesmos postulados que, 

elevados à enésima potência, fundamentaram esta última: o de razão crítica e o de autonomia 

do sujeito. Deste modo, a própria razão vem criticada em suas pretensões e se busca uma 

autonomia em relação à subjetividade, uma tendência a livrar-se do caráter de instâncias 

absolutas que sujeito e razão assumiram. 

2.2. A pós-modernidade 

Diante do horizonte de crise acima exposto, muito se tem escrito ultimamente a 

respeito da plausibilidade de se estar em uma era pós-moderna ou, ao contrário, em um 

momento distinto da mesma modernidade ―moderna‖
90

.  

Segundo o parecer de Habermas, a modernidade é um projeto inacabado da razão 

iluminista, à qual se deve voltar mediante o agir comunicativo. De acordo com Habermas, a 

relação principal do sujeito humano não se estabelece com os objetos (objetividade, na 

linguagem vaziana), mas com os demais sujeitos (intersubjetividade, na linguagem vaziana), 

num processo de comunicação que orienta o conhecimento e a ação numa via emancipatória, 

mediante o consenso advindo de uma interação argumentativa razoável. Segundo ele, o não 

reconhecimento disso foi que levou os frankfurtianos a radicalizarem sua crítica à razão 

instrumental como a única forma de racionalidade no contexto moderno
91

. Para Habermas, o 

cultivo da razão comunicativa permite a continuidade do projeto moderno, afastando-se, 

porém, de uma absolutização do sujeito entendido como indivíduo. 

Por outro lado, é necessário lançar um rápido olhar ao fenômeno do dito pós-

modernismo, que tem tido um amplo espectro de influência no cenário cultural geral, e que 

aqui será abordado brevemente apenas em seu âmbito filosófico. Com efeito, há quem 

distinga entre pós-modernidade, entendida como o período histórico atual, sequente à 

                                                                                                                                                                                     

encontrar um meio para a efetivação de semelhante empreitada. Salienta-se aqui o fato de um pensador de 

matriz marxista reconhecer a necessidade de alguma metafísica, ainda que ele não saiba ao certo de que tipo 

ou de que modo. 

90
 Tal assunto não se poderá examinar aqui em maior detalhe. Para fundamentação e aprofundamento, cf. 

KOBYLINSKI, A., Modernità e postmodernità, p. 43-54. 

91
 Cf. HABERMAS, J., O discurso filosófico da modernidade, sobretudo p. 467-509.  
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Segunda Grande Guerra, e pós-modernismo, enquanto opção teórica de filósofos, literatos e 

artistas em geral
92

.  

O pensamento pós-moderno, como movimento filosófico, pode ter seu início 

assinalado com a publicação da obra A condição pós-moderna, de J.-F. Lyotard
93

. Neste 

escrito, que seu próprio autor reconhece como ocasional
94

, mas que vem produzindo grande 

impacto na cultura contemporânea, Lyotard aponta para o fim das grandes narrativas e dos 

sistemas de ideias (como o iluminismo, o idealismo, o marxismo) que legitimavam o saber na 

modernidade, bem como para o declínio do saber metafísico.  

Segundo Lyotard, a ciência moderna, cujas afirmações advêm de constatações 

empíricas de dados de fato, teria desbancado os antigos métodos de legitimação do saber 

organizados em chave narrativa ou, vale dizer, simplesmente teórica. Paradoxalmente, a 

própria ciência estaria baseada, por sua vez, em (meta)narrativas, como as de cunho 

positivista (o mito do progresso e a lei comtiana dos três estágios), mas não só estas. Cada 

escola filosófica moderna (e também os sistemas éticos, políticos, religiosos etc) teria forjado 

seus modos específicos de fundamentar o saber e o proceder, todos, é claro, demonstrando sua 

confiança na capacidade da razão. Justamente isto é que vem posto em xeque pelo 

pensamento pós-moderno. A desconfiança na possibilidade humana de descobrir verdades 

certas e seguras, ―claras e distintas‖, a respeito do mundo e de si mesmo torna-se, 

paradoxalmente, o dogma fundamental do pós-modernismo. Afirmações científicas e 

filosóficas seriam apenas pontos de vista razoavelmente fundamentados, mas sempre 

cambiáveis e flutuantes
95

.  Tal modo de pensar, G. Vattimo o caracterizou como debole: 

Um pensamento fraco (debole), que é tal antes de tudo e principalmente por causa 

dos seus conteúdos ontológicos, do seu modo de conceber o ser e a verdade, é 

também um pensamento que, por consequência, não tem mais razões para 
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 Cf. DIODATO, R., ―Postmoderno‖. In: MELCHIORRE, V. (Org.), Enciclopedia Filosofica, v. 9, p. 8845-

8848. Outra forma de se entender esta distinção pode ser encontrada em GALLAGHER, M. P., ―La situazione 

postmoderna: amica o nemica?‖. In: Idem, Fede e cultura, p. 123-124.  

93
 LYOTARD, J.-F., La condition postmoderne. Paris: Minuit, 1979. Em geral, os filósofos ditos pós-modernos 

são praticamente identificados com os também chamados de pós-estruturalistas, como o já mencionado J.-F. 

Lyotard, mas também M. Foucault, G. Deleuze, J. Derrida e J. Baudrillard. A eles podem-se acrescentar R. 

Rorty e G. Vattimo. Tais autores que, diga-se de passagem, em geral não aceita(ra)m a designação de pós-

modernos, estão entre os mais estudados atualmente. Cf. CONNOR, S., ―Pós-modernidades‖. In: Idem, 

Cultura pós-moderna: Introdução às teorias do contemporâneo, p. 29-56. 

94
 LYOTARD, J.-F., La condition postmoderne, p. 9.  

95
 Cf. Ibidem. p. 29-35; 54-68. 
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reivindicar a soberania que reivindicava o pensamento metafísico nas relações 

com a práxis (...): falar da fraqueza do pensamento significa também teorizar uma 

diminuída força projetual do pensamento mesmo? Não escondemos que o 

problema existe, também se aquilo que conta não é, sobretudo, colocar sobre 

bases novas a relação entre pensamento e mundo, mas repropor o problema do 

sentido do ser; de um repensamento ultra-metafísico de tal sentido, com tudo o 

que ele comporta no plano das nossas gramáticas conceituais, pode também 

nascer uma nova ―disposição‖ da relação entre filosofia e sociedade, da qual, por 

ora, sabemos pouco96. 

Entende-se, assim, o pós-modernismo filosófico como a tentativa de superar o 

paradigma moderno, sobretudo a primazia dada ao sujeito e à razão, em nome daquilo que 

teria sido esquecido, ou deixado em segundo plano, nos últimos séculos, como o sentimento e 

a natureza, além da valorização das diferenças dos indivíduos e das minorias, da descrença 

nas instituições, em suma: do desprezo do macro (sistemas teóricos ou sócio-políticos) e da 

exaltação do micro (as diferenças), seja na cultura ou na vida social. Poder-se-ia afirmar que, 

se o pensamento clássico primou por seu caráter analógico e o pensamento moderno pela 

prevalência da univocidade, a filosofia pós-moderna postula o modelo da equivocidade, da 

multiplicidade desordenada e fragmentada de ideias e posturas existenciais
97

.  

Pouco mais de trinta anos depois da publicação do citado livro de Lyotard, entretanto, 

o que permanece da proposta pós-moderna? Ao que parece, tem-se um cenário paradoxal. De 

um lado, a koiné pós-moderna ganhou muito espaço nos ambientes acadêmicos de ensino e 

pesquisa, basta ver a grande quantidade de dissertações e teses defendidas recentemente, em 

âmbito nacional e internacional, que abordam o pensamento de Foucault, Deleuze e Vattimo, 

bem como suas raízes nietzscheanas e/ou heideggerianas, ou ainda a variante sociológica de 

análise do fenômeno pós-moderno presente, por exemplo, na obra de Z. Bauman. De outra 

parte, o âmbito do mundo vivido mostra-se dotado de permeabilidade seletiva para com os 

ideais pós-modernos: questões tidas como de foro interno (existenciais, morais, religiosas) são 

facilmente modeláveis por eles, o que faz alastrar o relativismo e o niilismo; mas o modus 

operandi das instâncias de foro externo (sócio-político-econômicas) permanece 

essencialmente moderno, com as características de sistematicidade, planejamento, cálculo, 
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 VATTIMO, G., ―Dialettica, differenza, pensiero debole‖. In: Idem; ROVATTI, P. A. (Orgs.), Il pensiero 

debole, p. 27. 

97
 Uma avaliação diversa da pós-modernidade como nova sensibilidade cultural, distinguindo-se do pós-

modernismo filosófico radical, e que seria benéfica inclusive para a experiência religiosa, pode-se encontrar 

em: GALLAGHER, M. P., ―La situazione postmoderna: amica o nemica?‖. In: Idem, Fede e cultura, p.128-

140, bem como por GILBERT, P., ―Pensiero postmoderno e religione‖. Horizonte, n. 16, p. 100-116.  
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competitividade, globalização. Ademais, a ciência continua em seu vertiginoso itinerário de 

pesquisas, descobertas e inovação tecnológica, sem se importar com metanarrativas, presentes 

ou não, que fundamentem sua atividade, mas levando sempre em consideração o impacto 

mercadológico de seus ―produtos‖. Trata-se – e aqui há que se concordar com o diagnóstico 

lyotardiano – de uma ciência que se quer eficaz, mas sem certezas
98

.  

O que se pode perceber é que, no contexto filosófico contemporâneo, há certo pudor, 

para não dizer descrença, sarcasmo e/ou temor, em relação àquilo que a tradição denominou 

os transcendentais: o ser, a verdade, a bondade, a beleza. Busca-se uma ciência sem a 

verdade, uma ética sem o bem, uma estética sem a beleza, uma filosofia sem o ser e, até 

mesmo, uma espiritualidade sem Deus (como a new age). Chegando-se aos extremos desta 

posição, não existiria de fato nem o que se chama de real, mas apenas interpretações
99

. Em 

outras palavras, mantêm-se as aparências, mas sob elas jaz somente o vazio.  

2.3. Interpretação vaziana da crise da modernidade 

Lima Vaz tem um conceito próprio da crise que atinge a civilização moderna. Segundo 

ele, a modernidade, lançando e desenvolvendo suas bases teóricas e vivenciais, esparziu as 

sementes de sua própria crise, a qual pode ser percebida nos últimos séculos, ainda que seus 

efeitos se tornem mais nítidos nas últimas décadas, com a proposta de uma pós-modernidade. 

A filosofia pós-moderna, propugnadora de uma razão fragilizada e meramente 

contextual, não foi objeto ex professo das pesquisas de Lima Vaz
100

. Este, de fato, não lhe 
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 Cf. LYOTARD, J.-F., La condition postmoderne, p. 88-97. Afirma, a propósito, Pondé: ―Mesmo que muitos 

intelectuais ‗brinquem‘ de pós-modernos, afirmando que tudo é ‗simulacros ou narrativas‘, aviões voam e 

transplantes de órgãos acontecem seguindo as ‗convenções‘ da física e da biologia. Mesmo que descubramos 

que as mesas são constituídas de ‗espaços vazios‘, continuaremos a colocar pratos em cima delas sem que 

caiam no ‗vazio quântico‘‖. PONDÉ, L. F., Do pensamento no deserto, p. 241. Veja-se também: 

SANGUINETI, J. J., Ciencia moderna e postmoderna. Disponível em: http://didattica.pusc.it/ 

file.php/118/cienciamoderna_postmoderna.pdf. 

99
 Veja-se, a propósito, VATTIMO, G., Oltre l´interpretazione, p. 3-19. Incisiva é também a afirmação de 

Foucault: ―A todos aqueles que desejam ainda falar do homem, do seu reino e da sua libertação, a todos 

aqueles que propõem ainda perguntas sobre o que é o homem em sua essência, a todos aqueles que desejam 

partir dele para ter acesso à verdade (...), a todas essas formas de reflexão desajeitadas e falsificadas, não se 

pode senão contrapor um riso filosófico – isto é, em parte silencioso‖. FOUCAULT, M., Les mots et les 

choses, p. 353-354.  

100
 ―Sinceramente, admiro a erudição, a versatilidade e também a habilidade dialética de um Lyotard, de um 

Rorty ou Derrida; contudo, não sinto nenhuma afinidade com eles. Diria que estão celebrando com certa 

alegria os funerais da filosofia. Esses realmente não acreditam mais na filosofia. Como eu ainda acredito nela, 

não sinto realmente por eles nenhuma simpatia‖. FFA, p. 97. 

http://didattica.pusc.it/%20file.php/118/cienciamoderna_postmoderna.pdf
http://didattica.pusc.it/%20file.php/118/cienciamoderna_postmoderna.pdf
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atribuiu grande consistência de conteúdo, entendendo tal movimento como uma moda 

filosófica que nega qualquer fundamento para o pensar e o agir e oferece em seu lugar uma 

apologia ao niilismo, numa atitude abertamente anti-metafísica
101

. Daí sua postura de 

distância crítica em relação a tal tipo de pensamento. Para ele, na cultura pós-moderna 

(...) propugna-se deliberadamente uma renúncia a qualquer paradigma teleológico 

e tenta-se levar a cabo uma assim chamada ―desconstrução‖ de todas as grandes 

construções intelectuais do passado que se apresentem como portadoras de um 

discurso universal do sentido, seja ele de natureza religiosa, filosófica ou ética 

(...). O advento da pós-modernidade dá-se exatamente no hiato imenso aberto 

entre a práxis como processo incessante de produção e a práxis como chave de 

inteligibilidade de uma história que, neste século [XX], ofereceu o espetáculo do 

desencadear-se das mais devastadoras formas de irracionalismo102.  

Lima Vaz não concorda com a posição de que a modernidade tenha chegado a seu fim 

no sentido de seu esgotamento
103

. Para ele, chega ao fim sua formação histórica, ou seja, seus 

traços característicos estão já dados, de modo que o tempo vindouro deve ser o da ―(...) 

passagem da modernidade como programa de civilização para a modernidade como forma 

definitiva de uma nova civilização‖
104

.   

De que civilização se trata? Daquela que o filósofo jesuíta vê como a primeira 

civilização universal, que estende seu raio de influência praticamente a todo o orbe, mediante 

produtos culturais, tanto materiais quanto imateriais, como formas de pensamento e de ação 

em nível individual e social.   

A civilização ocidental, dadas as suas raízes na filosofia grega, no direito romano e na 

religião judaico-cristã, sempre possuiu uma tendência universalista. Com o advento da era 

moderna, reuniram-se as condições para sua efetivação, de modo que se pode afirmar que se 
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 Cf. EF VII, p. 254s. Isto se confirma por outra obra de Vattimo que trata diretamente da relação do 

pensamento pós-moderno ao niilismo, sob a égide de Nietzsche e Heidegger. Cf. VATTIMO, G., La fine della 

modernità, especialmente p. 27-38; 121-137; 172-189. 
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 EF III, p. 114s; 117.  
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 ―A chamada pós-modernidade arrisca-se a ser apenas um recurso retórico ou publicitário, pois nada indica, 

passados mais de trinta anos da crise de 1970, que a modernidade tenha perdido sua capacidade de 

autotransformação. Ao contrário, seu núcleo dinâmico – o indivíduo – continua mais ativo do que nunca‖. EF 

VII, p. 29, nota 33.  

104
 EF VII, p. 255. 
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vive na primeira civilização universal da história: a civilização moderna, cujo primum notum 

é a tecnociência, tida como regente da vida e da atividade humana em todos os seus setores
105

.  

Uma civilização se caracteriza por ser um modo global de se configurar o conjunto da 

vida dos indivíduos e da(s) sociedade(s) que por ela se deixam modelar, consentindo em seu 

projeto e em sua cosmovisão, que consta de ―(...) ideias, valores, regras de convivência e de 

conduta, talvez crenças que devem ser admitidas em princípio (...)‖
106

. Isto quer dizer que 

civilização implica cultura e esta – enquanto habitat próprio do homem que transforma a 

natureza (physis) e se autoforma e transforma mediante sua ação consciente – é 

essencialmente ética, já que o ethos é o modo propriamente humano de habitar o mundo, o 

qual é condividido em uma civilização
107

.  

Como se viu anteriormente, a tecnociência é fruto do longo processo de imanentização 

do fundamento do pensar e do agir no sujeito, processo que desde o final da Idade Média vem 

sendo sedimentado no Ocidente e que hoje repercute mundialmente. O abandono do teorético 

e do ético para dar espaço à hegemonia do poiético (racionalidade produtiva, instrumental), 

que acaba por se definir como a racionalidade tout court, marca a consolidação do projeto 

moderno.  

Começa-se a perceber qual é – segundo Lima Vaz – o fundamento da crise da 

modernidade, ou seja, o paradoxo de uma civilização que deseja consolidar-se 

universalmente, excluindo, porém, que se desenvolva uma racionalidade ética que lhe esteja à 

base. Curiosamente, a crise da civilização moderna demonstra que pari passu se desenvolve 

vertiginosamente a cultura material (pense-se nos atuais avanços da informática e da 

biotecnologia), perdem-se ideias e ideais, valores e metas, elementos essenciais da cultura 

simbólica que deveria oferecer sentido (um porquê e um para quê) à produção de bens e 

serviços
108

. Justamente aqui é que se insere o advento do pensamento pós-moderno a justificar 
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 Cf. EF III, p. 121-126. 
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 EF III, p. 125. 
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 ―Vale dizer, em outras palavras, que a cultura é coextensiva ao ethos: ao produzir o mundo da cultura como 

mundo propriamente humano onde se exerce a sua prática e onde se situam as suas obras, o homem se 

empenha necessariamente na luta pelo sentido a ser dado à sua existência. Como ethos, a cultura torna-se para 

ele a morada a partir da qual a realidade se descobre como dotada de significação e valor‖. EF III, p. 127. 

108
 ―Usar ilimitadamente da liberdade sem conhecer os fins da liberdade: tal a prática social que se difunde 

universalmente como sucedâneo aético do que deveria ser o ethos da primeira civilização universal‖. EF III, p. 

137-138. Em outra passagem, Lima Vaz retoma a distinção agostiniana entre uti e frui, caracterizando a 

civilização moderna como dominada pelo usar (um utilitarismo referido sobretudo às coisas, aos objetos 
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como normal tal situação: ―Nosso tempo acompanha, silencioso e perplexo, o enterro das 

utopias, e na volta desse caminho apresenta-se já a pós-modernidade anunciada por seus 

ideólogos como reino da negação do universal, do niilismo ético e da contradição vivida do 

não-sentido‖
109

. 

Encontra-se aqui o que Lima Vaz chama de enigma da modernidade. Com tal 

expressão, o filósofo jesuíta alude ao enigma da esfinge que, uma vez não decifrado, 

provocava a ruína daquele que desejava passar pelo caminho por ela bloqueado. A 

modernidade, como configuração cultural hoje oniabrangente, qual nova esfinge, mostra ao 

homem contemporâneo sua face enigmática. Condição de andar avante é solucionar o enigma. 

Como pode ser ele entendido? Como desvendá-lo? Nas palavras de Perine,  

Se é verdade que a existência, primitiva e indemonstrável, do ethos é coextensiva 

à cultura; se é verdade que a natureza normativa e prescritiva do ethos é o que 

permite a sua transcrição racional nos códigos de conduta, fundamentando o 

caráter constitutivamente ético de toda cultura, e se, finalmente, é verdade que a 

moderna civilização ocidental tornou-se efetivamente universal, gerando no 

interior do seu revolucionário processo uma cultura do universal, então seria mais 

do que legítimo esperar que esse revolucionário processo de gestação da 

modernidade fosse acompanhado pelo florescimento de um ethos universal e, a 

partir dele, de uma ética que fosse a transcrição universal da sua natureza 

normativa e prescritiva, de modo que a cultura do universal viesse a ser 

constituída por uma universalidade ética. Surpreendentemente não foi o que 

ocorreu110. 

Por que não ocorreu? Lima Vaz encontra a resposta a isso na rejeição do fundamento 

metafísico do componente ético da cultura e na dissolução das comunidades éticas. Com 

efeito, a imanentização da arché pantón no sujeito moderno faz deste a medida de si mesmo, 

de seu ser e de seu agir, o criador de seu mundo, o doador de sentido a tudo. A metafísica da 

subjetividade absolutiza a imanência, impulsionando o sujeito a desenvolver sua vontade de 

poder como desejo insaciável de autoafirmação e de dominação do cosmos e dos outros. 

Numa breve digressão histórico-política, é possível ver esta significação no mote l´état c´est 

moi de Luís XIV. Embora já se tenha assistido de há muito à queda do ancien régime, o 

                                                                                                                                                                                     

técnicos, mas se pode acrescentar: uso dos seres humanos, instrumentalizados segundo as mais diversas 

ideologias, como o hedonismo, e depois descartados como inúteis). Perde-se a capacidade da fruição 

desinteressada do bem, uma das bases da ética clássica: é bom fazer o bem; o bem vale por si mesmo. Cf. EF 

III, p. 140. 

109
 EF III, p. 129. 
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 PERINE, M., ―Ética e sociedade: razão teórica versus razão técnica‖. Síntese, n. 93, p. 53-54.  
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sujeito moderno continua a proclamar que o sentido sou eu; o critério para distinguir entre o 

bem e o mal, o verdadeiro e o falso, sou eu; o fabricador do mundo sou eu.  

Em outras palavras, a racionalidade poiético-instrumental de certa forma domina os 

âmbitos teórico e prático da razão – âmbitos estes que naturalmente se orientam para um 

fundamento transcendente, de tipo formal ou real, como se verá no próximo capítulo – 

submetendo-os a seu serviço e a seu critério, tornando possível o que Lima Vaz denominou o 

―ateísmo absoluto da práxis‖
111

.  

Com a coragem admirável de se colocar como rupes inter fluctos no mar agitado da 

modernidade, Lima Vaz levanta o lancinante questionamento: ―E se tal pretensão fosse o 

próton pseudos, a grande mentira inaugural dos tempos modernos?‖
112

. Ora, ―uma civilização 

que celebra a razão, mas abandona a metafísica e a ética, é semelhante, para lembrar uma 

comparação de Hegel, a um templo sem altar; que outro destino lhe resta senão o de tornar-se 

uma spelunca latronum (Mt 21, 13)?‖
113

. Desse modo, de acordo com Lima Vaz, a crise da 

modernidade poderia ser caracterizada como ―(...) uma crise que tem talvez sua raiz mais 

profunda no aumento prodigioso da capacidade humana de produzir e no definhar, até o quase 

desaparecimento, da capacidade humana de contemplar‖
114

. Nesse mesmo sentido, seguindo a 

metáfora de Bergson, a humanidade contemporânea se parece a um enorme corpo com uma 

alma tristemente atrofiada e minúscula, sendo necessário um ―suplemento de alma‖ que a 

fizesse recuperar o equilíbrio
115

.  

Esse suplemento de alma é justamente o que a metafísica e a ética podem oferecer ao 

homem moderno e de que ele necessita. Sem isso, o que se tem é como que um corpo sem 

alma, uma civilização sem ética. 
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 Cf. EF III, p. 135, nota 19; 136. 
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 EF III, p. 117.  
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 Cf. BERGSON, H., As duas fontes da moral e da religião, p. 256-257. A este propósito corrobora a 

afirmação de Ratzinger: ―A força moral não cresceu juntamente com o desenvolvimento da ciência, ao 

contrário, diminuiu ainda mais, porque a mentalidade técnica confina a moral no âmbito subjetivo, enquanto 

que nós temos necessidade propriamente de uma moral pública, uma moral que saiba responder às ameaças 

que pesam sobre a existência de todos nós. O verdadeiro mais grave perigo deste momento está justamente 

neste desequilíbrio entre possibilidades técnicas e energia moral (...): onde esta [energia] falta ou é 

insuficiente, o poder que o homem tem se transformará sempre mais em um poder de destruição‖. 

RATZINGER, J., L´Europa nella crisi delle culture, p. 20. 
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Aqui situa-se, provavelmente, o âmago da crise que trabalha a primeira civilização 

que se pretende uma civilização mundial: uma civilização sem ethos e, assim, 

impotente para formular a ética correspondente às suas práticas culturais e 

políticas e aos fins universais por ela proclamados116. 

Ora, como Lima Vaz afirma na conclusão de seu artigo Ética e razão moderna, não há 

ética sem metafísica
117

. Assim, a opção pela imanência e a consequente interdição da 

metafísica assinalam a impossibilidade de se constituir uma ética universal. Há que se refletir, 

contudo, se as práticas culturais que se movem estritamente nesse horizonte podem satisfazer 

a sede humana pelo sentido
118

. Nas palavras de Lima Vaz: 

Por um lado o predomínio do lógico e do operacional na razão moderna – ou a 

articulação do teórico e do técnico sem a mediação do prático – e, por outro, a 

imanentização do sentido e do fundamento do valor na razão finita e na liberdade 

situada – vale dizer, a ocultação do polo metafísico da razão – arrastam as 

racionalidades éticas por caminhos que não podem levar senão ao deserto do não-

sentido e do niilismo dos valores119. 

No outro polo do enigma da modernidade, encontra-se a dissolução das comunidades 

éticas: desde a família até às unidades nacionais, passando pelos grupos culturais e religiosos. 

Nestas comunidades, ―(...) os indivíduos podiam encontrar, além da satisfação para suas 

necessidades materiais, uma resposta razoável às suas necessidades simbólicas‖
120

. 

É fato notório que as comunidades éticas – sobretudo aquelas com que o homem se 

encontra cronologicamente por primeiro em sua aventura existencial, sendo assim mais 

significativas, como a família, os grupos criados mediante vínculos de amizade, de fé e de 

formação cultural – vivem um período de declínio. Sintoma disso é o aprofundamento do 

individualismo que, como já se assinalou, é o resíduo do esfacelamento das pequenas 

comunidades. Se cada indivíduo encontra em si mesmo seu fundamento e sua lei, ou seja, 
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 EF III, p. 126. 

117
 Cf. ERM, p. 73; 78. A afirmação é retomada de SPAEMANN, R., Felicità e benevolenza, p. 7.  

118
 ―A interrogação que aqui levantamos diz respeito à aptidão dessa forma de existir sob a norma retrix da 

tecnociência para unificar e dar satisfação a todas aquelas exigências e tendências que se manifestaram 

historicamente e se justificaram reflexivamente como constitutivas de uma autêntica experiência humana. 

Poderá, por exemplo, a tecnociência acolher e explicar a intencionalidade profunda da experiência religiosa e 

dar-lhe satisfação? Poderá transpor inteiramente para a sua esfera conceptual a vertente ética da vida humana e 

dar razão plena do imenso fenômeno da experiência moral da humanidade?‖. EF VII, p. 255. 

119
 ERM, p. 78. 

120
 EF III, p. 142. Este tema é estudado especificamente no conjunto da obra vaziana em SOUSA, M. C., 

Comunidade ética: reconhecimento, consenso e sociedade em Henrique Cláudio de Lima Vaz. Tese de 

Doutorado. São Paulo: PUC-SP, 2009. 
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entende-se como autossuficiente, não há como constituir grupos sociais que compartilhem 

cosmovisões, valores, normas e fins
121

. Em última instância, vale o princípio hobbesiano, que 

não fortuitamente está nas raízes da moderna concepção ético-política, do homo homini lupus, 

cuja consequência é o também hobbesiano bellum omnium contra omnes. 

A análise vaziana mostra que, ao longo da história, as comunidades éticas se 

constituíram em base a uma estrutura análoga àquela que se podia encontrar na natureza, de 

modo que devia haver um princípio ordenador, um modelo de ordem e elementos ordenados. 

Assim como na Natureza, a ordenação nomológica dos fenômenos permite 

unificá-los sob um princípio de ordem, seja ele representado miticamente ou 

estabelecido cientificamente, na Sociedade o indivíduo eleva-se ao patamar da 

comunidade ética ao consentir em integrar-se no corpo normativo do ethos, 

passando além da contingência da sua individualidade empírica e referindo-se a 

um princípio de ordem que dê razão do seu existir comunitário e do seu agir 

eticamente qualificado122. 

Desse modo, o indivíduo não se via como autoreferente, mas seu modo de agir era 

inspirado por princípios comuns à sua comunidade ética, compartilhados como procedimentos 

virtuosos que serviam como parâmetro e/ou meta. A ética clássica – como a platônica e a 

aristotélica – se constituiu mediante a reflexão e a codificação de um ethos assim vivido ou 

que se propunha viver. 

A crise das comunidades éticas advém quando se suprime o princípio ordenador 

objetivo (virtude, valor), dado que este acaba por ser imanentizado na figura do sujeito 

moderno, como já dito. Resta uma estrutura binária: indivíduo-norma, na qual esta última se 

vê regulada e avaliada segundo o agir subjetivo, tornando-se ineficaz ou meramente formal. 

De fato, é este modus operandi do sujeito a ditar a lei, sem se referir a nada mais do que à sua 

própria conveniência. A práxis dos indivíduos (em sua incidência particular e social) torna-se 
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 Mac Dowell caracteriza o fenômeno do individualismo presente na pós-modernidade como uma ―(...) 

substituição do individualismo utilitário pelo individualismo expressivo (...). O útil dá lugar então ao agradável 

como expressão da realização ideal do indivíduo, a produção ao consumo, como critério de valor. De fato, o 

que se almeja cada vez mais não é, como outrora, a realização profissional do ‗self-made-man‘, buscada por si 

mesma e alcançada através do trabalho árduo e do esforço pessoal, mas desfrutar do conforto e das 

oportunidades oferecidos pela sociedade afluente com o mínimo de trabalho e esforço (...). Trata-se, portanto, 

de uma radicalização da imanência do horizonte existencial, que se restringe ainda mais ao âmbito do 

indivíduo e de seus interesses egocêntricos‖. MAC DOWELL, J. A., ―A experiência de Deus à luz da 

experiência transcendental do espírito humano‖. Síntese, n. 93, p. 32. 

122
 EF III, p. 146. 
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o único princípio gerador e legitimador de valores, constituindo um novo empirismo 

nominalista que abre caminho para a anomia, o relativismo e a desagregação social
123

. 

Consequência deste fenômeno é a atual urgência de se repensar o tema do 

reconhecimento, bem como a viabilidade histórica de se restabelecer uma estrutura ternária 

das relações sociais, como condição de se efetivar uma comunidade ética universal
124

. 

A humanidade inicia o terceiro milênio deparando-se com a grave crise do porquê e do 

para quê de seu ser e de seu agir, bem como se encontra desarticulada em suas capilares 

relações socioculturais. Descortina-se, assim, o desafiante deserto do niilismo – cuja travessia 

é urgente necessidade – que pode ser visto, sobretudo, em duas vertentes: o niilismo ético e o 

metafísico, como segue. 

 

3. O niilismo 

O niilismo é o fenômeno em que deságua o enigma da modernidade: ―a captação da 

Verdade nas malhas da ideologia e a degradação do Bem em prazer (hedonismo) podem ser 

considerados os sucedâneos niilistas da experiência noética da Verdade e da experiência ética 

do Bem (...)‖
125

. O niilismo, entendido como ―(...) tentativa de experimentar na teoria e na 

prática a potência do nada‖
126

, é, em última análise, fruto da recusa da abertura noético-ética 

do sujeito humano ao Absoluto transcendente. Nas palavras de Possenti, o niilismo  

(...) faz parte da autoconsciência do nosso tempo, toca em profundidade a vida, o 

costume e a ação, inquieta e acende os ânimos. Muitos são os conceitos que vêm 

acoplados à ideia de niilismo: a crise dos valores e a desvalorização daqueles mais 

elevados, o relativismo intelectual e moral, a dissolução da ideia mesma de 

verdade, um pessimismo crepuscular orientado ao declínio, um sentido 
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 Cf. EF III, p. 147-149. 

124
 O reconhecimento é hoje um dos principais temas da filosofia social e política. Cf. RICOEUR, P., Percurso 

do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2006; HONNET, A., Luta por reconhecimento. São Paulo: Ed 34, 

2003. 

125
 AF II, p. 121. Para uma visão geral do fenômeno do niilismo, cf. D´AGOSTINI, F., Lógica do niilismo: 

Dialética, diferença, recursividade. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002, com abundante bibliografia. Uma 

breve, porém substanciosa, apresentação do niilismo em seus elementos característicos, pode-se encontrar em: 

POSSENTI, V., La filosofia dopo il nichilismo, p. 7-42.   

126
 VOLPI, F., ―Nichilismo‖. In: MELCHIORRE, V. (Org.), Enciclopedia Filosofica, v. 8, p. 7884. 
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desesperado da finitude, ligado ao fim da concepção progressiva e ascendente da 

história e, por fim, o conceito de pós-história e de ―fim da história‖127. 

Veja-se a seguir como se desenvolveu o conceito-experiência do niilismo 

contemporâneo, quais seus principais propugnadores e seus argumentos e, posteriormente, 

como Lima Vaz se posiciona diante desta problemática. 

3.1. Raízes do niilismo 

O conceito de niilismo possui uma ―pré-história‖, encontrando suas origens em 

Górgias, o sofista, segundo o qual nada existe, se existisse não poderia ser conhecido, se fosse 

conhecido não poderia ser dito
128

, vindo até Turgenev – que propôs o termo niilista em seu 

romance Pais e filhos (1862), entendendo-o como aquele que em nada crê e que rompe com 

os usos e costumes tradicionais, o que impregnou profundamente a cultura russa de sua época 

– e Dostoievski que, através de personagens de obras monumentais como Crime e castigo 

(1863), Os demônios (1873) e Os irmãos Karamazov (1879-1880), caracterizou e 

problematizou a experiência niilista. Isto sem falar do romantismo alemão, no qual a temática 

é tratada por autores como Jacobi, F. Schlegel e Jean Paul, bem como da ―escola pessimista‖, 

também alemã, representada por E. Hartmann, J. Bahnsen e Ph. Mainländer
129

.  

De modo particular, entretanto, é através da obra de Nietzsche – mormente nos 

fragmentos redigidos no final dos anos 1880
130

 – que o conceito de niilismo entra de modo 

intenso e determinante no léxico filosófico contemporâneo. Em suas palavras: 
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 POSSENTI, V., Nichilismo e Metafisica, p. 11.  

128
 Cf. GORGIA, ―Frammenti‖, n. 3. In: DIELS, H.; KRANZ, W., I presocratici, p. 1614-1615.  

129
 Para fundamentação e aprofundamento, cf. VOLPI, F., Il nichilismo, p. 8-43.  

130
 Boa parte de tais fragmentos foram publicados postumamente, sob o título A vontade de potência (Der Wille 

zur Macht), em duas edições (1901 e 1906), por obra de sua irmã Elisabeth Förster e de seu amigo Peter Gast. 

Tal publicação suscitou a desconfiança dos estudiosos acerca de sua autenticidade, dado que, por um lado, 

Nietzsche não teve tempo suficiente para rever e ordenar seus últimos manuscritos devido à doença que lhe 

sobreveio de modo definitivo, tornando-o incapaz; por outro, a referida segunda edição veio a lume mais que 

redobrada em relação à primeira. Hoje, pode-se ter acesso à edição crítica desses fragmentos, realizada por G. 

Colli e M. Montinari, cuja versão italiana é a base para as citações aqui recolhidas. É fato notório que 

Nietzsche tinha a intenção de reunir tais fragmentos em um livro, do qual ele deixou vários esquemas possíveis 

de organização. Em todos eles, comparecem uma pars destruens, entendida como a destruição dos valores 

absolutos e dos saberes que lhe estariam à base (religião, moral, metafísica) e uma pars construens, como uma 

nova teoria dos valores e uma nova concepção de realidade, de tipo vitalista-dionisíaca. Tais esquemas podem 

ser conferidos em NIETZSCHE, F. W., Frammenti postumi (1888-1889), p. 4-5, 47, 110-111, 129, 207, 254, 

304-305, 311 (dois esquemas), 329, 339 e 359.  
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O niilismo está às portas: de onde nos vem este mais inquietante de todos os 

hóspedes?131 

 

Niilismo: falta o fim; falta a resposta ao ―por quê?‖; que significa niilismo? – que 

os valores supremos se desvalorizam132. 

 

Que não exista a verdade; que não exista uma constituição absoluta das coisas, 

uma ―coisa em si‖ – isso mesmo é niilismo, é antes um niilismo extremo133.  

Segundo Nietzsche, as raízes do niilismo podem ser buscadas na tese socrático-

platônica que engendrou a metafísica ocidental: aquela dos ―dois mundos‖, um idealmente 

real e outro sensivelmente quimérico, de modo que aquele deveria ser valorizado como 

modelo fundamental e fonte de sentido, enquanto que este deveria ser menosprezado como 

imperfeita cópia. Tal tese veio a ser posteriormente apropriada e divulgada pelo cristianismo. 

 O logos filosófico teria sido, pois, precocemente contaminado pelo niilismo. Sintoma 

disso seria a obsessão pelo porquê, que desde Sócrates marca indelevelmente o pensamento 

ocidental. Buscar o fundamento, as causas, a razão suficiente, o sentido de todas as coisas 

seria, para Nietzsche, sinal da soberba delirante da razão que quer encontrar ordem e medida 

em tudo, numa violenta tentativa de redução do múltiplo real ao uno conceitual, da variedade 

à uniformidade, do sensível ao inteligível, do passional ao racional, do dionisíaco ao apolíneo. 

Os conteúdos do mundo tido como ideal (ideias, valores, crenças), contudo, dado que 

são, de acordo com Nietzsche, ilusórios, pouco a pouco vão se desgastando, até se destruírem 

por completo
134

. A metafísica seria como a estátua gigante do livro bíblico de Daniel: feita de 

ouro, prata e bronze, mas com os pés de barro (cf. Dn 2, 31-33)
135

. 
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 Idem, Frammenti postumi (1885-1887), p. 112. 

132
 Idem, Frammenti postumi (1887-1888), p. 12. 

133
 Ibidem, p. 13-14. 

134
 ―O niilismo não é uma causa, mas somente a lógica da decadência‖. Idem, Frammenti postumi (1888-1889), 

p. 55. 

135
 Aparece, assim, o veio anti-metafísico de Nietzsche. Com efeito, ele considerava a metafísica, a religião 

(entenda-se: o Cristianismo) e a moral como os maiores inimigos do homem. A metafísica, segundo ele, seria 

triplamente falsa: a) consigo mesma, porque ignoraria ou encobriria as motivações e pré-juízos que 

fundamentariam suas próprias teorias tidas como verdadeiras (ou seja, seria uma ideologia); b) com as coisas, 

porque introduz um fantasioso ―segundo andar‖ na realidade, que somente serve para desvalorizar o mundo 

real; c) com o homem, porque em nome do logos deixaria de lado a dimensão humana mais importante e 

fundamental, qual seja a dos afetos, sentimentos, instintos e paixões. Cf. MONDIN, B., Storia della 

Metafisica, v. III, p. 487-488. 
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O niilismo poderia ser definido como o vácuo ou a falta de sentido ocasionada pela 

deterioração daqueles elementos que até então ofereciam meios para se responder à pergunta 

pelo sentido da vida, do ser, da história. Vácuo este que sempre estaria presente, porém 

disfarçado pelas ilusões metafísico-éticas, as quais se poderiam resumir na mais elevada 

delas: Deus. Nietzsche não é o primeiro, mas é o mais famoso porta-voz da ―morte de Deus‖ – 

evento que faz vir à tona o niilismo – a qual ele expressa com seu estilo inconfundivelmente 

incisivo no aforisma 125 de A gaia ciência, intitulado O homem louco: 

Ouvistes falar daquele homem louco que acendeu uma lanterna, à clara luz da 

manhã, correu ao mercado e se pôs a gritar incessantemente: ―Procuro Deus! 

Procuro Deus!‖? – E dado que propriamente lá estavam reunidos muitos daqueles 

que não acreditavam em Deus, suscitou grande risada. ―Por acaso perdeu-se?‖, 

disse um. ―Perdeu-se como uma criança?‖, um outro. ―Ou senão está bem 

escondido? Tem  medo de nós? Embarcou? Emigrou?‖, gritavam e riam em uma 

grande confusão. O homem louco pôs-se em meio a eles e os traspassou com o 

olhar: ―Para onde foi Deus?‖, gritou, ―desejo dizer-vos! Nós o matamos – vós e 

eu! Somos nós todos os seus assassinos! Mas como o fizemos? Como pudemos 

esvaziar o mar bebendo-o até a última gota? Quem nos deu a esponja para apagar 

por inteiro o horizonte? Que fizemos para desatar esta terra da corrente de seu sol? 

Para onde ela se move agora?  Para onde nós nos movemos? Longe de todos os 

sóis? Não é para nós um eterno cair? E para trás, de lado, de frente, de todos os 

lados? Existe ainda um alto e um baixo? Não estamos vagando, talvez, como 

através de um infinito nada? Não sopra sobre nós o espaço vazio? – Não está mais 

frio? Não surgem noites, cada vez mais noites? Não devemos acender lanternas 

pela manhã? Não escutamos ainda o barulho dos coveiros que sepultam Deus? 

Não sentimos ainda o cheiro da divina putrefação? Também os deuses se 

decompõem! Deus está morto! Deus permanece morto! E nós o matamos! Como 

nos consolaremos, os assassinos de todos os assassinos? Quanto de mais sagrado e 

de mais potente o mundo possuía até hoje sangrou sob nossos punhais – quem 

limpará de nós este sangue? Com qual água poderemos lavar-nos? Que ritos 

expiatórios, que sagradas representações deveremos inventar? Não é por demais 

grande para nós a grandeza desta ação? Não deveremos nós também nos tornar 

deuses, para parecermos ao menos dignos dela? Nunca houve uma ação maior – e 

todos aqueles que virão depois de nós pertencerão, em virtude desta ação, a uma 

história mais alta de quanto já foram todas as histórias até hoje!‖.  – A este ponto 

o homem louco se calou e dirigiu novamente o olhar a seus ouvintes: estes 

também se calaram e o olhavam estupefatos. Finalmente, jogou no chão sua 

lanterna, que se quebrou e se apagou. ―Venho muito cedo‖, prosseguiu ―não é 

ainda o meu tempo. Este enorme evento está ainda por vir e está a caminho – não 

chegou ainda aos ouvidos dos homens. Raio e trovão precisam de tempo, a luz das 

estrelas precisa de tempo, as ações precisam de tempo, também depois de serem 

realizadas, para que sejam vistas e escutadas. Esta ação é ainda sempre mais 

distante dos homens do que as estrelas mais distantes – porém, são eles que a 

realizaram!‖.  – Conta-se ainda que o homem louco tenha aparecido, naquele 

mesmo dia, em diversas igrejas e nelas entoou o seu Requiam aeternam Deo. 

Posto para fora delas e interrogado, diz-se que se limitou a responder 
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invariavelmente deste modo: ―Que outra coisa são estas igrejas senão os 

mausoléus de Deus?‖136. 

Quando Nietzsche proclama a ―morte de Deus‖, nada mais faz que lançar um interdito 

a tudo aquilo que venha a significar sentido e valor. Não se pode aqui descer aos pormenores 

do pensamento nietzscheano
137

, que via no platonismo e no cristianismo – este entendido por 

ele como um platonismo para o povo – as maiores ameaças à exuberância dionisíaca da vida, 

a qual deveria ser aproveitada ao máximo de suas potencialidades e não apolineamente 

organizada segundo cânones de ordem, medida e equilíbrio
138

. Para ele, platonismo (ou seja, a 

filosofia como tal) e cristianismo trariam em si sementes de niilismo, que só se poderia vencer 

mediante uma decidida ruptura com esses elementos formadores da civilização ocidental e a 

transvaloração de todos os valores, obra do além-do-homem (Übermensch) mediante sua 

vontade de potência. Esta nada mais é do que uma autoafirmação como princípio e fim de si 

mesmo, de modo que o Übermensch é aquele que toma a própria vida nas mãos, que a quer 

assim como ela é, e isso de modo tal que deseja que ela se repita indefinidamente, num eterno 

retorno: 

Pensemos este pensamento em sua forma mais terrível: a existência assim como é, 

sem sentido e sem finalidade, mas inevitavelmente retornante, sem um fim, no 

nada – ―eterno retorno‖. É esta a forma mais extrema de niilismo: o nada 

eterno139. 

Nietzsche distingue um niilismo ativo (positivo) e outro passivo (reativo). O primeiro, 

segundo ele, o único que valeria a pena, comportaria um crescimento da força humana: ―a 

energia do espírito pode crescer tanto que os fins até agora perseguidos (‗convicções, artigos 

de fé‘) se lhe tornam inadequados‖
140

. Isso se realizaria, de acordo com Nietzsche, em duas 

fases: a) primeiramente, com um niilismo incompleto, que buscaria substituir os velhos 

valores, então rejeitados, por outros, perpetuando o esquema dos ―dois mundos‖ e 
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 Idem, La gaia scienza, aforisma 125, p. 162-164. 
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 Para fundamentação e aprofundamento, cf. VOLPI, F., Il nichilismo, p. 39-61.  
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 Nietzsche entende a vida (sempre a vida físico-biológica) como uma exuberante irrupção de forças, de 

sentimentos e de impulsos que estaria para além do bem e do mal, não podendo ser submetida ao controle de 

preceitos ou valores, mas que deve ser acolhida e aceita sem restrições. O Übermensch é aquele que diz 

incondicionalmente ―sim‖ à vida: ―(...) sabe se adequar ao passo de dança da vida, que aceita tudo, aprecia 

tudo, exalta tudo e não opõe jamais uma rejeição àquilo que a vida lhe oferece: tanto o bem quanto o mal, o 

belo como o feio, a dor como a alegria‖. MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. III, p. 494. 
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 NIETZSCHE, F. W., Frammenti postumi (1885-1887), p. 201.  

140
 Idem, Frammenti postumi (1887-1888), p. 12. 
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pressupondo certa ―fé‖ ou uma ―necessidade de verdade‖, que se verificaria, por exemplo, no 

socialismo, no anarquismo, no historicismo e no positivismo
141

; b) um niilismo completo, 

entendido como uma força ativa de destruição não apenas dos antigos valores, mas também de 

seu locus, ou seja, da necessidade de algo como eles, vale dizer: destruição daquilo que se 

poderia chamar de transcendente/ transcendental – tal feito seria apanágio de um niilismo 

extremo, o qual transformaria todo caráter aparentemente negativo do niilismo em força 

positiva, por meio da qual se reconheceria a vontade de potência como constitutivo íntimo de 

todas as coisas, como uma espécie de ―fundamento‖. Tal ápice de niilismo, que Nietzsche 

denomina clássico, ele o reivindica para si, considerando-se como ―o primeiro perfeito niilista 

da Europa, o qual, porém, viveu em si até o fim o niilismo mesmo – que o tem atrás de si, sob 

si e fora de si‖
142

, ou seja, aquele que por primeiro deixou para trás os velhos cânones do 

pensamento metafísico ocidental e os transmutou numa afirmação dionisíaca da vida, numa 

autoafirmação enquanto vontade de potência
143

. 

Por outro lado, haveria o niilismo passivo, entendido como declínio patológico da 

força humana: 

a síntese dos valores e dos fins (sobre os quais repousa toda cultura forte) se 

desfaz, de modo que os valores individuais fazem guerra entre si: desagregação; 

tudo aquilo que restaura, cura, tranquiliza, seda, estará em primeiro plano, sob 

diversos disfarces, religiosos ou morais ou políticos ou estéticos etc144. 

O niilismo passivo ou reativo seria apanágio dos fracos, que não conseguem viver sem 

algo que lhes dê uma certeza consoladora, como um sentido para a vida, e por isso, diante da 

queda dos conceitos e valores tradicionais, buscam para eles substitutos igualmente ilusórios. 
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O niilismo passivo seria a face negativa e depressiva do inevitável processo de desintegração 

da cultura ocidental. 

Em obra recente, na esteira de Nietzsche, Oswaldo Giacoia interpreta certas tendências 

do mundo contemporâneo a partir do viés acima mencionado. Segundo ele, o niilismo, como 

sintoma do declínio cultural do ocidente, deixa-se entrever em fenômenos como 

(...) a guerra entre valores particulares que se destroem mutuamente, numa 

anarquia violenta e selvagem (como no anarquismo russo do final do século XIX, 

por exemplo); o ceticismo e sua ligação com a libertinagem do espírito; a 

corrupção dos costumes, a falta de integridade e solidez da vontade, a 

dependência de estimulantes ou entorpecentes fortes, o incondicional 

devotamento a uma forma hedonista de vida lastreada em prazer, consumo, 

entretenimento e conforto; a demanda intransigente de todo e qualquer expediente 

que acalma, reconforta, anestesia, para narcotizar as dolorosas vivências da 

frustração. Paradoxalmente, comparece também, com a necessidade e a pressão 

para conter a anarquia e estancar a exaustão, o anseio por certezas inabaláveis, por 

estabilidade e segurança em todos os domínios da cultura: de onde deriva a 

reativação da busca pelo sagrado, para compensar e entorpecer o torturante 

sentimento de vazio (...). Essa carência é típica da simbiose, aparentemente 

contraditória, entre, por um lado, o sentimento de ausência de valor e, por outro, o 

ardente desejo de segurança e salvação que só o valor absoluto pode proporcionar. 

Essa trama entre niilismo passivo e fundamentalismo constitui uma das mais 

inquietantes características de nossa atualidade. Uma cumplicidade que torna 

meramente superficial a antítese entre os opostos e impele à busca desesperada 

por segurança e lenitivo, seja recorrendo à narcose estética, religiosa, política ou 

moral, seja devotando-se ao culto fetichista do profano, ou ao apego fanático às 

ruínas de fundamentos peremptos145. 

Seriam, pois, expressões do niilismo tanto a evidente debolezza do modus vivendi et 

cogitandi pós-moderno, que vai à deriva, sem rumo e sem traumas, quanto a busca atual por 

fundamentos, que seria expressão do desespero moribundo de uma civilização nos estertores 

de sua dissolução, típico do tempo pós-―morte de Deus‖, também isto vindo a ser testemunha 

de sua fraqueza. 

Nietzsche fez escola com sua concepção de niilismo. Autores como G. Simmel e O. 

Spengler lhe são devedores, bem como grande parte da literatura da primeira metade do 

século XX que trata da questão da crise da modernidade, alguns já acenados anteriormente
146

. 

Não se esqueça, contudo, de que foi a interpretação heideggeriana de Nietzsche o veículo por 

excelência de sua transmissão aos pensadores recentes, mormente no que concerne ao 
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conceito de niilismo e às suas aplicações
147

. Resta perguntar se a interpretação heideggeriana 

de Nietzsche corresponde às reais intenções do pensamento deste último. De qualquer modo, 

através do aporte de Heidegger, Nietzsche tornou-se um dos pais da pós-modernidade 

filosófica. Pode-se afirmar com Mondin que ―a época em que vivemos (...) é uma época 

abertamente dionisíaca: a época do homo ludens e não mais do homo sapiens. Esta é 

exatamente a época da qual Nietzsche foi um lungimirante profeta: é a época pós-metafísica e 

pós-cristã que ele sonhou‖
148

. 

A este respeito, caracterizando a época atual, Galimberti a descreve como um 

momento de ocaso cultural, em que não se dá mais ouvidos às palavras de esperança, que 

parecem inócuas porque o sentido da vida se implodiu e só resta um panorama de deserto. A 

seu ver, as novas gerações são as principais vítimas deste momento incerto, o que se 

manifesta, por exemplo, pela visão do futuro mais como ameaça que como promessa e, 

consequentemente, pela visão do presente modelada pelo princípio do carpe diem; pelo 

analfabetismo afetivo; pela publicização da intimidade; pela ampla difusão do uso de drogas; 

pelo avanço da violência, chegando mesmo ao suicídio.  

O presente se torna um absoluto, a ser vivido com a máxima intensidade, não 

porque esta intensidade busque alegria, mas porque promete sepultar a angústia 

que reaparece cada vez que a paisagem assume os contornos do deserto de sentido 

(...). E por isso as palavras que aludem à esperança, as palavras mais ou menos 

sinceras de todos, as palavras que insistem, as palavras que prometem, as palavras 

que querem aliviar seu secreto sofrimento soam em torno a eles como um rumor 

insensato (...), é óbvio que resultam ineficazes os cuidados farmacológicos a que 

hoje se recorre desde a primeira infância ou as psicoterapias que curam os 

sofrimentos individuais. E isto porque, se o homem, como diz Goethe, é um ente 

voltado à construção de sentido (Sinngebung), no deserto da insensatez de que a 
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atmosfera niilista de nosso tempo difunde os efeitos, [ele] não é mais psicológico, 

mas cultural149. 

3.2. Interpretação vaziana do niilismo 

A reflexão acerca do niilismo é uma constante na produção filosófica de Lima Vaz nos 

últimos decênios de sua vida. Niilismo é o conceito que resume a dramática crise de sentido 

pela qual passa a civilização da modernidade. Lima Vaz entende o fenômeno do niilismo 

como ligado à filosofia nietzscheana, à sua transvaloração de todos os valores, à ―morte de 

Deus‖ e dos ideais elevados de humanidade. Nietzsche, contudo, não seria mais que um porta-

voz, ainda que contundente ao extremo, do Zeitgeist, da cosmovisão moderna ou, como lhe 

chama Lima Vaz, do já mencionado ―enigma da modernidade‖, por ele caracterizado como o  

(...) trágico paradoxo de uma civilização sem ética ou de uma cultura que, no seu 

impetuoso e aparentemente irresistível avanço para a universalização, não se fez 

acompanhar pela formação de um ethos igualmente universal, expressão 

simbólica de suas razões de ser e do seu sentido150. 

De acordo com Perine, é possível identificar as raízes do niilismo apontadas por Lima 

Vaz a partir de uma tríplice ruptura: 

Em primeiro lugar, uma ruptura com a estrutura axiológica e normativa do ethos, 

que organiza teleologicamente as estruturas objetivas da socialidade. Em seguida, 

uma ruptura com a tradição pela primazia do futuro na concepção do tempo na 

modernidade, que levou ao predomínio do fazer técnico na concepção da ação 

humana. Finalmente, ruptura com o fundamento transcendente das normas e dos 

fins da ação humana pela imanentização do sentido e do fundamento do valor na 

razão finita e na liberdade situada
151

. 

Desse modo, as raízes do niilismo contemporâneo são encontradas por Lima Vaz no 

mesmo solo que possibilitou o surgimento da civilização moderna, a partir do 

antropocentrismo que lhe foi inculcado desde a época do Renascimento
152

.  De modo 

particular, as raízes do niilismo derivam da relação moderna do homem com o tempo, que, 
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como já se mencionou, privilegia o presente
153

. Na derivação niilista, contudo, nem mesmo o 

presente possui consistência teórico-existencial para servir de base ao ato de pensamento 

(cogito) que, segundo o modelo cartesiano, serviria de medida a tudo. Segundo Lima Vaz, 

Podemos, de resto, observar que a crise atual da modernidade, caracterizada pelo 

espraiar-se do niilismo, pode ser identificada (...) pela perda do domínio do 

presente como instância crítica para a avaliação do tempo histórico. Daqui 

procede a incompreensão do passado, tido como peso inerte da tradição, e a 

recusa do futuro, rejeitado como indecifrável enigma. A consequência facilmente 

observável é o abandonar-se niilisticamente ao infinito tédio do presente
154

. 

A aceleração do ritmo de produção técnica ―contamina‖ a esfera da cultura em geral, 

causando o que Lima Vaz chama de ―síndrome da obsolescência‖
155

, pela qual tudo perde 

interesse e significação num prazo ínfimo de tempo; vale dizer: tudo se torna descartável, 

mesmo as relações humanas, o que aprofunda o caráter utilitarista da civilização atual. É 

como se o presente já não existisse, dada sua extrema fugacidade. Nada é sólido ou 

duradouro, não há fundamentos que permitam ao homem firmar-se existencialmente; troca-se 

o verbo ser pelo estar, pois não se sustenta mais o peso de ser. Heráclito parece ter 

sobrepujado totalmente os últimos resquícios do modelo parmenidiano – pánta rei, tudo 

escorre, inexoravelmente
156

. Tal é o clima do niilismo contemporâneo
157

. 

O niilismo estende sua sombra por toda parte, é um ―fenômeno de muitas faces, 

manifestando-se (...) onde se fazem presentes as diferentes famílias de ideias e valores da 

nossa tradição: religiosa, metafísica, ética, política, estética‖
158

. De acordo com Lima Vaz, 

contudo, o niilismo pode ser visto propriamente em dupla perspectiva: metafísica e ética. 

                                                           
153

 ―Ora, é justamente em torno do enigma do tempo que se levanta mais agudamente a irreprimível interrogação 

sobre o sentido da vida, ou do simples existir humano‖. HH, p. 164. 

154
 EF VII, p. 14. 

155
 Cf. EF VII, p. 14, nota 5. 

156
 Cf. ERACLITO, ―Dottrina‖, n. 6. In: DIELS, H.; KRANZ, W., I presocratici, p. 328-329.  

157
 ―(...) estamos assistindo hoje a uma crise generalizada desse presentismo. Seu fruto mais visível é uma atitude 

de niilismo cético com relação a qualquer sentido a ser atribuído ao tempo da vida humana e a difusão 

incontrolável das condutas de conformismo hedonista‖. HH, p. 165. 

158
 EF VII, p. 270. 



 Capítulo I. Os desafios do contexto 62 

Segundo a primeira, ele se caracteriza como a perda do fundamento (arché); na segunda 

vertente, como a perda do fim (télos)
159

. 

O niilismo ético é, pois, a ―perda do humano no agir e na obra do homem‖
160

. O 

homem pode muito na esfera da ação poiética, mas não sabe se isso corresponde a fins bons 

ou maus. Trata-se de uma perplexidade de consciência, cuja raiz se encontra no imanentismo 

antropocêntrico que priva o sujeito da possibilidade de recorrer a princípios éticos que o 

orientem em suas escolhas, pois, na cosmovisão niilista, não existe objetivamente nem bem 

nem mal; não há uma regra moral, um ideal a se alcançar. O bem para cada um seria o objeto 

de seu desejo atual
161

.  

O agir humano, desse modo, se organiza a partir de interesses ideológicos, segundo o 

critério pragmático de utilidade, de ―um relativismo universal e de um hedonismo que não 

conhecem limites‖
162

, e não em vista de fins legítimos, conformes à dignidade humana. O 

homem vive por nada, age por nada, morre por nada – eis o niilismo ético em ato. Neste 

contexto, para Lima Vaz, os pensadores ditos ―pós-modernos‖ exercem com sutileza a função 

de ―(...) dar ao niilismo ético como ‗espírito do tempo‘ uma forma aceitável de legitimação 

intelectual‖
163

, de modo que esta desventurada situação seja vista como normal ou 

―politicamente correta‖ e seja aceita como a configuração natural da história contemporânea. 

O problema, entretanto, tem raízes mais profundas. Nas palavras de A. Poppi, 

O niilismo na ética é uma consequência inevitável do niilismo metafísico, o qual 

por sua vez deriva de um niilismo teorético [gnosiológico], entendido como 

negação da possibilidade de a inteligência conhecer o ente na sua verdade 
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objetiva. Esta parece a genealogia mais acertada da crise dos valores, da perda do 

sentido da vida, da ausência do porquê e do fim em que se debate a cultura e a 

civilização ocidental (...)164. 

Para Lima Vaz, o niilismo metafísico é o rechaço da razão: ―a recusa da razão ou o 

niilismo‖
165

. A razão, que vem sendo criticada desde Kant em suas pretensões gnosiológicas, 

que foi reduzida a mero instrumental positivista e que, em sua contemporânea fragilidade, vê-

se incapaz de descortinar ao homem o horizonte do sentido, acaba por ser preterida de vez ao 

irracionalismo e aos interesses ideológicos. Desconfia-se da razão, bane-se a metafísica do 

conjunto dos discursos tidos como sensatos, fecha-se a qualquer possibilidade de saída da 

imanência, contudo, como compensação, busca-se refúgio naquilo que Lima Vaz chama de 

mitos pós-modernos, como os ―(...) do prazer, do consumo, da liberdade absoluta, como 

ainda há pouco o eram (...) [os] da história e do estado totalitário‖
166

.  

Lima Vaz insiste em denunciar o advento do irracionalismo como característica dos 

tempos niilistas da crise da modernidade: 

(...) o anunciado fim da metafísica traz consigo a pressuposição do fim da razão e 

do advento da era dos ―irracionalismos‖. Mas quem, senão a razão, pode ser o 

arauto do seu próprio fim e reconhecer os irracionalismos? Eis, pois, uma espécie 

de contradictio in terminis instalada ali onde os simulacros irracionais da 

metafísica passam a circular no espaço da razão (...). A razão a serviço do instinto 

– da dominação, do prazer, do lucro, da violência e, finalmente, da destruição e da 

morte – eis a face mais verdadeira da ―civilização‖ que se proclama pós-

metafísica167. 

O homem do século XXI, desenvolvido em sua scientia, mas atrofiado quanto à 

sapientia, aparenta-se àquela descrição feita por Dante a respeito da massa damnata: ―genti 

dolorose c‘hanno perduto il ben dell‘intelletto‖
168

. É este um apropriado diagnóstico do 

niilismo metafísico. 

Ora, a metafísica é entendida como orientação para o ser dos entes, ao encalço de seu 

sentido. Nas palavras de Possenti, ―metafísica é theoria, isto é orientação ao ser, ao real, ao 
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mundo, com finalidade contemplativo-cognoscitiva, sem intentos de dominação ou 

manipulação, mas somente para acolher em si a realidade assim como se dá‖
169

. 

Há, certamente, uma crise do pensamento metafísico na era do niilismo. Pode-se 

entender tal fato a partir, principalmente, de dois prismas: o da ipsa res e o da veritas rerum. 

O primeiro diz respeito ao ser dos entes (―coisas‖), ao sentido do existir. Segundo Lima Vaz,  

(...) a existência, no seu simples ato de existir, é irredutível aos procedimentos 

operacionais da razão. A razão operacional pode representar, explicar, 

transformar, modificar, organizar, projetar. Mas não pode criar. O simples existir 

permanece um enigma para a razão moderna, que estende sempre mais seu poder 

imperial numa gigantesca operação de racionalização de todas as manifestações 

da vida humana e de todos os fenômenos do universo170. 

Por outro lado, se o niilismo é um obscurecimento do ser, por consequência, é igual 

obscurecimento da verdade do ser. Esta é a natureza do niilismo teorético. Cria-se um abismo 

intransponível entre o intelecto e o ser dos entes. A verdade é nadificada quando se abandona 

o conhecimento real, de modo que a liberdade contemplativa para o verdadeiro, postulada 

pelos filósofos antigos, vê-se substituída pela vontade de poder ou de pragmática utilidade. 

Nega-se a possibilidade de relação entre pensamento e ser, entre consciência e mundo e se 

deixa de lado como infundada a verdade enquanto adaequatio rei et intellectus. A verdade, se 

existe, vem entendida como mero fruto do consenso ou da interpretação ou da utilidade
171

. 

Rejeição da metafísica e da transcendência, o niilismo acaba por se voltar contra o 

próprio ser humano. Expressão disso é o famoso dito de Foucault no final de As palavras e as 

coisas, segundo o qual ―o homem é uma invenção a respeito da qual a arqueologia de nosso 

pensamento facilmente mostra a data recente. E possivelmente o fim próximo (...) – então se 
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claramente das normas (o bem) e o agir não tem relação com o conhecer, entre outros‖. D‘AGOSTINI, F., 

Introduzione alla verità, p. 286. 
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pode apostar que o homem se desvaneceria, como, à beira-mar, um rosto de areia‖
172

. De 

acordo com Possenti, aqui estaria um dos sintomas mais trágicos do niilismo: ―êxito máximo 

do niilismo é o anti-humanismo‖
173

.  

Fruto do espraiar-se do irracionalismo e do anti-humanismo é também a banalização 

da violência e da morte, que hoje se vê grassar de modo generalizado e a que se assiste como 

que anestesiado. Nas palavras de Lima Vaz, 

O espetáculo que nos oferece a modernidade ao mesmo tempo triunfante e em 

profunda crise, se a considerarmos desde o ponto de vista desse dever ético 

fundamental que é, para o homem, a instauração do sentido na sua vida – o dever 

de realizar a verdade da sua existência –, é o desencadear-se aparentemente 

incontrolável do não-sentido da violência e da morte: violência brutal das armas e 

dos meios de destruição de massa, violência sutil da propaganda e da manipulação 

da informação, violência cega do terrorismo, violência silenciosa e universal da 

injustiça nas relações políticas, sociais e econômicas entre indivíduos, grupos e 

nações (...)174. 

Como já se apontou, segundo Lima Vaz, a época contemporânea tem assistido não à 

dissolução do projeto moderno, mas à sua consolidação como forma definitiva da civilização 

ocidental, sob o signo da tecnociência. A crise da modernidade seria, assim, uma crise de 

finalização e acabamento, mas não de supressão. O niilismo seria o fruto amargo desta 

civilização que quis abandonar os fundamentos metafísicos da realidade e da práxis ética, que 

quis vincular o ser e a razão ao nada. Aí estaria a suprema violência contra o homem, 

alijando-o de sua condição propriamente humana ao postular o vazio metafísico-ético, se 

assim se pode dizer, como seu único possível horizonte de existência
175

. Esta, porém, não é a 

última palavra.  
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 FOUCAULT, M., Les mots et les choses, p. 398. Pouco antes, o autor diz expressamente que ―em nossos dias 

(...) não é tanto a ausência ou a morte de Deus que é afirmada, mas o fim do homem‖. Ibidem, p. 396. 

Igualmente, segundo Vattimo, ―(...) é inegável que uma conexão entre crise do humanismo e morte de Deus 

subsista (...), pode-se também aceitar a tese que o humanismo está em crise porque Deus morreu; isto é, que a 

verdadeira substância da crise do humanismo seja a morte de Deus, anunciada, não por acaso, por Nietzsche, 

que é também o primeiro radical pensador não-humanístico da nossa época‖. VATTIMO, G., La fine della 

modernità, p. 39-40 (veja-se p. 39-56).   

173
 POSSENTI, V., La filosofia dopo il nichilismo, p. 9. A partir deste pressuposto, pode-se pensar criticamente o 

atual pós-humanismo ou a antropotécnica. Sobre isso, cf. GIACOIA JUNIOR, O., ―Sonhos e pesadelos da 

razão esclarecida‖. O que nos faz pensar, n. 18, p. 101-144.  

174
 EF III, p. 174. 

175
 ―Se uma violência metafísica é possível, esta só pode ser a escolha consciente e voluntária da insensatez. O 

niilismo metafísico não é um destino inscrito na nossa tradição de pensamento, mas a recusa do princípio e 

fundamento transcendente da razão humana, e o niilismo ético não é senão fruto dessa negação voluntária e 
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(...) julgamos não ser temerário afirmar que o único fim previsível para o ciclo da 

modernidade seria a eliminação de todo tipo de pergunta radical em torno do 

sentido da existência e da vida, que primeiro se formulou segundo definidos 

parâmetros intelectuais no terreno da teologia. O triunfo definitivo do niilismo 

metafísico e ético assinalaria então o fim da modernidade176.  

Para o filósofo jesuíta, portanto, diante deste contexto hostil, urge um renovado 

pensamento filosófico de tipo metafísico, o qual, por sua vez, possa fundamentar a ética
177

. 

Em outras palavras, o niilismo não é um destino insuperável, mas é a transcendência a última 

fronteira de sentido para o humano. Do âmago mesmo do moderno e extremado (ab)uso da 

racionalidade técnico-poiética pode emergir a ânsia de um surplus de sentido e 

fundamentação para o existir humano no mundo:  

Seja como for, ao contrário da opinião predominante na literatura filosófica 

contemporânea, as questões metafísicas irão, sem dúvida, figurar entre os traços 

mais visíveis do horizonte filosófico do século XXI desde que, sob o nome de 

filosofia, sobreviva o estilo de pensamento presente há vinte e seis séculos na 

cultura ocidental (...). Nesse caso, será do próprio âmago do universo da 

tecnociência (...) que as questões metafísicas ressurgirão, a atestar a permanência, 

na sua profundidade não alcançável pelo pensamento científico ou pelos 

procedimentos técnicos, da interrogação humana sobre o ser e sobre o sentido178. 

 

Conclusão 

Com estas observações conclui-se o primeiro passo do itinerário da presente pesquisa, 

em que se desejou apresentar o contexto do pensamento moderno e de sua crise, pano de 

fundo para a reflexão vaziana. Como já se pôde perceber, Lima Vaz não se furta ao encontro 

com a modernidade filosófica, mas nesse encontro busca descobrir suas raízes, as teses 

subjacentes à sua forma mentis, bem como suas consequências teórico-práticas.  

                                                                                                                                                                                     

deliberada do mais universal dos valores humanos: a razão‖. PERINE, M., ―Niilismo ético e filosofia‖. In: 

Idem (Org.), Diálogos com a cultura contemporânea, p. 68. 

176
 EF VII, p. 30. 

177
 Como já mencionado acima, Lima Vaz retoma e faz sua a afirmação de Spaemann, que vale a pena reportar: 

―Não há ética sem metafísica. Mas a ética não precede a ontologia como filosofia primeira, nem esta àquela: 

ética e ontologia se constituem uno actu na intuição do ser como ser-si-mesmo, tanto do próprio como do de 

outrem‖. SPAEMANN, R., Felicità e benevolenza, p. 6. Nas palavras de Lima Vaz, ―(...) metafísica e ética 

estão organicamente articuladas no espaço de uma razão dilatada analogicamente à amplitude transcendental 

do ser, segundo o paradigma que nos foi legado pela tradição platônico-aristotélica‖. EF III, p. 366. 

178
 EF VII, p. 257.  
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As raízes da modernidade, Lima Vaz as encontra nas disputas filosófico-teológicas do 

final do medievo, sobretudo no século XIII – momento de grande efervescência cultural, 

sobretudo nas áreas mencionadas. Nesse século, tem-se a notável figura de Tomás de Aquino 

e sua metafísica do esse, cuja importância para o pensamento vaziano ainda se terá ocasião de 

apresentar neste trabalho. Contudo, se se puder aplicar ao cenário histórico-filosófico a 

metáfora da paisagem
179

, com seu variado relevo, seus cimos e vales, pode-se dizer que, 

depois dos píncaros do pensamento tomasiano, o itinerário do saber filosófico se deparou com 

horizontes não tão elevados, a começar por Duns Scot (sutilíssimo doutor, de cujas intenções 

não se quer fazer juízo), que iniciou propriamente o modelo ontoteológico de filosofia, em 

especial de metafísica, com a introdução da univocidade do conceito de ente, porta de entrada 

para a adoção moderna do paradigma da representação, que faz refluir para o sujeito humano 

o poder de determinação no conhecer e no agir. Como já se mencionou, este é o veio que 

perpassa toda a modernidade e que, levado às últimas consequências, tem-na conduzindo à 

sua crise hodierna. Tais afirmações serão retomadas e aprofundadas nos próximos capítulos. 

Para Lima Vaz, a modernidade não é apenas o fruto da secularização da cosmovisão 

cristã, como queria K. Löwith
180

, mas possui sua legitimidade enquanto encarna a forma de 

uma nova civilização, como afirma H. Blumenberg
181

. De outra parte, tendo suas raízes 

lançadas em solo cristão, nas disputas medievais supracitadas, a modernidade não deixa de 

receber influxos teóricos da seiva que delas lhe vem
182

: ―(...) serão sementes de ideias e 

problemas lançadas no solo medieval que irão crescer, desenvolver-se e expandir-se sob a 

ação de múltiplos fatores na sociedade e na cultura, vindo a formar a grande árvore simbólica 

da modernidade‖
183

. Seja permitido, entretanto, lançar uma hipótese: quanto à compreensão 

axiológica da modernidade, Lima Vaz se aproxima mais do que a qualquer outro, mutatis 

mutandis, a E. Voegelin, para quem ela se configura como a inversão do movimento de 

transcendência, desarticulando esta estrutura fundamental do espírito humano
184

. 
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 Cf. EF I, p. 11. 

180
 LÖWITH, K., Significato e fine della storia: I presupposti teologici della filosofia della storia. Milano: EST, 

1998. 

181
 BLUMENBERG, H., La legittimità dell´età moderna. Genova: Marietti, 1992.  

182
 Cf. EF VII, p. 11-30. 

183
 EF VII, p. 31. 

184
 Cf. EF VII, p. 21-23. Veja-se também VOEGELIN, E., Ordem e história V: Em busca da ordem. São Paulo: 

Loyola, 2010. 
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Em sua lectio magistralis intitulada Morte e vida da Filosofia
185

, Lima Vaz oferece 

algumas substanciosas indicações para a compreensão da crise da modernidade, mas também 

para que se veja o locus que a filosofia precisa ocupar neste período histórico. De acordo com 

ele, 

A vida da Filosofia é, pois, a vida da nossa razão interrogante formulando dentro 

do espaço do seu operar racional as perguntas essenciais e aí construindo a 

resposta, mas fazendo, ao mesmo tempo, a decisiva experiência intelectual de que 

a resposta está sempre prenhe de uma nova pergunta e de que, portanto, a 

inquietação sem fim recomeça186. 

Para Lima Vaz, a filosofia se faz num esforço vigoroso de pensamento reflexivo, que 

não se deixa levar pela debolezza que os tempos atuais lhe atribuem
187

. Ele ainda alerta 

quanto ao risco da misologia – a aversão ao logos – fruto paradoxal da civilização da razão, 

que se caracteriza pela ―(...) desconfiança para com o momento especulativo do labor 

filosófico, a exaltação inconsiderada da práxis e a impaciência rebelde diante da lenta 

paciência do conceito‖
188

.   

A filosofia, enquanto tal, não pode resignar-se a ser um jeu d‟enfants, mas deve 

desempenhar seu papel diante do mundo hodierno: realizar a busca sempre inacabada do(s) 

sentido(s) da realidade, do ser e do agir humanos, analisando e repensando também as teses 

emitidas em seu próprio âmbito, numa sadia autocrítica. Por isso mesmo, se existe filosofia, 

malgrado as tantas vozes que proclamam sua morte, ela por definição não pode ser 

fundamentalista, na acepção que hoje se dá a este termo
189

, mas também não pode renunciar à 

busca de fundamentos, o que garante, também nos dias atuais, a legitimidade de se ir além dos 
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 Cf. Síntese, n. 55, p. 677-691. 

186
 MVF, p. 681. 

187
 Tal debolezza está presente na ―(...) filosofia da não-filosofia que se intitula pós-moderna e que flutua sobre a 

lisa e parada superfície do mar-morto conhecido como niilismo‖. FLS, p. 7. 

188
 MVF, p. 689. 

189
 ―(...) em geral, seria de dizer que fundamentalistas podem ser consideradas aquelas posições que refutam ou 

desvalorizam o confronto produtivo com todos aqueles que pensam de maneira diversa, do momento em que 

aqueles que as adotam retêm já possuir a verdade e não precisam, assim, realizar tal confronto‖. FABRIS, A. 

Filosofia delle religioni, p. 22. Veja-se a propósito: ALES BELLO, A.; MESSINESE, L.; MOLINARO, A. 

(Orgs.), Fondamento e fondamentalismi. Roma: Città Nuova, 2004. 
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interditos de Nietzsche e de seus discípulos pós-modernos a respeito do sentido da existência 

do homem e do mundo
190

. Se a filosofia não se prestar a isso, para nada servirá. 

De acordo com Lima Vaz, ousar remar contra a correnteza, rememorando 

reflexivamente a fecunda tradição filosófica ocidental, de modo a encontrar rumos 

alternativos para o pensar e o agir no hoje da história: é este o lugar da filosofia na época da 

crise da modernidade. Ora, se ―modernidade‖ é a primazia do modo, ou seja, do momento 

presente, em que se dá o ato de filosofar, na ―modernidade moderna‖ este presente se encontra 

incrustrado na tensão entre a recusa do passado e no prognóstico atrofiado do futuro. O 

homem moderno encontra-se desprovido de raízes, dado que rejeitou as que lhe oferecia a 

tradição, bem como não alcança o sonho do progresso infinito, prometido pelo iluminismo e 

pelo positivismo e desmascarado pelos usos e efeitos controvertidos da técnica. Não tendo em 

que se apoiar, cai no abismo do nada. Eis a crise da modernidade. Segundo a análise 

ricoeuriana acima citada, para a sociedade contemporânea a via de saída da crise dá-se por 

meio de um resgate de suas raízes, na recepção renovada de suas matrizes culturais: 

Aqui se pode somente apostar e esperar. A minha aposta e a minha esperança é 

que aqui, não obstante a ausência de um consenso e de uma forte convicção na 

nossa sociedade pluralista, abra-se diante de nós uma possibilidade, que até agora 

jamais existiu, de renovar a herança do passado: a dupla chance da aquisição de 

novas energias e de uma interpretação nova191. 

Lima Vaz concorda com tal análise e acrescenta a urgência de se retomar as dimensões 

teórico-éticas da razão, esquecidas pela primazia do poiético-técnico. Ver-se-á nos próximos 

capítulos como o filósofo jesuíta fundamenta e articula esta sua postura, no empenho de 

encontrar o Urgrund do sentido que possibilite ao homem contemporâneo superar o niilismo 

que o ameaça.  
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 ―A situação atual da prática da Filosofia em nosso mundo cultural parece autorizar a previsão de que essa 

prática continuará e talvez venha a se intensificar nos próximos decênios. Numa hora em que se adensam os 

sinais da gestação de uma nova civilização à busca de novos padrões intelectuais e éticos, a tradição ocidental 

não poderá dar-se ao luxo de prescindir dessa prática cultural quase trimilenária na qual, por definição, é 

prioritário o problema do sentido: do mundo, da vida, da existência humana‖. FLS, p. 10. 
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 RICOEUR, P., ―La crisi come fenomeno della modernità‖. Il nuovo areopago, n. 23, p. 101.  



   

Capítulo II 

 

Filosofia e Transcendência: 

aspectos históricos 

 

 

 

 

A medida de todas as coisas é Deus acima de tudo. 

(Platão, Leis, IV, 716c) 

 



   

O termo transcendência provém das formas verbais latinas transcendere e 

transascendere, cuja significação literal indica um subir para além de
1
. Aparece aqui uma 

metáfora muito expressiva do conteúdo do conceito em questão. Trata-se, em referência ao 

homem, de uma transgressão de limites, de um ir além, de uma incapacidade de contenção no 

imanente (in-manens, o que permanece dentro). Esse movimento, por sua vez, dirige-se para o 

alto (ascendere), tido por mais excelente, superior, como aparece na literatura filosófica desde 

Platão
2
. Pode-se conceituar a transcendência como a ―(...) ultrapassagem do horizonte da 

unidade da experiência [sensível], como condição de inteligibilidade da experiência mesma‖
3
. 

O conceito de transcendência pode ser explicitado por duas oposições que, para além da 

referência metafórica, expressam elementos essenciais de sua compreensão.  

A oposição interior-exterior designa a irredutível diferença entre o eu pensante 

(intelecto, consciência), de um lado, e o mundo empírico e os demais sujeitos, de outro
4
. Tem 

raiz nessa diferenciação o imenso movimento da cultura, pelo qual o homem investiga a 

physis e a transforma no e através do ethos, situando-se neste como em seu habitat próprio, 

seu lugar no mundo
5
. Vem negado, pois, todo solipsismo ao homem, de modo que sua riqueza 

existencial não o faz prisioneiro de si mesmo, mas ao contrário, o abre ao diferente de si. 

A oposição baixo-alto indica a igualmente irredutível alteridade entre o conjunto dos 

entes finitos e um Absoluto, seja entendido de modo formal (ser, verdade, bem), seja de modo 
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 Cf. EF III, p. 193-194; AF II, p. 98-99.  

2
 Como se pode ver, por exemplo, na célebre alegoria da caverna, em que o prisioneiro liberto das sombras se 

eleva gradativamente de seu submundo até a contemplação do sol, metáfora do Bem. Cf. PLATÃO, República, 

VII, 514a-518b. Note-se que a linguagem utilizada para se tratar da transcendência vale-se de metáforas 

espaciais (interior-exterior, baixo-alto). Não se pode parar na metáfora, mas deve-se avançar à realidade 

ontológica que ela deseja indicar. 

3
 VIGNA, C.; BETTINESCHI, P., ―Trascendenza‖. In: MELCHIORRE, V. (Org.), Enciclopedia Filosofica, v. 

12, p. 11754.  

4
 Desde o conhece-te a ti mesmo, inspirador da filosofia socrática, a interioridade humana jamais deixou de 

comparecer no discurso do logos demonstrativo. Sobre as concepções modernas de interioridade, cf. 

TAYLOR, C., As fontes do self, sobretudo p.189-257.  

5
 ―(...) parece evidente ter sido exatamente a invenção da Cultura o único caminho que se apresentou à espécie 

humana, por ocasião de sua aparição no cenário da Vida, como capaz de assegurar-lhe lugar e sobrevivência 

no seio da Natureza (...). Vale dizer que o cultural é, para o ser humano, seu lugar natural na imensa vastidão 

do universo, e é a partir dele que o homem pode estender sobre todas as coisas seu olhar inteligente e a 

operosidade do seu fazer. O cultural, na enorme variedade de suas formas, é igualmente para o homem o lugar 

de nascimento dos costumes e hábitos que dão ao seu agir constância e direção e cuja organização histórica e 

social constitui justamente o ethos, essa versão humana da natureza, que confere ao operar do homem a 

dimensão que a distingue de todas as outras formas de atividade multiplicadas em torno de nós: a dimensão 

ética‖. EF III, p. 101-102. 
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real (o divino). Em outras palavras, a noção de transcendência postula que existe um real para 

além da interioridade do homem e que tal realidade não se esgota no cosmos, mas atinge um 

vértice-fundamento ainda mais perfeito, que se pode denominar de o Transcendente por 

antonomásia. Entendido como divino em geral ou Deus de modo personificado, o 

Transcendente ocupa um lugar de destaque na reflexão filosófica e nas práticas culturais, 

como se verá a seguir. 

O presente capítulo pretende analisar a irrupção do conceito de transcendência como 

categoria filosófica, a partir do ponto de vista histórico, seguindo as indicações vazianas a 

esse respeito.  

 

1. A transcendência na gênese da civilização ocidental 

De acordo com Lima Vaz, a transcendência é ―uma das experiências mais profundas e 

decisivas entre as que orientaram o curso das civilizações‖
6
. Tal afirmação, porém, é 

contradita na época moderna pelo interdito lançado por vários pensadores a tudo que diz 

respeito à metafísica e à religião, expressões mais significativas da vivência e da 

conceptualização dessa experiência. 

Com efeito, desde a época do Iluminismo e particularmente no pensamento pós-

hegeliano, a metafísica e a religião estão sob suspeita de se oferecerem como respostas 

ilusórias aos homens suscetíveis de explicações fáceis e infundadas para os enigmas da 

existência. De outra parte, os mesmos que realizam a crítica apressam-se por oferecer 

substitutos do transcendente, que possam lhe fazer as vezes dentro do limite da imanência 

histórica, o que Lima Vaz denomina de ―contrafações miméticas do Absoluto‖
7
. Ainda 

segundo ele, 

É permitido pensar que a suspeita ou mesmo o interdito lançados sobre o 

problema do Absoluto na filosofia pós-hegeliana devam ser interpretados como o 

epítome da crise da civilização que deu seus primeiros passos sob o signo da 

transcendência platônica. A alucinante procissão de pseudo-absolutos que ocupou 

o horizonte do homem no século XX (pensemos na classe, na raça, no Estado, na 
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 EF III, p. 193. 

7
 EF III, p. 199. 
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libido etc.) deixa, no entanto, como traço mais visível da sua passagem a 

necessidade de repropor aos indivíduos e às sociedades o problema do Absoluto 

na inteireza de suas exigências8. 

Para repropor hoje como pertinente e relevante a problemática do Absoluto (tanto 

formal quanto real), faz-se mister dirigir o olhar mais uma vez ao passado, de modo a 

rememorar os modos pelos quais tal questão foi tratada. Assim, com a ampliação do foco, a 

visão mais abrangente poderá voltar-se novamente ao hic et nunc e refletir sobre as 

possibilidades de compreensão da transcendência neste momento de crise epocal. 

Antes de alcançar níveis elevados de reflexão filosófica, a transcendência se mostrou 

como experiência existencial, certamente presente desde que o homem desenvolveu a 

consciência de si. No entanto, para que se possa contar com dados mais significativos para o 

presente estudo, busca-se identificar sua presença nas origens da civilização ocidental, nascida 

no período entre os anos 800 e 200 a.C. nos entornos da bacia mediterrânea, sobretudo em sua 

parte oriental – o chamado tempo-eixo ou era axial.  

Não é intenção deste trabalho entrar em maiores detalhes a respeito desse momento 

histórico nem das interpretações especializadas sobre ele (que variaram nas últimas décadas), 

mas é importante ao menos registrar que este conceito originou-se do pensamento de K. 

Jaspers em sua obra Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, sendo retomado posteriormente 

por autores como E. Voegelin e S. N. Eisenstadt. Segundo este último, o primeiro milênio 

antes de Cristo assistiu a grandes revoluções de ideias e de bases sociais, com efeitos 

irreversíveis para a história posterior, com a  

(...) emergência, conceptualização e institucionalização da tensão básica entre as 

ordens transcendental e mundana. Este processo revolucionário teve lugar na 

grande maioria das civilizações, incluindo o Antigo Israel, a Grécia Antiga, o 

Cristianismo primitivo, o Irã zoroastriano, a antiga China Imperial e as 

civilizações hindu e budista (...)9.  

Basicamente, tem-se uma ruptura da concepção mitológica, que supunha uma 

homologia entre as ordens mundana e divina, esta última se mostrando agora dotada de um 

superior caráter metafísico e ético. De outra parte, postula-se uma possibilidade de ligação 
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 EF III, p. 198. 

9
 EISENSTADT, S. N., ―Introduction: The Axial Age Breakthroughs‖. In: Idem (Org.), The origins and diversity 

of Axial Age civilizations, p. 1.   
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entre esses dois âmbitos de realidade, o que sugere uma elevação do homem do plano 

ordinário de sua existência a um plano de excelência, que pode ser entendido, com nuances 

variadas, como salvação ou comunhão com o Transcendente
10

. 

Para Lima Vaz, a designação tempo-eixo indica um momento excepcional na história 

humana, em que de modos distintos, porém análogos, foi tematizada a experiência da 

transcendência, em redor da qual se organizaram sociedades e civilizações que convergiram 

para formar a civilização ocidental
11

. 

De acordo com Lima Vaz, ―o que caracteriza propriamente a nova simbólica da ordem 

nas civilizações do tempo-eixo é a sua referência a um fundamento transcendente, ou seja, no 

caso, posto além do compacto véu cósmico que envolve homens e coisas‖
12

. O homem antigo 

começava a perceber-se como participante de uma totalidade de existência que englobava o 

cosmos, mas que não se esgotava nele. Dito de outro modo, as culturas que se desenvolveram 

no tempo-eixo mostram de forma clara que o homem se interrogava por algo que ultrapassa os 

limites do sensível e que lhe dá sustentação.  

Deus e o homem, mundo e sociedade formam uma comunidade primordial do ser 

(...). A perspectiva da participação deve ser entendida na plenitude de sua 

qualidade perturbadora. Não significa que o homem, localizado mais ou menos 

confortavelmente no cenário do ser, possa olhar ao redor e avaliar o que vê na 

medida em que o possa ver (...). A participação no ser, entretanto, não é uma 

participação parcial do homem; ele se acha engajado com o todo de sua 

existência, pois a participação é a própria existência13. 

Além disso, o homem começava a se questionar sobre seu locus ontológico: qual o 

lugar, o papel e o sentido do humano na totalidade do ser? Tais interrogações buscarão 

respostas nas várias tradições religiosas bem como na tradição filosófica
14

. Lima Vaz retoma 

de Voegelin as características dessa primigênia experiência de transcendência, que se articula 

em quatro pontos: 

                                                           
10

 Cf. Ibidem, p. 2-4. 

11
 Lima Vaz sói utilizar-se, em sua análise histórico-teórica da questão da transcendência, da grande obra de E. 

Voegelin (1901-1985) intitulada Ordem e história. Cf. VOEGELIN, E., Ordem e história, 5 vols. São Paulo: 

Loyola, 2009-2010. Sobre a noção de tempo-eixo, cf. AF II, p. 100s; EF III, p. 204s. 

12
 EF III, p. 204.  

13
 VOEGELIN, E., Ordem e história, v. I, p. 45-46. 

14
 Cf. EF III, p. 204.  
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a. a experiência da participação [no ser]; 

b. a preocupação com a permanência e o fluir dos seres [entes] na comunidade do 

ser; 

c. o processo de simbolização pelo qual a ordem do ser, supostamente 

irrepresentável em si mesma, passa a ser representada por símbolos que 

analogicamente a exprimem; 

d. dessa consciência do caráter analógico dos símbolos decorre a possibilidade de  

sua convivência em tradições distintas e, finalmente, a emergência da ideia do 

verdadeiro e do falso no monoteísmo de Israel e na filosofia grega
15

. 

Desse modo, a experiência de transcendência desvela uma nova dimensão das relações 

entre homem e realidade. Esta é vista de modo ampliado, pois não expressa apenas o que é 

contido no cosmos e na história, mas abre-se a um plus ontológico com o qual o homem pode 

entrar em relação, fazendo emergir os problemas do uno e do múltiplo, da permanência e da 

mudança, da necessidade e da contingência, que se desenvolverão no sentido de evidenciar o 

caráter fundamentador do Absoluto formal (o ser, a verdade, o bem) e real (Deus) para a vida 

do homem e da sociedade.  

Dois paradigmas fundamentais se colocarão como balizas da vivência e da reflexão 

acerca da transcendência nos albores da civilização ocidental: a transcendência como Palavra 

da Revelação em Israel e a transcendência como Ideia na Grécia
16

. A propósito, Eric 

Voegelin assim escreve introduzindo o segundo volume de seu magnum opus: 

No momento em que nosso estudo Ordem e história  passa de Israel à Hélade, ele 

não avança adiante no tempo. Com efeito, a experiência helênica de Deus como a 

medida invisível do homem não é nem uma derivação da experiência israelita do 

Deus que se revela na sarça ardente para Moisés e do Monte Sinai para seu povo, 

nem um avanço inteligível para além dele, no sentido de que essas duas 

experiências diferenciam uma nova verdade sobre a ordem do ser além da verdade 

compacta do mito. O salto no ser, o evento histórico que rompe a compacidade do 

antigo mito cosmológico e estabelece a ordem do homem em sua imediação sob a 

autoridade de Deus – é preciso reconhecer – ocorre duas vezes na história da 

humanidade, praticamente ao mesmo tempo, no Oriente Próximo e nas 

civilizações egeias vizinhas. As duas ocorrências, embora se deem em paralelo no 

tempo e tenham em comum sua oposição ao mito, são independentes uma da 

outra; e as duas diferem tão profundamente em seu conteúdo que se articulam nos 

dois simbolismos diferentes da revelação e da filosofia17. 

No caso de Israel, tem-se a rejeição de qualquer pretensa divindade intracósmica e de 

toda representação material do Transcendente divino. Este é o Outro absoluto, pessoal e 
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 AF II, p. 101. Cf. VOEGELIN, E., Ordem e história, v. I, p. 47-55.  

16
 Cf. EF III, p. 207s. 

17
 VOEGELIN, E., Ordem e história, v. II, p. 75.  
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único, que se manifestou historicamente como tal aos patriarcas (de Abraão a Moisés) e aos 

profetas, não permitindo nenhum tipo de sujeição à medida humana de conhecimento e 

expressão. A relação de transcendência se realiza em ambiente israelita como um ―existir na 

presença de Deus‖
18

, ou seja, como um compromisso de viver na Aliança com o Deus único. 

Note-se que a iniciativa da relação vem ―do alto‖, do Transcendente que se revela a um povo 

por ele escolhido. O movimento primário da transcendência, neste caso, é o de descida 

(katábasis). 

No contexto helênico, por sua vez, enfatiza-se o transcendente como a Verdade 

(alétheia) a ser buscada para além das aparências e opiniões (dóxai). Primeira grande 

expressão dessa forma de transcendência se encontra na teoria platônica das ideias e dos 

princípios
19

. A relação de transcendência se realiza, assim, pelo ―existir na contemplação do 

Ser‖
20

 (bíos theoretikós), condição e consequência da vida virtuosa
21

. O movimento é 

prioritariamente o de subida (anábasis) do sensível ao inteligível, do múltiplo ao uno, o que 

se faz mediante a filosofia. 

Na antiguidade tardia, chamada por Voegelin de era ecumênica
22

, com o surgimento 

do Cristianismo e seu posterior encontro com o pensamento filosófico grego, confluirão de 

modo original as duas mais significativas formas de conceptualização da transcendência, a 

revelação e a razão, dando origem ao discurso filosófico-teológico cristão, herdeiro das 

riquezas de ambas as matrizes e portador da ―linguagem canônica da transcendência ao longo 
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 Cf. VOEGELIN, E., Ordem e história, v. I, p. 471; EF III, p. 207.  

19
 A este assunto, Lima Vaz dedicou os artigos ―Um novo Platão?‖ (Síntese, n. 50, 1990, p. 101-113) e ―A nova 

imagem de Platão‖ (Síntese, n. 74, 1996, p. 399-404). 

20
 EF III, p. 207. 

21
 Como magistralmente demonstrou Aristóteles na Ética a Nicômaco. Sobre a conjugação aristotélica de virtude 

(areté) e contemplação (theoría) como meios distintos e complementares para a felicidade (eudaimonía), cf. 

EF IV, p. 109-126. 

22
 Este é o título do quarto volume de Ordem e história. O autor pretende trabalhar os grandes impérios ditos 

ecumênicos, que surgiram no primeiro milênio a. C., dos quais o mais famoso é o de Alexandre Magno. Este 

volume marca um redirecionamento do pensar voegeliniano, que se afasta da noção jasperiana de tempo-eixo. 

―No atual estado da análise experimental, concluo, o conceito de uma época ou tempo axial marcado pelas 

grandes explosões espirituais não é mais sustentável. Realmente ocorreu algo ‗epocal‘; não há razão por que o 

adjetivo devesse ser negado à desintegração da experiência compacta do cosmos e à diferenciação da verdade 

da existência. Mas a ‗época‘ envolve, além das explosões espirituais, os impérios ecumênicos do Atlântico ao 

Pacífico e engendra a consciência da história como um novo horizonte que cerca com seu mistério divino a 

existência do ser humano no habitat que foi aberto pela concupiscência de poder e conhecimento‖. 

VOEGELIN, E., Ordem e história, v. IV, p. 390s.  
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dos séculos de formação da cultura ocidental‖
23

, atualmente em crise. Na vivência e na 

reflexão próprias do Cristianismo, fundem-se anábasis e katábasis, pois em Jesus Cristo, 

Deus e Homem, dá-se o encontro entre o vir generoso do transcendente e o ir trabalhoso do 

humano: ―o Mediador que é, ao mesmo tempo, a mediação e seu termo, ou o Absoluto na 

história‖
24

. 

Na formulação e no desenvolver-se do pensamento cristão, acontecido basicamente 

entre os séculos II e XIII, faz-se presente a categoria lógico-ontológica da analogia, enquanto 

proporção (harmonia entre semelhança e dessemelhança, identidade e diferença) entre 

essência (elemento grego) e existência (elemento semita), entre Deus e as criaturas, que se 

distinguiu em uma analogia entis, lógico-abstrata, e uma analogia fidei, lógico-concreta
25

.   

Na analogia lógico-abstrata, a referência ao Transcendente absoluto como Ideia 

opera-se na subida dialética que deve abandonar a existência empírica à 

contingência do devir no tempo. A analogia lógico-concreta torna possível o 

resgate dessa contingência pela ―descida‖ do Absoluto à imanência da história. A 

meta-analogia, como analogia entis originária, tem assim uma estrutura ôntico-

eidética e foi de acordo com essa estrutura, conquanto variamente formulada, que 

a tradição filosófico-teológica cristã elaborou uma hermenêutica adequada do 

Prólogo joanino: o Absoluto é logos, Ideia e Palavra, e é sarx, é História. Essa 

hermenêutica é, assim, a interpretação filosófico-teológica da transcendência tal 

como irrompera no tempo-eixo26. 

O que Lima Vaz ressalta é que o Cristianismo tornou-se a síntese entre o modelo 

profético e o modelo noético de acolhida da intuição da transcendência oriunda do tempo-

eixo, retomando-os e suprassumindo-os, o que repercutiu na consolidação da cosmovisão 
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 EF III, p. 214. 

24
 EF III, p. 214. Nas belas palavras de Bruno Forte, em Cristo dá-se o encontro entre o êxodo e o advento: ―O 

desafio do sentido é posto assim juntamente pelo movimento de êxodo que é a existência humana (existir é 

‗estar fora‘) e pelo movimento do advento, pelo qual a Palavra vem preencher e perturbar o silêncio. Esse 

desafio concerne ao mesmo tempo ao sentido de Deus para o homem, em sua dimensão pessoal e na histórico-

social, assim como também o sentido do homem para Deus, enquanto lhe é dado perceber na Palavra de 

revelação. Mas concerne também e propriamente ao sentido do nosso falar de Deus e do homem, o sentido 

daquele pensamento do êxodo e do advento e do seu encontrar-se na cruz e ressurreição do Crucificado, que é 

a teologia cristã‖. FORTE, B., A Teologia como companhia, memória e profecia, p. 13. Sobre isso, veja-se 

também LEOPOLDO E SILVA, F., ―O Mediador e a solidão‖. In: SOUZA NETTO, F. B. (Org.), Jesus: 

anúncio e reflexão, p. 207-226.  

25
 Não se tratará, por ora, mais profundamente do denso conceito de analogia, mas ainda se voltará a ele ao final 

do Capítulo IV. 

26
 EF III, p. 218. 
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ocidental a esse respeito
27

. Pode-se dizer que um dos fatores da crise da civilização ocidental 

moderna seja o distanciamento desta em relação a esse original modo analógico de reflexão 

sobre a transcendência que lhe serviu de matriz. 

 

2. A transcendência na história da filosofia 

Como a filosofia, em seu mais que bimilenar percurso de pensamento, abordou a 

questão da transcendência? Sem se ter a pretensão de exaustividade, deseja-se neste tópico 

retraçar em grandes linhas os modos pelos quais o conceito de transcendência foi acolhido, 

transformado ou rejeitado pela gens philosophica
28

. 

Já se mencionou que a filosofia, cuja origem se vê entre os séculos VI e V a. C., foi a 

resposta tipicamente grega à experiência da transcendência que se desenvolveu no tempo-

eixo, cuja rica experiência que acima foi descrita se contrapunha, em geral, à mentalidade 

mitológica. A mitologia se desenvolveu como um olhar de tipo religioso sobre a realidade, 

buscando-lhe o sentido a partir de narrativas que envolviam deuses e homens num plano de 

imanência cósmica.  

Os mitos são palavras, discursos, narrações que apresentam – mais evocando 

imagens que mediante o uso de argumentos – um horizonte ao interno do qual se 

podem inserir os eventos experimentáveis e que fornece aos seres humanos 

indicações de correto comportamento em relação aos possíveis acontecimentos29. 

A filosofia encontrou-se com o mito, numa relação simultânea de continuidade e 

ruptura, mediante o logos. Este é também palavra e discurso que procede, porém, de modo 

demonstrativo segundo suas regras intrínsecas, a fim de ser compreensível por si. Usa 

conceitos, não tanto imagens. Trata da coisas, buscando sua verdade, a partir delas mesmas. 
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 ―(...) a tradição noética grega foi profundamente e, mesmo, radicalmente repensada em face do problema da 

existência, e a tradição profética bíblica foi retranscrita no código filosófico elaborado segundo as exigências 

do problema da ideia‖. EF III, p. 219.  

28
 Cf. AF II, p. 116-121; MÖLLER, J., ―Il problema di Dio nella storia del pensiero europeo‖. In: KERN, W.; 

POTTMEYER, J.; SECKLER, M. (Orgs.), Corso di Teologia Fondamentale, v. I, p. 80-107. 

29
 FABRIS, A., Filosofia delle religioni, p. 36.  
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Em síntese, o logos é palavra argumentada, discurso que se desenvolve segundo 

suas leis, reflexão que se faz apresentando autonomamente as próprias razões e 

que, por isso mesmo, está à altura de dar razão ao mundo30. 

Curiosamente, a época do surgimento da filosofia coincide com a elaboração da escrita 

alfabética na Grécia. O mito se liga à tradição da oralidade. A filosofia, pouco a pouco, irá se 

vincular ao registro escrito das ideias. Até então, na Grécia Antiga, o fluxo contínuo da 

tradição perpassava as gerações mediante o ensino oral. Os poemas homéricos, por exemplo, 

eram proclamados (cantados) de memória. A partir do século VIII a. C., os gregos foram 

desenvolvendo escrita alfabética própria, ainda muito rudimentar e restrita a poucos, o que 

favorecia a continuidade da tradição oral. Deu-se, assim, a ―revolução da escrita‖
31

, fazendo 

aumentar a circulação de textos e se intensificar o processo de alfabetização. 

O conhecimento por via da oralidade depende do contato direto e pessoal entre quem 

fala e quem ouve; já o conhecimento pela escrita consente uma distância maior entre autores e 

leitores, num caráter de impessoalidade. A poesia oral, como a de Homero, visava ao prazer 

estético, à consolidação do grupo cultural; a escrita favorece o exame lógico da linguagem, a 

atividade abstrata, conceitual. A tradição oral permite a existência de variantes do mesmo 

relato; com a escrita, desenvolve-se uma noção mais exata de verdade. Segundo Segal, ―na 

poesia grega antiga, a ‗verdade‘, alètheia, associa-se mais ao ‗não-esquecer‘ (a-lèthe) do que 

à precisão ou à verificabilidade‖
32

. Aquilo que para os antigos poetas era como que uma 

capacidade mágica, acaba por converter-se em habilidade técnica com a profissionalização e a 

racionalização das artes da linguagem, na passagem do século VI para o V. Não se precisando 

mais gastar tempo e energias na memorização do patrimônio cultural, pode-se voltar ao 

theorein, à reflexão. 

Platão se encontrava na fronteira entre esses dois mundos, o da oralidade e o da 

escrita. Seu mestre, Sócrates, nada escreveu. Seu mais célebre discípulo, Aristóteles, deixou 
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 Ibidem, p. 37. 

31
 Obra capital para este argumento é HAVELOCK, E. A., A revolução da escrita na Grécia e suas 

conseqüências culturais. São Paulo: Ed. UNESP; Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. O mesmo autor ainda 

afirma em outra obra: ―De Homero a Platão, o método de armazenamento começou a se alterar quando as 

informações foram postas em alfabeto e, consequentemente, a visão suplantou a audição como principal órgão 

destinado a este objetivo. Os resultados finais da alfabetização não se mostraram na Grécia senão quando, no 

limiar da era helenística, o pensamento conceitual alcançou certa fluência e seu vocabulário se tornou mais ou 

menos padronizado. Platão, vivendo no centro dessa revolução, antecipou-se e tornou-se seu profeta‖. Idem, 

Prefácio a Platão, p. 11.   

32
 SEGAL, Ch., ―O ouvinte e o espectador‖. In: VERNANT, J.-P. (Org.), O homem grego, p. 182. 
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por escrito (por si ou por seus ouvintes) praticamente toda a sua produção intelectual. Platão 

escreveu (e magistralmente!) os Diálogos, mas não escreveu tudo de seu pensamento 

filosófico. Cabe aqui uma referência ao Fedro, obra em que aparece uma forte crítica à 

escritura da Filosofia
33

. Para Platão, os escritos devem ser tomados de forma limitada, pois 

não podem dar ao leitor importantes elementos do método e do conteúdo da filosofia. O 

verdadeiro filósofo, de acordo com ele, compõe suas obras de modo a ser capaz de socorrê-las 

quando necessário, e sabe demonstrar que o que foi escrito é de menor valor, enquanto que 

aquilo de maior valor (tà timiõtera) que possui não vem consignado por escrito, mas é 

reservado ao ensino oral
34

. 

Com Platão, a filosofia redescobre o mito enquanto narrativa que auxilia a exposição 

dos argumentos. Com Platão, igualmente, a filosofia – mesmo consciente de não ser um 

discurso religioso – redescobre a dimensão do divino (tò theion), que passa a ser entendido 

como um Absoluto transcendente, como ideia ou eidos (essência).  

As ideias, enquanto paradigmas supremos da realidade, elas mesmas sendo a realidade 

por excelência (óntos ón
35

), transcendem o mundo sensível sujeito à geração e à corrupção. 

Ainda além delas (epékeina tēs ousías
36

), o Uno-Bem se mostra como o princípio primeiro e 

fundamental, ao lado de seu par ontológico, a díade indeterminada. O Uno-Bem, em 

particular, pode ser entendido como um elemento eminentemente divino e transcendente, a 

partir do qual o real ganha consistência e sentido
37

. O ideal do filósofo é voltar-se do sensível 

ao inteligível e poder contemplar o Uno-Bem – nisso consistiria sua plena realização. De 

acordo com Platão, é justamente a respeito dessas coisas mais importantes (a chamada teoria 

dos princípios) que se referem ao Uno-Bem (o transcendente mais elevado), que o pensador 
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 Cf. PLATÃO, Fedro 274b-278c. 

34
 Cf. SZLEZÁK, Th. A., Ler Platão, p. 87-101.  

35
 PLATÃO, República, VI, 490b.  

36
 Ibidem, VI, 509b. Esta é uma das mais contundentes expressões da transcendência em linguagem filosófica: 

―Sem nenhuma dúvida, este encontrar-se mais além (epekeina) próprio da ideia do Bem assinala a primeira 

aparição do que se pode chamar um princípio transcendente na história do pensamento ocidental (...)‖. 

GRONDIN, J., Introducción a la metafísica, p. 84. 

37
 Toca-se aqui o núcleo das chamadas doutrinas não-escritas de Platão (ágrapha dógmata), cujo estudo vem 

sendo desenvolvido pela Escola de Tübingen-Milão. De acordo com seus teóricos, a segunda navegação 

platônica teria duas fases: a teoria das ideias e a teoria dos princípios, quais sejam o Uno-Bem e a díade 

indeterminada. Para fundamentação e aprofundamento, cf. REALE, G., Para uma nova interpretação de 

Platão, sobretudo o capítulo VII (p. 157-166) e o XI (p. 241-274).  
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não poderia colocar por escrito seu conhecimento, mas ele deveria ser gravado na alma com a 

faísca que se desprende da interação entre mestre e discípulo
38

.  

Outro passo, de certa forma mais ousado, na reflexão grega sobre a transcendência foi 

dado por Aristóteles, avançando para o domínio do Absoluto real. Para o Estagirita, a 

realidade se compõe não apenas de substâncias físicas, mas também de substâncias imateriais, 

que transcendem àquelas em dignidade ontológica. Aristóteles chega mesmo a dizer que, se 

não houvesse tais substâncias, a física seria a próte philosophía
39

.   

Entre as substâncias suprassensíveis, encontra-se tudo que subsiste no supralunar (o 

éter, os planetas, as esferas celestes e suas inteligências motoras), mas de modo especial o 

primeiro motor imóvel (próton kinoun). Este é a causa do movimento (devir) eterno dos céus 

e, por isso mesmo, é igualmente eterno. Como movente, deve estar em ato e, se é o primeiro 

movente que não se move (não se modifica), está em perfeito ato, é ato puro. Se é imóvel, não 

pode ser causa eficiente do movimento. Como o imóvel move? À maneira de fim (causa 

final), como o amado move (atrai) o amante sem se mover. O princípio primeiro é, pois, 

movente imóvel, eterno, ato puro, causa final do devir de toda a realidade
40

. 

Que tipo de ato é o ato puro? Para Aristóteles, é aquele mais perfeito que possa haver. 

Do que se pode conhecer, a atividade mais perfeita é a do pensamento. O ato puro é, pois, 

absoluto pensar. O que ele pensa? Certamente, o que há de mais digno e excelente. Logo, 

pensa a si mesmo. O motor imóvel é pensamento de pensamento (noésis noéseos)
41

. 

No Livro XII da Metafísica, Aristóteles apresenta a mais sublime descrição do 

Absoluto transcendente que até então fora proposta pela filosofia, chegando mesmo a chamá-

lo de Deus („o theós) e não apenas de divino (tò theion). 

                                                           
38

 Cf. PLATÃO, Carta VII, 341c. 

39
 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, VI, 1026a 24-32. Para Aristóteles, a filosofia primeira – posteriormente 

chamada de metafísica, termo com que foi intitulada sua grande obra composta de 14 livros – seria o saber 

fundamental e universal por excelência e se ocuparia das causas primeiras (aitiologia – Livro I), do ente 

enquanto ente (ontologia – Livro IV), da substância (ousilogia – Livro VII) e do suprassensível (teologia – 

Livros VI e XII). Apesar desses variados aspectos de abordagem, para o Estagirita ela seria uma ciência una, o 

que provocou dissensos entre seus comentadores. Cf. REALE, G., Il concetto di “Filosofia prima” e l‟unità 

della Metafísica di Aristotele, p. 1-8. 

40
 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 1071b 3—1073a 13. 

41
 Cf. Ibidem, XII, 1074b 34s. 
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Portanto, ele é um ser que existe necessariamente e, enquanto existe 

necessariamente, existe como Bem e desse modo é Princípio (...). Desse Princípio, 

portanto, dependem o céu e a natureza. E seu modo de viver é o mais excelente: é 

o modo de viver que só nos é concedido por breve tempo. E naquele estado Ele 

está sempre. Isso é impossível para nós, mas para Ele não é impossível, pois o ato 

de seu viver é prazer (...). Se, portanto, nessa feliz condição em que às vezes nos 

encontramos, Deus („o theósse encontra perenemente, isso nos enche de 

maravilha; e se Ele se encontra numa condição superior, é ainda mais 

maravilhoso. E Ele se encontra efetivamente nessa condição. E Ele também é 

vida, porque a atividade da inteligência é vida, e Ele é, justamente, essa atividade. 

E sua atividade, subsistente por si, é vida ótima e eterna. Dizemos, com efeito, 

que Deus é vivente, eterno e ótimo; de modo que a Deus pertence uma vida 

perenemente contínua e eterna: isto, portanto, é Deus42. 

Também para Aristóteles o fim último do humano existir é alcançar, tanto quanto 

possível, uma vida concorde com a vida divina: 

Se e felicidade é atividade conforme à virtude, será razoável que ela esteja 

também  em concordância com a mais alta virtude; e essa será a do que existe de 

melhor em nós (...). Se, portanto, a razão é divina em comparação com o homem, 

a vida conforme à razão é divina em comparação com a vida humana (...). Ora, se 

a um ser vivente retirarmos a ação, e ainda mais a ação produtiva, que lhe restará 

a não ser a contemplação? Por conseguinte, a atividade de Deus, que ultrapassa 

todas as outras pela bem-aventurança, deve ser contemplativa; e das atividades 

humanas, a que mais afinidade tem com esta é a que mais deve participar da 

felicidade43. 

Outra contribuição neste iter filosófico foi dada pelo neoplatonismo de Plotino que 

procurou recolher o melhor da contribuição de Platão e de Aristóteles em sua metafísica do 

Uno
44

. Tal caráter se manifesta em sua absoluta transcendência tanto em relação ao mundo 

corpóreo quanto em relação à esfera do incorpóreo (a Inteligência e a Alma, dele 

procedentes). Contrariando o modo típico de pensar dos gregos, que entendiam a delimitação 

como perfeição, para Plotino o Uno é propriamente infinito, não em dimensões físicas, pois 

não as possui, mas em ―potência‖ (dýnamis, usada por Plotino no sentido de enérgeia, 

atividade, poder), como ilimitada energia espiritual, produtiva de si mesmo e de tudo que há
45

. 
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 Ibidem, XII, 1072b 10-30.  

43
 Idem, Ética a Nicômaco, X, 1177a 12s; 1177b 29-31; 1178b 20-23. 

44
 Sobre o pensamento plotiniano a respeito do Uno, cf. REALE, G., Storia della filosofia greca e romana, v. 8, 

p. 62-83.  

45
 Sobre o Uno, afirma Plotino: ―E não poderia haver limites: de fato, quem o limitaria? Mas nem mesmo pode 

ser infinito quanto a dimensões (...). É a sua potência a ser infinita. Ele mesmo, porém, jamais mudará, jamais 

deixará de ser, pois aquilo que não deixa de ser é obra sua. É infinito também porque não é mais de um, nem 

possui uma parte que se lhe ponha como limite. Pelo fato de ser Uno, não é medido nem diminui de número. 

Ele, portanto, não encontra limites nem em relação a outro nem em relação a si, porque em tal caso se tornaria 

dualidade. Não possui configuração, nem partes, nem forma‖. PLOTINO, Enneadi, V, tr. 5. E acrescenta: 
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Estando para além de todo existente, suas características são prevalentemente ―negativas‖ 

(este é o embrião da teologia negativa), como in-finito, in-esaurível, in-efável, ou 

supereminentes, como o super-ente, o super-bem, a super-inteligência, a super-vida
46

. Do Uno 

procede toda a variegada realidade do cosmos mediante a Inteligência e a Alma. Ao Uno tudo 

tende como a seu fim último. Plotino, desse modo, leva às últimas consequências as intuições 

platônicas e chega aos limites da metafísica antiga com a afirmação da radical transcendência 

do Uno-Bem. 

Tem-se nas abordagens platônica, aristotélica e plotiniana a raiz mais profunda da 

reflexão filosófica a respeito da transcendência ou do Transcendente, a partir de sua 

compreensão enquanto uma realidade absoluta que ultrapassa em dignidade e poder o mundo 

sensível (ou o sub-lunar) e que lhe serve de fundamento último.  

Com o advento do Cristianismo e seu posterior encontro com a tradição filosófica, 

novas abordagens da questão da transcendência se tornaram possíveis. Dois conceitos, 

sobretudo, impuseram uma inflexão do discurso: a criação e a encarnação. Como já se 

mencionou, tratava-se de buscar compaginar a anábasis grega com a katábasis cristã numa 

reflexão coerente e harmoniosa, o que nada mais é senão um dos modos de expressar a 

dinâmica da relação entre fé e razão, marca típica da produção filosófico-teológica das épocas 

patrística e escolástica.  

O Cristianismo primitivo optou pelo Deus dos filósofos e não pela mitologia. Com 

efeito, os primeiros pensadores cristãos perceberam que a mensagem na qual haviam 

acreditado jamais poderia se coadunar com o modo mitológico de entender a divindade (em 

que os muitos deuses intra-cósmicos apenas superavam os homens em força e poder, mas não 

em transcendência, santidade e virtude). Além disso, tornava-se cada vez mais manifesto, não 

só para os cristãos, que o mito carecia de realidade; era uma antiga e habitual cosmovisão, um 

modo de organizar a vida social, mas não uma sabedoria, um itinerário rumo à verdade. Em 

suma, o mito religioso era impermeável ao logos. 

                                                                                                                                                                                     

―Portanto, é necessário conceber o Uno como infinito, não porque seja inexaurível quanto à grandeza ou ao 

número, mas porque não se consegue abraçar a sua potência (...)‖. Ibidem, VI, tr. 9. 

46
 ―Em conclusão, o Uno é, em verdade, inefável, posto que dizer qualquer coisa é sempre dizer ‗alguma coisa‘. 

A fórmula ‗para além de todas as coisas e também da Inteligência digna de toda veneração‘ é entre todas a 

única verdadeira, mas não é o seu nome: diz somente que o Uno não é uma coisa entre as outras e ‗não tem 

nome‘, porque dele não se consegue dizer nada. Todavia, tanto quanto possível, procuramos entre nós indicá-

lo de algum modo‖. Ibidem, V, tr. 3. 
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O Cristianismo se entendia como uma religião, sim, mas a religião do logos, como se 

pode verificar no audacioso prólogo do Quarto Evangelho (cf. Jo 1, 1-18): ―No princípio (en 

arché) era o logos, o logos estava junto de Deus e o logos era Deus (...). E o logos se fez carne 

(kaì logos sarx egéneto) e habitou entre nós‖. O logos identificava-se com Jesus, o Filho de 

Deus
47

. Não muito tempo depois da redação desse texto, Justino desenvolveu em âmbito 

cristão o pensamento do logos que age universalmente, mas cuja plenitude foi acolhida pelos 

discípulos de Jesus
48

. O Cristianismo se mostrava simultaneamente como uma religião e uma 

sabedoria, um seguimento à verdade
49

. 

O Cristianismo primitivo adotou a visão de Deus que a filosofia grega oferecia, 

transformando-a e enriquecendo-a com aportes advindos da Escritura. Esse Deus de que se 

trata é transcendente, inteligência suprema e ordenadora do universo, mas também é uno e 

trino, é criador, providente, conhece e ama profundamente aquilo que criou, em particular o 

homem, feito à sua imagem e semelhança. Curiosamente, a mesma tradição joanina que 

identificou Jesus como o logos encarnado, também afirmou que ―Deus é amor – „o theós 

agápe estín‖ (1Jo 4, 8). 

Resumindo de modo bastante apropriado o argumento acima, escreve Ratzinger: 

a. Em sua essência, o Deus filosófico é apenas relacionado consigo próprio, ele é 

um pensamento que se contempla exclusivamente a si mesmo. O Deus da fé, por 

sua vez, é determinado, fundamentalmente, pela categoria da relação. Ele é 

abertura criadora que abrange o todo. Com isso, ficaram instituídas uma imagem 

do mundo e uma ordem do universo totalmente novas: a possibilidade suprema do 

ser já não se realiza no isolamento daquele que só precisa de si e subsiste em si 

mesmo, pelo contrário, o modo supremo do ser inclui o elemento da relação (...). 
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 Quanto a isso, afirma Bento XVI: ―Logos significa conjuntamente razão e palavra – uma razão que é criadora 

e capaz de se comunicar, mas precisamente enquanto razão. Com este termo, João ofereceu-nos a palavra 

conclusiva para o conceito bíblico de Deus, uma palavra na qual todos os caminhos, muitas vezes cansativos e 

sinuosos, da fé bíblica alcançam a sua meta, encontram a sua síntese. No princípio era o logos, e o logos é 

Deus: diz-nos o evangelista. Este encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego não era simples 

coincidência‖. BENTO XVI, Fé, razão e universidade: recordações e reflexões. Nas palavras de Balthasar: 

―Em Jesus Cristo, o Logos já não é o reino das ideias, dos valores e das leis que regem a história e lhe dão um 

sentido, é Ele próprio história‖. BALTHASAR, H. U., Teologia da história, p. 19s. 

48
 Para Justino, o elo entre Deus e as criaturas é seu logos, o Filho, Palavra e Sabedoria que partilha a vida e a 

natureza do Pai. Cristo é a plenitude do logos, o logos mesmo feito homem para trazer à humanidade a 

plenitude da verdade. Os profetas, patriarcas e filósofos, que viveram antes dele, que possuíam suas sementes e 

se deixaram guiar por elas eram cristãos antes de Cristo.  Por isso, o Antigo Testamento e a filosofia não são 

estranhos um ao outro, pois se referiam a um substrato comum de verdade. Segundo Justino, porque possui a 

plenitude do logos, o Cristianismo possui também a plenitude da razão. Cf. JUSTINO, I Apologia, n. 46. 

49
 O Quarto Evangelho também relata as palavras de Jesus: ―Eu sou o caminho, a verdade (alétheia) e a vida‖ (Jo 

14, 6).  
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b. O Deus filosófico é puro pensamento, já que a ideia fundamental desse sistema 

parte do princípio de que o pensamento – e só o pensamento – é divino. O Deus 

da fé é pensamento em forma de amor. Esta convicção se baseia no fato de que 

amar é divino. O logos do mundo inteiro, o proto-pensamento criador, é ao 

mesmo tempo amor, ou melhor, esse pensamento é criador justamente porque, 

enquanto pensamento, é amor e, enquanto amor, é pensamento. Revela-se nele a 

identidade original da verdade e do amor que, quando estão plenamente 

realizados, não são duas realidades paralelas ou até opostas e sim uma coisa só, a 

saber, o absoluto único
50

. 

Agostinho de Hipona é um dos principais pensadores cristãos da Antiguidade tardia. 

Converteu-se ao Cristianismo ao final de um longo e atribulado percurso existencial, por ele 

rememorado em suas Confissões, trazendo consigo uma refinada cultura literária e também 

filosófica. Sua bagagem teórica e vivencial fê-lo colocar em destaque a verdade como 

interrogação fundamental. Sua via é a interioridade
51

: no íntimo da alma habita a verdade, 

que se deixa entrever, por exemplo, nas noções matemáticas, certas e imutáveis, conhecidas 

pelo homem
52

. Se tais realidades eternas estão na alma, esta também é eterna
53

.  

O cogito agostiniano fundamenta-se propriamente nesta certeza de ser, de conhecer e 

de amar, que nenhum ceticismo pode abalar
54

. Agostinho, porém, não se contenta com a 

descoberta da própria interioridade. As verdades conhecidas pelo homem não são fruto de seu 

próprio engenho, nem de dados empíricos. Estão presentes na alma, mas a transcendem
55

. 

Qual pode ser seu fundamento senão uma realidade espiritual (como a alma), infinita e eterna? 

É na mente de Deus (Logos ou Verbum) que repousa em definitivo a verdade. É ele a fonte da 

verdade, a própria Verdade
56

. Desse modo, se o primeiro momento da indagação agostiniana 
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 RATZINGER, J., Introdução ao Cristianismo, p. 110-111. Sobre esse ponto, veja-se ainda: Idem, Il Dio della 

fede e il Dio dei filosofi, sobretudo p. 37-57. Com isso concorda Possenti, ao dizer: ―Deus é o ser mesmo; Deus 

é a própria ágape (charitas) (...). Pensar mais a fundo esta identidade implica entender aquilo que no esse 

permanece ainda impensado, ou seja, (...) que o ser é ágape: a mais alta forma de ser é ser como dom e dileção 

e isto é compreensível ao pensamento contemplativo‖. POSSENTI, V., La filosofia dopo il nichilismo, p. 86. 

51
 Sobre a metafísica agostiniana da interioridade, cf. OH, p. 77-87. 

52
 Cf. AGOSTINHO, Contra academicos, 3, 11, 26. 

53
 Cf. Idem, De Trinitate, 10, 8, 11 – 10, 16; Idem, Soliloquia, 2, 13, 24. 

54
 ―Eu estou certo de ser e estou certo que sou e amo ser. Nestas verdades não existe medo algum da pergunta 

dos acadêmicos [céticos]: e se te enganas? Se me engano, sou (si fallor, sum). Quem não é, não pode enganar-

se; desse modo, se me engano, sou. E se é verdadeiro que sou e que  me engano, como posso enganar-me de 

ser, quando é certo que sou e me engano?‖. Idem, De civitate Dei, 11, 26. 

55
 ―Realmente, o raciocínio não cria tais verdades, mas as descobre. Elas, porém, subsistem em si antes ainda que 

sejam descobertas e, uma vez descobertas, renovam-nos‖. Idem, De vera religione, 39, 73. 

56
 Cf. Idem, De libero arbitrio, 2, 15, 19; Idem, De vera religione, 30, 56 – 31, 57. 
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apontava para a interioridade humana, um segundo momento indica o superior ou a 

transcendência: do exterior para o interior, do interior para o superior, este é o itinerário de 

Agostinho para Deus
57

. Este está presente ao homem como imanente e transcendente, ao 

mesmo tempo
58

. Mostra-se como o sumo Bem
59

 e a suma Beleza
60

 e, em sua realidade una e 

trina, deixa sua marca na criatura humana mediante os dons de ser, de conhecer e de amar
61

. 

Nos albores da escolástica medieval, sobressai a figura de Anselmo de Aosta, cujo 

nome é ligado ao famoso argumento ontológico para demonstrar a existência de Deus. 

Segundo ele, o conceito corrente que se tem de Deus é que ele seja a realidade mais elevada, 

suprema. Se isto é verdadeiro, como parece, ele não pode ser apenas um ente de razão, pois a 

inexistência real não faria jus a seu conceito. Assim, Deus é id quod maius cogitari non potest 

(aquele além do qual nada se pode pensar de maior) e tal conceito implicaria necessariamente 

sua efetividade real
62

. Tal argumento foi muito discutido, tanto em âmbito filosófico que 

teológico, e continua merecendo a atenção dos estudiosos
63

. 

Outro ponto importante é que o Absoluto no pensamento cristão manifesta-se como 

existência ou ato de ser (esse)
64

. Trata-se daquilo que Gilson chama de metafísica do Êxodo
65

, 
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 ―Não vás fora, entra em ti mesmo: no homem interior habita a verdade. E se descobrires que também a tua 

natureza é mutável, transcende a ti mesmo. Mas recorda-te: quando transcendes a ti mesmo, o que tu 

transcendes é uma alma racional. Tende, pois, para onde se acende a luz da razão‖. Idem, De vera religione, 

39, 72. 

58
 Cf. Idem, Confessiones, 3,6. 

59
 Cf. Idem, De Trinitate, 8, 3, 4. 

60
 ―Tarde te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei‖. Idem, Confessiones, 10, 27, 30.  

61
 Cf. Idem, De Trinitate, 14 – 15. 

62
 Cf. ANSELMO, Proslógio, II. 

63
 Para uma visão de conjunto da repercussão do argumento ontológico, cf. CORETH, E., Dio nel pensiero 

filosofico, p. 132-136.  

64
 Sabe-se que no arcabouço teórico do Aquinate o conceito de ser como ato tem papel fundamental, tanto para o 

entendimento da realidade divina quanto da realidade finita. ―O ser é o que há de mais perfeito entre todas as 

coisas, pois a todas se refere como ato. E nada tem atualidade senão enquanto é; o ser é, portanto, a atualidade 

de todas as coisas, até das formas‖. S. Th., I, q. 4, a. 1, ad tertium. 

65
 A partir do nome com o qual Deus mesmo se denomina: Ego sum qui sum – Eu sou aquele que sou ou aquele 

que é (Ex 3, 14). ―Não se trata naturalmente de sustentar que o texto do Êxodo oferecia aos homens uma 

definição metafísica de Deus; mas se não há metafísica no Êxodo, há uma metafísica do Êxodo, que se 

constitui bem cedo entre os Padres da Igreja, cujas diretrizes sobre esse ponto os filósofos da Idade Média 

apenas seguiram e exploraram‖. GILSON, E., O espírito da filosofia medieval, p. 67, n. 14. 
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a qual vê em Deus o Ser subsistente (Esse ipsum subsistens
66

), Aquele que simples e 

absolutamente é, como se tornou explícito no pensamento tomasiano. 

Seguindo, pois, o pensamento de Tomás de Aquino – na esteira de Lima Vaz – pode-

se afirmar que Deus não é uma essência, mas uma realidade efetiva
67

; não é uma coisa, mas 

um vivente
68

; não é apenas um ente, mas a plenitude de ser ou, se se preferir, ato puro de 

ser
69

. Deus é também a causa eficiente do ser dos entes finitos (que têm o ser, mas não são o 

ser), dando-lhes a participar do existir
70

. Assim, Deus é plenitude de ser e fonte do existir dos 

entes. 

Acrescente-se ainda, no âmbito da filosofia medieval, a teoria dos transcendentais. Os 

transcendentais são conceitos coextensivos ao de ente, superando qualquer limitação essencial 

ou categorial. São propriedades que pertencem ao ente enquanto ente, anteriores à sua divisão 

em ato e potência, substância e acidentes. Os transcendentais se referem à ordem ontológica 

do existir (ser), enquanto que as categorias, o gênero e a espécie pertencem à ordem lógica da 

essência. Ora, é próprio desta delimitar e definir, distinguindo noções. O ser, enquanto ato 

fundamental, transcende esses limites, pois alcança tudo que é. Os transcendentais pertencem 

ao ser dos entes, instaurando uma diferença na identidade, pois tudo que eles significam está 

subentendido no conceito de ente, de modo que eles explicitam virtualidades intrínsecas ao 

ser dos entes e, por isso, são conversíveis à noção de ente.  

Já entre os gregos, podem-se encontrar alguns acenos àquilo que viria a se tornar a 

doutrina dos transcendentais, como adverte Lima Vaz: 

Podemos surpreender sua origem na teoria das Ideias de Platão: Ideia do Bem na 

República, do Uno no Parmênides, do Ser no Sofista. Ela foi provavelmente 

desenvolvida nas ―doutrinas não-escritas‖ atribuídas a Platão e na Primeira 

Academia. Reaparece na dialética do ser como ser (on he on) [com mais precisão, 

ente como ente] e do uno no livro IV (gamma) c. 2 da Metafísica de Aristóteles. 

Transmitida pela tradição neoplatônica, representada aqui sobretudo pelo tratado 

De divinis nominibus do Pseudo-Dionísio e pelo Liber de philosophia prima de 

                                                           
66

 Cf. S. Th., q. 11, a. 4, resp. 

67
 As cinco vias para a demonstração da existência de Deus podem ser consultadas em: S. Th. I, q. 2, a. 3, resp. 

68
 Cf. S. Th. I, q. 18, a. 3-4. 

69
 Cf. S. Th. I, q. 13, a. 11.  

70
 O conceito de participação, oriundo da tradição platônica (méthexis), quer indicar aqui a realização parcial 

pelos entes finitos, na medida da própria essência, do existir (esse) que em Deus é pleno e por obra dele. A este 

tema se voltará no Capítulo IV. 



 Capítulo II. Filosofia e transcendência: aspectos históricos 88 

Avicena, a teoria das noções transcendentais difunde-se no século XIII a partir da 

obra de Filipe Chanceler (...)71. 

 Com efeito, na tradição medieval pré-tomasiana, foi Filipe, o Chanceler, em sua obra 

Summa de Bono (aprox. 1230), quem mais desenvolveu essa doutrina.  Segundo ele, o ente, o 

bom e o verdadeiro são conversíveis entre si
72

.  

Tomás de Aquino recebeu e incrementou a teoria dos transcendentais segundo o que 

vem consignado na primeira de suas Questões disputadas sobre a verdade. Para ele, o ente é o 

primum cognitum (primeiro conhecido), ao qual se acrescentam os transcendentais como 

modos de existência a ele pertencentes, mas que o termo ente não expressa por si. Tomás 

deduz logicamente os transcendentais, enumerando-os como: ente, coisa, uno, algo, 

verdadeiro e bom
73

. Os mais significativos, contudo, são o uno, o verdadeiro e o bom. O 
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EF VII, p. 111-112. Ver também MD, p. 13. Para fundamentação histórica da questão dos transcendentais, cf. 

COURTINE, J. F., Suarez et le système de la métaphysique, p. 344-375.  
 

72
 Sobre Filipe, o Chanceler, cf. MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. II, p. 442-444.  

73
 Tomás deduz os transcendentais do seguinte modo: ―Assim como nas demonstrações de proposições é preciso 

efetuar a redução a algum princípio conhecido, evidente para o intelecto, o mesmo ocorre ao investigar o que 

seja uma determinada coisa; senão em ambos os casos haveria regresso ao infinito e seriam impossíveis a 

ciência e o conhecimento das coisas. Aquilo, porém, que o intelecto por primeiro concebe como a coisa mais 

evidente de todas e à qual se reduzem todos os seus conceitos é o ente, como diz Avicena, no início de sua 

Metaphysica (I,6). Daí ser necessário que todos os conceitos do intelecto sejam obtidos por acréscimo ao ente. 

Mas ao ente não se lhe pode acrescentar nada de estranho, como no caso da diferença ser acrescentada ao 

gênero ou o acidente ao sujeito, pois toda a natureza é também essencialmente ente, daí que também o Filósofo 

(III Metaph. 8) demonstra que o ente não pode ser um gênero; mas e diz que algumas coisas acrescentam algo 

ao ente enquanto exprimem um modo do próprio ente não expresso pelo nome ―ente‖, o que ocorre de dois 

modos. O primeiro modo ocorre quando o modo expresso é um modo especial do ente; há pois diversos graus 

de entidade segundo os quais se consideram os diversos modos de ser, e segundo esses modos se consideram 

os diversos gêneros das coisas: a substância, pois, não acrescenta ao ente nenhuma diferença que designe 

alguma natureza a ele justaposta, mas com o nome substância exprime-se um certo modo especial de ser, a 

saber, o ente por si, e assim para os outros gêneros. O segundo modo dá-se quando o modo expresso é um 

modo geral aplicável a todo ente, e isto pode ocorrer duplamente: ou enquanto se aplica a todo ente em si ou 

enquanto se aplica a um ente referido a outro. No caso de se aplicar a todo ente em si, algo é expresso do ente 

ou afirmativa ou negativamente; mas não se contra algo dito de modo absoluto que se aplique a todo ente, a 

não ser sua essência segundo a qual se diz que ele é, e assim lhe é imposto o nome ―coisa‖(res), que difere de 

―ente‖ – como diz Avicena no início da Metaphysica (I,6) – porque ―ente‖ indica o ato de ser enquanto ―coisa‖ 

(res), a quididade ou essência do ente. No caso da negação, a negação que se aplica de modo absoluto é a 

indivisão, que é expressa pelo nome ―uno‖ (unum): uno é precisamente o ente indiviso. Quando se considera o 

modo do ente referido a outro, então há também dois casos. O primeiro desses casos é segundo a alteridade 

(divisão) de uma coisa em relação a outra, e isto é expresso pela palavra ―algo‖(aliquid): pois diz-se aliquid no 

sentido de aliud quid, isto é, ―outra coisa‖, daí que o ente diz-se ―uno‖ enquanto indiviso em si, dizendo-se 

―algo‖ enquanto diviso, diferente dos outros. O outro caso é segundo o ajustar-se (convenire) de um ente a 

outro e isto só pode ser considerando alguma coisa que por sua natureza seja apta a ir ao encontro (convenire) 

de todo ente: e é precisamente a alma, a qual ―de certo modo é todas as coisas‖, como se diz em III De anima 

(8). Pois na alma há as potências cognoscitiva e apetitiva; o ajustar-se do ente ao apetite é expresso pela 

palavra ―bem‖ (bonum), daí que no início de Ethicorum (I,1) diz-se que ―o bem é aquilo que todas as coisas 

apetecem‖, enquanto a ―conveniência‖ (convenientia) do ente ao intelecto é expressa pelo nome ―verdadeiro‖ 

(verum). Pois todo conhecimento realiza-se pela assimilação do cognoscente à coisa conhecida, de modo que a 

assimilação diz-se causa do conhecimento: por exemplo, a vista, capacitada para a cor, conhece a cor. A 
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célebre texto tomasiano, reportado na nota acima, mostra como as noções transcendentais se 

deduzem da noção primeira de ente e a ela se conjugam e pode ser esquematizado conforme 

segue: 

                                       

- Afirmativamente: coisa (res) 

           - Em si mesmo                      

- Negativamente: indiviso – uno (unum) 

                                                          

       

                                                      - Negativamente: algo distinto (aliquid) 

ENTE 

         - Em relação a outro     

 

Relacionado à inteligência: verdadeiro (verum) 

- Afirmativamente:                                                                                                         

Relacionado à vontade: bom (bonum) 

                                                                                                                                                            

 

Alguns autores ainda acrescentam o belo (pulchrum), não sendo aceito por todos os 

estudiosos já que não se deduz diretamente do ente, mas da conjunção do verdadeiro e do 

bom. O belo designa, com efeito, certa complacência das capacidades cognoscitiva e volitiva 

– é aquilo que visto agrada. O belo é o esplendor do verdadeiro e do bom
74

.   

De maneira sintética, apresentam-se a seguir, os principais conteúdos das noções 

transcendentais aplicadas aos entes finitos, de acordo com o pensamento tomasiano
75

. 

                                                                                                                                                                                     

primeira consideração quanto a ente e intelecto é pois que o ente concorde com o intelecto: esta concordância 

diz-se adequação do intelecto e da coisa, e nela realiza-se formalmente a noção de verdadeiro. Isto é pois 

aquilo que o verdadeiro acrescenta ao ente, a saber, a conformidade ou adequação da coisa e do intelecto, a 

cuja conformidade, como se disse, segue-se o conhecimento da coisa (...). De veritate, q.1, a.1, responsio. 

74
 H. U. von Balthasar considera o belo como o primeiro transcendental na ordem do conhecimento, dedicando a 

ele a primeira parte de sua grande trilogia teológica, chamada Herrlichkeit (Glória). Afirma ele: ―Em um 

mundo sem beleza (...),em um mundo que talvez não é privado dela, mas que não está em grau de vê-la, de 

acertar as contas com ela, igualmente o bem perde sua força de atração, a evidência de seu dever-ser-realizado 

(...). Em um mundo que não se crê mais capaz de afirmar o belo, os argumentos em favor da verdade exaurem 

sua força de conclusão lógica (...). E se assim é com os transcendentais, somente porque um deles é 

transcurado, o que será do próprio ente?‖. BALTHASAR, H. U., Gloria, v. I: La percezione della forma, p. 11-

12. 

75
 Uma apresentação bem fundamentada e detalhada dos transcendentais pode ser encontrada em GILBERT, P., 

A paciência de ser, p. 257-347, bem como em DE FINANCE, J., Conoscenza dell‟essere, p. 86-188 

(incluindo-se neste último o pulchrum).  
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Todo ente é uno (indiviso), ou seja, é algo determinado
76

. Não se trata do acidente de 

quantidade (unidade numérica), mas de uma unidade metafísica de indivisão. O ente é 

idêntico a si mesmo, o que é válido tanto para aquilo que possui quanto para o que não possui 

o acidente de quantidade. A unidade está em toda a extensão do ente, mas admite a mesma 

flexibilidade analógica deste (unidade simples, unidade composta). 

Todo ente é verdadeiro
77

. A verdade ontológica é a própria entidade dos entes, 

enquanto estes são inteligíveis ou cognoscíveis. As coisas são inteligíveis em si na proporção 

do ser que têm. Devido à estrutura da inteligência humana, apropriada às coisas sensíveis, há 

uma distinção entre o mais inteligível em si e o para nós: quanto mais inteligível em si, menos 

inteligível para nós e vice-versa. A verdade ontológica diz-se como a adequação da coisa ao 

intelecto (divino); a verdade lógica é a adequação do intelecto (humano) à coisa. ―As coisas 

são verdadeiras e inteligíveis porque o seu ser consiste primeiramente no serem conhecidas: 

nós as podemos conhecer porque são já conhecidas por Deus‖
78

. 

Todo ente é bom
79

. Isso pode ser entendido em duplo sentido: a) todos os entes tendem 

para uma finalidade, que é o seu bem; b) todo ente tem em si uma bondade intrínseca, que o 

faz amável, desejável: ―o bem é aquilo que todos desejam‖, de acordo com Aristóteles
80

. A 

bondade transcendental consiste na relação do ente com a vontade, caracterizando o ser dos 

entes como algo que se pode amar. Assim, o que é mais denso ontologicamente é também 

mais amável em si. Tal amabilidade deriva do fato de Deus amar todos os entes: ser amado 

por Deus significa tornar-se amável: ―Deus ama todos os entes porque tudo que existe, 

enquanto existe, é bom (...). O amor de Deus, porém, infunde e cria a bondade nas coisas‖
81

. 

De acordo com Lima Vaz, ―articuladas dialeticamente na forma mais elementar do 

discurso filosófico, tal como Tomás de Aquino a expõe no De Veritate I, 1, as noções 
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 Cf. S. Th. I, q. 11. 

77
 Cf. S. Th. I, q. 16; De veritate, q. 1, a. 2 e 4; SCG I, 60-62. 

78
 MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. II, p. 571.  

79
 Cf. S. Th. I, q. 6, a. 2. 

80
 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, I, 1. 

81
 S. Th. I, q. 20, a. 2. ―O bem tem tradicionalmente duas definições, nas quais reconhecemos uma distinção entre 

‗bom‘ e ‗bem‘. A bondade se dá por si mesma (bonum est diffusivum sui) e o bem se situa no horizonte de 

nossos desejos‖. GILBERT, P., A paciência de ser, p. 282. 
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transcendentais constituem a primeira expressão formal da inteligibilidade da existência‖
82

. 

Com efeito, tais conceitos mostram a riqueza do ser dos entes, constituindo um horizonte que 

Lima Vaz chama de Absoluto formal. Além disso, em seu sentido mais elevado, ser, verdade e 

bem são atributos ou nomes fundamentais de Deus (Absoluto real) na tradição cristã. Segundo 

Mondin,  

A teoria dos transcendentais assinala um passo importante no desenvolvimento da 

metafísica cristã. De fato, uma vez que o ser (esse) não é apenas o conceito mais 

comum, mas a perfeição mais elevada, a ponto de identificar-se com a essência de 

Deus, então os transcendentais se tornam os primeiros e mais importante atributos 

da natureza divina: é a natureza divina que é una, verdadeira, boa e tudo isso em 

sumo grau. Os transcendentais, além disso, não apenas esclarecem de certo modo 

a estrutura da natureza divina, mas ilustram também suas relações com as 

criaturas. Assim, do Uno procede o múltiplo que, mesmo na sua multiplicidade, 

conserva sempre uma substancial unidade; do Verdadeiro procede a 

inteligibilidade e a verdade das criaturas; do Bem deriva a mesma razão pela qual 

as criaturas são tiradas do nada e postas no ser83. 

Depois de Tomás de Aquino, os transcendentais continuaram a ser trabalhados pelos 

pensadores do final do medievo em chave diversa, a partir do prisma da univocidade. Duns 

Scot chama de transcendentes os predicados que pertencem ao ente enquanto ente antes que 

este seja distinto em infinito e finito
84

. Além daqueles já apresentados anteriormente, ele 

acrescenta o ato e a potência, o necessário e o contingente. Segundo Scot, tais propriedades 

são em si mesmas reais e mutuamente distintas (já que são unívocas), ainda que subsistindo 

no conjunto do conceito de ente mediante uma distinção formal
85

. É segundo o paradigma 

escotista que a teoria dos transcendentais se transmitiu à filosofia moderna
86

. Desse modo, dos 
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 EF VII, p. 115. 

83
 MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. II, p. 443. Vê-se, assim, a presença de ―(...) um Absoluto de 

existência como fundamento da transcendência formal do ser, da verdade e do bem, ou seja, como fundamento 

desses conceitos como conceitos metafísicos ou noções transcendentais‖. AF II, p. 120. 

84
 Cf. JOÃO DUNS SCOT, Ordinatio I, d. 8, q. 3, n. 18-19.  

85
 A teoria escotista das distinções comporta, ao lado daquelas lógica, real e modal, a distinção formal a parte 

rei. Esta se dá entre duas formalitates distintas mas co-presentes na mesma realidade. Tais formalitates 

possuem uma unidade menor que a unidade numérica, constituindo-se em camadas metafísicas, por assim 

dizer, ao interno do mesmo ente. Por exemplo, Scot aplica a distinção formal para referir-se à relação entre 

vontade e intelecto no homem, entre essência e ser nos entes finitos, entre os transcendentais nos entes, entre 

os atributos divinos. Esta teoria é uma das facetas da tese da pluralidade das formas, defendida pela escola 

franciscana, à qual se contrapunha a escola dominicana que postulava a unicidade da forma substancial. Cf. 

MONDIN, B., Storia della metafisica, v. II, p. 678-679.  

86
 ―A palavra ‗transcendental‘ foi introduzida apenas por volta de 1320-1321 nas Disputationes de François de 

Meyronnes, morto em 1328, com menos de 40 anos. Esse autor, chamado de ‗Príncipe dos escotistas‘ ou 

Doctor acutus, prosseguiu o empreendimento de Duns Scot. Ele reafirmou a univocidade do ser [ente] no 

sentido de um realismo formalizante. Ele distinguiu, por essa razão, ‗transcendente‘ e ‗transcendental‘. Esta 
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tempos áureos do pensamento medieval (século XIII), passando pela crise parisiense de 1270-

1277
87

 e pela atuação de Duns Scot, a harmonia entre razão e fé foi-se dissolvendo, com o 

risco premente de se cair num total voluntarismo
88

. 

Nessa mesma época refloresceu o nominalismo, já presente nos séculos XI e XII. O 

novo irromper da escola dos Nominales nos séculos XIV e XV liga-se à prevalência lógico-

ontológica que passou a ser dada aos entes singulares a partir de Duns Scot. Distinguindo-se 

de sua primeira versão, o nominalismo tardo-medieval pode ser dito conceitualismo, pois 

admite o conceito universal, mas nega que ele corresponda a uma efetiva realidade igualmente 

universal, pois só o singular existe. É nesse contexto que se insere Guilherme de Ockham. O 

conteúdo dos conceitos (a quididade) seria real? Ou este seria apenas um sinal (signum) 

exterior? Em outras palavras, o intelecto humano é capaz de transcender validamente o 

singular ou permanece seu prisioneiro?  

Ainda que Ockham não tenha chegado a afirmar esta última hipótese, lançou as bases 

para tal e a isto chegaram seus pósteros, que enfatizaram cada vez mais a experiência como 

modo seguro de conhecimento, a descrédito do procedimento propriamente intelectual. A 

escola ockhamista conduz, assim, do nominalismo ao empirismo e à afirmação da tendência 

individualista moderna. No que se refere a Deus, Ockham seguiu os passos de Scot, 

concebendo-o como Ens primum infinitum, a que se pode aproximar mais por via teológica 

que filosófica. De fato, também Ockham privilegia o atributo divino da vontade, que não se 

                                                                                                                                                                                     

última palavra indicava o conjunto das propriedades do ente enquanto ente, do ens commune puramente 

formal, a palavra ‗transcendente‘ sendo usada para Deus e os existentes que nossas formas não conseguem 

reduzir a gêneros. A distinção entre transcendente e transcendental tinha se tornado necessária para afirmar o 

ente real para além de um sistema formal‖. GILBERT, P., A paciência de ser, p. 222-223. Como se sabe, tal 

distinção terá grande fortuna no pensamento kantiano.  

87
 Cf. EF VII, p. 55-73. 

88
 O projeto escotista de metafísica era de instaurar uma scientia transcendens, ou seja, uma ciência do conceito 

(unívoco) de ente, entendido como transcendente enquanto não-determinado e oniabrangente. Ao mesmo 

tempo, sua tendência era de acentuar mais a vontade que o intelecto, seja em Deus seja nas criaturas. ―Em 

contraste com o chamado intelectualismo agostiniano e tomista, Duns Escoto deu início a uma orientação 

voluntarista que, no termo de sucessivos desenvolvimentos, havia de levar à afirmação segundo a qual, de 

Deus, só conheceremos a voluntas ordinata. Para além desta, existiria a liberdade de Deus, em virtude da qual 

Ele teria podido criar e fazer inclusivamente o contrário de tudo o que efetivamente realizou. Vemos 

esboçarem-se aqui posições (...) que poderiam levar à imagem dum Deus-Arbítrio, que não está dependente 

sequer da verdade e do bem. A transcendência e a diversidade de Deus aparecem tão exageradamente 

acentuadas, que inclusive a nossa razão e o nosso sentido da verdade e do bem deixam de ser um verdadeiro 

espelho de Deus, cujas possibilidades abismais permaneceriam, para nós, eternamente inatingíveis e ocultas 

por detrás das suas decisões efetivas‖. BENTO XVI, Fé, razão e universidade: recordações e reflexões. 

Voltar-se-á a Duns Scot ao final do Capítulo IV. 
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vincula a nenhuma ordem essencial, mas que é absolutamente livre. Admitindo que o 

conhecimento filosófico de Deus reduz-se à afirmação de sua existência como Ente necessário 

e primeiro, do qual nada mais se pode dizer, senão por via de fé, bem como que Deus possui 

uma vontade que chegaria à beira da arbitrariedade, já que não possui nenhum parâmetro 

lógico ou essencial, o nominalismo ockhamista prossegue a tendência escotista que acaba por 

exilar Deus numa transcendência tão extrema que torna praticamente impossível a 

aproximação humana a ele. Consequentemente, a estrada aberta ao homem é a da 

imanência
89

.  

A isto se liga, como ulterior consequência, a passagem do nominalismo ao 

imanentismo. Se já no mundo da experiência os conceitos perdem o seu valor 

geral, a maior razão o pensamento conceitual não pode ser aplicado ao 

transcendente. Não existem nem leis ontológicas necessárias (como o princípio de 

causalidade), que nos permitam de chegar à existência de Deus, nem conceitos 

que poderemos aplicar a este último em modo analógico. O conhecimento de 

Deus se torna impossível e o pensamento se fecha na imanência90. 

O próprio Ockham, repita-se, não chegou explicitamente a tais consequências, mas as 

possibilitou, o que promoveu  uma situação curiosa de oposição biunívoca: a razão filosófica 

de um lado e a fé religiosa de outro, buscando afirmar-se cada qual em sua pretensa 

independência e superioridade em relação à outra. Se se quiser radicalizar as posições, pode-

se ver em Lutero
91

 (sola fides) e Descartes (sola ratio) símbolos desse contexto
92

.  
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 ―(...) a passagem dos tempos medievais para os tempos modernos foi assinalada não só pela transformação 

copernicana das coordenadas do universo físico, mas, igualmente, pela transformação nominalista das 

coordenadas do universo mental do homem ocidental, antecipando, de certo modo, o que foi para Kant a 

‗revolução copernicana‘ na ordenação desse universo‖. EF III, p. 156. 

90
 CORETH, E., Dio nel pensiero filosofico, p. 163. As objeções empiristas à metafísica e à religião (visíveis 

particularmente em Hume) encontram aqui suas raízes.  

91
 ―O que Lutero diz de Deus não é, de fato, novo nos conteúdos, todavia o seu decidido interesse pela Bíblia 

assinala um distanciamento da tradição metafísica (cujos pressupostos foram preparados pelo nominalismo). A 

nova concepção é caracterizada pela oposição: de uma parte, a lei justamente severa querida por Deus e, de 

outra, o evangelho do Deus misericordioso. O ‗deus absconditus‘ faz apelo ao homem para que se abandone à 

imperscrutabilidade do Deus onipotente, cuja essência permanece incognoscível para a razão humana. Em 

Jesus Cristo, Deus se revela, mas o faz só ao crente, que se confia à sua fidelidade‖. MÖLLER, J., ―Il 

problema di Dio nella storia del pensiero europeo‖. In: KERN, W.; POTTMEYER, J.; SECKLER, M. (Orgs.), 

Corso di Teologia Fondamentale, v. I, p. 89-90. 

92
 Entre o crepúsculo do pensamento medieval e a aurora da modernidade cartesiana, situa-se a figura de 

Francisco Suarez, pensador original da escolástica barroca. Seguindo Duns Scot em suas principais opções 

teóricas, mas desejando idealmente ser fiel aos princípios tomasianos, Suarez transmitiu a seus herdeiros 

modernos o resíduo metafísico da tradição medieval que ela podia acolher na formação de sua cosmovisão 

própria. Dele fazem parte o conceito de ens ut sic, como objeto próprio da metafísica, ao qual vem atribuída a 

univocidade, bem como a primazia dada à essência em relação à existência e, correlatamente, da 

representação em relação ao ser.  Sobre a transição operada por este pensador na história da metafísica, cf. EF 
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A modernidade já foi suficientemente caracterizada no capítulo precedente. Faz-se 

mister, contudo, dizer ainda algo a respeito de como nesse período se tratou da questão do 

Absoluto. Vale ressaltar que, na obra de Descartes, como já se viu anteriormente, Deus ocupa 

um lugar relevante, como fecho da abóbada conceptual que garante a cognoscibilidade do 

mundo exterior ao sujeito pensante. Além disso, deixando sua marca no íntimo deste, Deus 

rompe qualquer limite, mesmo aquele reservadíssimo do cogito-sum. Ainda assim, seu posto é 

secundário em relação ao do sujeito, cuja autonomia começa a ser reivindicada. 

O que está implicado no humanismo que Descartes está instaurando é que a 

dignidade humana somente se afirma no exercício autônomo da razão. O homem 

tem que se afirmar a partir de si mesmo – isto é, como sujeito, até para que melhor 

compreenda, dessa forma, a sua própria finitude e dependência de Deus. O 

aspecto mais relevante nessa passagem da imagem do homem como criatura para 

sujeito é a transição de um mundo estruturado pela transcendência e sacralidade, 

como era a civilização medieval, para um mundo laico, em que mesmo as relações 

com a transcendência, na medida em que ainda existirem, passarão pelas 

mediações humanas em termos de realidade e de legitimidade93. 

A Descartes se opôs Pascal, matemático e filósofo, mas, sobretudo, um místico, como 

atesta sua profunda experiência interior de novembro de 1654 registrada em seu Mémorial
94

. 

A ele não satisfazia o ideal cartesiano da mathesis universalis, tida por ele como expressão do 

esprit de géometrie. Certamente, dentro do âmbito científico, que se desenvolvia grandemente 

em seu tempo, tal modus cogitandi seria válido, mas não como via de solução para todas as 

interrogações humanas, nem para as mais importantes. Pascal chamava a atenção para o esprit 

de finesse, dimensão da interioridade humana (coeur) capaz de colher a realidade além de 

seus elementos quantitativos, na esfera dos valores, por exemplo, e que pode abrir-se à 

transcendência divina mediante a experiência religiosa
95

.  

De fato, segundo ele, Deus não seria alcançável pelo raciocínio ou por argumentos, 

mas pela fé. O homem, grande e miserável, a meio caminho entre o nada e o infinito, 

                                                                                                                                                                                     

III, p. 343-367. Veja-se também: GILSON, E., L‟être et l‟essence, p. 141-154; COURTINE, J. F., Suarez et le 

système de la métaphysique, sobretudo p. 137-245.  

93
 LEOPOLDO E SILVA, F., ―Humanismo e Racionalismo‖, p. 37. 

94
 ―Fogo – Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, 

sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo (...)‖. PASCAL, B., ―Le Mémorial‖. In: Idem, Oeuvres 

complètes, v. III, p. 50. 

95
 ―É o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não à razão‖. Idem, 

Pensées, n. 424.  



 Capítulo II. Filosofia e transcendência: aspectos históricos 95 

necessita de Cristo para ser redimido; ora, a ele se chega pela fé e não pela filosofia
96

. O 

filósofo francês, portanto, não só distingue, mas separa totalmente esses dois campos. Existe, 

porém, no pensamento pascaliano um interessante argumento para tratar de Deus: a aposta 

(pari)
97

. Em resumo, Pascal diz que sobre a questão da existência de Deus não se têm certezas 

racionais, mas o homem deve decidir, mesmo assim, que postura ou que rumo existencial 

tomar. Note-se que para ele a questão de Deus é mais de ordem antropológico-moral que 

metafísica. Se alguém apostar que Deus existe, deve impostar sua vida concreta segundo tal 

opção e, para Pascal, isso significa viver como cristão. Se alguém aposta que Deus não existe, 

seu modo libertino de viver o demonstrará. Pois bem, na primeira opção, se de fato Deus 

existe, tal pessoa que por ele optou alcançará a vida eterna; se não existe, nada perderá, pois 

teve uma vida honrada e assim será reconhecido e lembrado. No segundo caso, se Deus não 

existe, a pessoa também nada perde; se existe, porém, o próprio teor de sua vida a conduz à 

danação eterna. Desse modo, seria razoável optar por Deus
98

.  

Há ainda que se mencionar, mesmo rapidamente, a posição de Spinoza a respeito de 

Deus. Para ele, Deus e mundo são os dois lados da mesma moeda do real – Deus sive natura. 

Trata-se de um monismo que pode ser visto tanto como panteísmo (Deus se dissolve no 

cosmos) quanto como um acosmismo (o cosmos se dissolve em Deus)
99

. De qualquer modo, 

não há espaço para nenhuma transcendência, tudo é imanente. Com isso, pretendia o autor 

resolver os impasses deixados pelo dualismo cartesiano entre res cogitans e res extensa, de 
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 ―Nós não podemos conhecer verdadeiramente Deus porque não estamos em nenhuma relação com ele, mas lhe 

somos infinitamente distantes. Também em Pascal, pois, como em Descartes, falta o conceito de uma analogia 

do ente que permita, malgrado a diversidade, de unir-nos a ele no ser e que, se não consente a sua 

compreensão (comprehensio), ao menos permite seu conhecimento (cognitio)‖. CORETH, E., Dio nel 

pensiero filosofico, p. 199.  

97
 Cf. PASCAL, B., Pensées, n. 418. 

98
 ―A questão da aposta não é da natureza de uma razão pura, mas sim um argumento para a razão prática: não se 

trata de discutir e provar matematicamente a existência de Deus, mas sim argumentar que ainda que seja mais 

vantajoso para o descrente apostar na existência de Deus, ele não consegue fazê-lo porque a crença é fruto da 

graça e não da razão. Se Deus não existir a perda é menor para ele do que se Ele existir e ele (o apostador) não 

tiver apostado nisso. E mais (...), a probabilidade, quando uma das variáveis é o infinito, é tão infinitamente 

grande que mesmo que ele se recusar a apostar a presença de Deus já lhe será imposta. Mesmo do ponto de 

vista de uma razão prática interesseira seria um bom negócio apostar, mas mesmo assim ele (o apostador) está 

de mãos amarradas e de boca muda‖. PONDÉ, L. F., Do pensamento no deserto, p. 66. 

99
 Sobre a distinção entre panteísmo e acosmismo, sobretudo no que se refere ao pensamento de Spinoza, cf. 

HEGEL, G. W. F., Lezioni di filosofia della religione, p. 315-317. 
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modo que haveria uma única substância (divina), que conjugaria pensamento e extensão, 

finitude e infinitude, e tudo subsistiria nela
100

. 

De uma forma sintética e incisiva, Lima Vaz realiza um balanço dos principais autores 

da primeira modernidade quanto à sua concepção da transcendência divina. Em suas palavras, 

(...) o Deus de Descartes é concebido como Absoluto de liberdade, dotado mesmo 

do poder de criar as chamadas ‗verdades eternas‘, significando desta sorte o 

desaparecimento da teologia do Verbo e do paradigma exemplarista. O Deus de 

Espinoza permanece sob o signo de uma necessidade metafísica que rege a sua 

manifestação em atributos e modos finitos, decretando, segundo essa concepção 

monista da substância, o desaparecimento da dialética da identidade na diferença. 

Finalmente, o Deus de Leibniz encontra no mundo a sua justificação (Teodiceia), 

na medida em que este se apresenta como o ‗melhor dos mundos‘, pressupondo a 

identidade da estrutura transcendental do ser [ente] finito com o princípio de 

‗razão suficiente‘‖101. 

No itinerário da razão moderna, a obra filosófica de Immanuel Kant é um dos 

momentos mais altos. Pode-se interpretá-la como ponto de chegada das grandes linhas de 

força presentes nesse período, o racionalismo e o empirismo, bem como o início do 

pensamento contemporâneo.  O filósofo de Königsberg propôs-se realizar uma crítica radical 

da razão
102

, com vistas a elucidar suas reais possibilidades e seus inevitáveis limites. Seu 

intento era o de levar a razão a seu próprio tribunal
103

. 

A polêmica de Kant era com a metafísica, sinal das pretensões da razão de alcançar 

um conhecimento certo a respeito do mundo, do homem e de Deus, sem necessidade do 
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 Cf. SPINOZA, B., Ética, I.  

101
 EF VII, p. 141. 

102
 Crítica vem entendida em seu sentido original (do grego krinêin = separar, julgar, discernir), no intento de 

fazer passar pelo crivo de suas próprias exigências as pretensões da razão. 

103
 É necessário distinguir os conceitos kantianos de razão (Vernunft) e de entendimento (Verstand), ambos 

sendo faculdades do sujeito pensante. O entendimento é a instância que unifica a multiplicidade da 

experiência, que o sujeito capta mediante a sensibilidade (faculdade receptiva de impressões advindas dos 

sentidos). Desse modo, pelo entendimento o sujeito disseca os dados sensíveis, organizando-os em juízos, 

representações das representações, o que é propriamente conhecimento de um objeto. Pode-se dizer que o 

entendimento é a faculdade apta aos fenômenos, ao finito. A razão, por sua vez, é a faculdade de princípios a 

priori, ou seja, a instância que busca unificar os dados advindos do entendimento a partir de princípios 

incondicionados, totalmente isentos de qualquer relação com a experiência, quais sejam as ideias de alma 

imortal (sujeito absoluto), mundo como totalidade (objeto absoluto) e Deus (ideal absoluto). A razão é a 

faculdade apta ao Absoluto. Missão da crítica será a de averiguar as possibilidades e os limites da razão em 

suas pretensões. Cf. CAYGILL, H., ―Entendimento‖; ―Razão‖. In: Idem, Dicionário Kant, p. 111-113; 270-

273. Veja-se também KANT, I., Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 101-102.  



 Capítulo II. Filosofia e transcendência: aspectos históricos 97 

recurso à experiência
104

. Não se esqueça, porém, de que o filósofo colocava em questão 

aquela metafísica que se desenvolvia em seu tempo, de tipo wolffiano, herdeira de Leibniz e, 

mais remotamente, de Descartes. Em outras palavras, a metafísica moderna é que vinha 

questionada.  Curiosamente, ele afirmou que nutria por ela grande paixão, mas que ela não 

havia lhe dado muitas satisfações porque permanecia como uma arena de disputas 

intermináveis
105

. 

Isso jamais deverá ser entendido como se Kant desejasse suprimir ou desconstruir a 

metafísica em si mesma, mas sim purificá-la do que ele chamou de dogmatismo
106

, ou seja, a 

pretensão de alcançar e propagar conhecimentos a priori a respeito de tudo sem examinar 

previamente se se teria condições suficientes para fazê-lo, como quem quisesse teimosamente 

começar a edificar uma casa pelo telhado sem lançar alicerces e construir paredes.  

A crítica da razão seria, pois, como que o limpar e preparar o terreno da metafísica 

(vale dizer filosofia) para novas investigações mais bem fundamentadas e fecundas, dado que 

no campo das matemáticas e das ciências naturais o terreno já se mostrava produtivo. Kant 

desejava orientar a metafísica a ―tomar o caminho seguro da ciência‖
107

, fazendo-a reconhecer 

seus limites e impossibilidades (momento crítico), bem como a incentivando a avançar por 

onde encontraria êxito (momento sistemático).  

Para a efetivação da tarefa crítica, Kant realizou sua revolução copernicana, de acordo 

com a qual o sujeito cognoscente seria o polo determinante do processo de conhecimento, de 

modo que este não consistiria em garimpar nos objetos algo que eles pudessem oferecer de 

essencial a respeito de si mesmos, mas neles encontrar o que o sujeito já de antemão colocou, 

ou seja, adequar os objetos a um quadro referencial prévio, a partir do qual eles ganhariam 
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 ―Esses problemas inevitáveis da própria razão pura são Deus, liberdade e imortalidade. A ciência, porém, 

cujo propósito último está propriamente dirigido em todo o seu aparato só à solução desses problemas 

denomina-se metafísica (...)‖. KANT, I., Crítica da razão pura, p. 56. [No que se refere à Crítica da razão 

pura, a versão utilizada é a de V. Rohden e U. B. Moosburger, publicada na coleção Os Pensadores, que segue 

a 2ª. edição. Para as referências ao Prefácio da 1ª. edição, utiliza-se a tradução de R. Vier em Textos seletos, 

publicada pela Editora Vozes].  

105
 ―A metafísica, pela qual é meu destino estar apaixonado, apesar de raramente poder me vangloriar de alguma 

demonstração de favor (...)‖. Idem, Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica, p. 209. 

Sobre a metafísica como arena de disputas, cf. Idem, Crítica da razão pura, Prefácio à 1ª. edição, p. 14; 

Prefácio à 2ª. edição, p. 38. 

106
 Cf. Idem, Crítica da razão pura, p. 47. 

107
 Cf. Ibidem, p. 35. 
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sentido. Esse quadro referencial designaria as estruturas a priori do sujeito em suas 

faculdades (sensibilidade, entendimento e razão).  

Segundo Kant, todo conhecimento humano começa com a experiência, mas não se 

esgota na experiência
108

. Esta oferece ―matéria‖, aristotelicamente falando, ao ato de 

conhecer, cujas ―formas‖ são dadas pelo sujeito. Ambas, matéria e forma, são necessárias, já 

que para haver conhecimento precisa-se de algo a ser conhecido e de alguém que o conheça. 

Não se trata, porém, de realizar uma adaequatio da mente à coisa – como na filosofia clássica 

– mas da coisa à mente, do objeto ao sujeito. Eis a revolução kantiana: o sujeito possui de 

modo inato estruturas a priori que determinam o conhecimento das coisas de que se possa ter 

experiência, na medida em que estas se conformem àquelas estruturas
109

. 

Tais estruturas são o espaço e o tempo, entendidos como intuições puras da 

sensibilidade (as ―molduras‖ que delimitariam o inteiro campo da experiência possível); as 

categorias, conceitos puros do entendimento, que organizariam a multiplicidade dos dados 

sensíveis; e as ideias da razão. Essas estruturas do sujeito são a priori, isto é, universais e 

necessárias, estando presentes em todos os homens. Objeto de conhecimento é tudo que possa 

ser englobado por elas. Assim, o que se conhece não é a coisa mesma de que se teve 

experiência, mas a coisa na medida em que se ofereceu ao sujeito e pôde ser captada e 

inteligida por ele de acordo com suas estruturas, o que Kant denominou de fenômeno, distinto 

de númeno (a coisa em si, sua essência).  

O sujeito a que se tem referido não é o empírico (o ego individual de cada homem), 

mas sim o sujeito transcendental, entendido como o conjunto das estruturas cognoscitivas a 
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 Cf. Ibidem, p. 53. 

109
 ―Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha de se regular pelos objetos; porém, todas as tentativas 

de, mediante conceitos, estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que o nosso conhecimento seria 

ampliado, fracassaram sob essa pressuposição. Por isso, tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas 

tarefas da metafísica admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento, o que assim já 

concorda melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos, que deve 

estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados. O mesmo aconteceu com Copérnico que, depois de 

as coisas não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes, admitindo-se que todo o 

exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria mais bem sucedido se deixasse o 

espectador mover-se e, em contrapartida, os astros em repouso. Na metafísica, pode-se tentar algo similar no 

que diz respeito à intuição dos objetos. (...) das coisas conhecemos a priori só o que nós mesmos colocamos 

nelas‖. Ibidem, p. 39-40. 
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priori, cujo núcleo, se assim se pode dizer, é a unidade de apercepção transcendental ou Eu 

penso
110

. 

Quando um conhecimento mostra-se possível, isto indica que se conseguiu realizar 

juízos sintéticos a priori, que segundo Kant seriam os únicos aptos à ciência, pois 

possibilitariam o incremento do saber de modo universal e necessário
111

. Nas matemáticas e 

nas ciências naturais encontrar-se-iam tais juízos. E na metafísica? Essa era a questão 

fundamental da Crítica da razão pura. 

A conclusão a que o filósofo de Königsberg chegou foi a da impossibilidade da 

metafísica como ciência, já que ela não teria condições de produzir juízos sintéticos a priori, 

pois trabalharia com o que está para além da experiência possível – as ideias da razão pura 

(como Deus e alma imortal)
112

. Tais ideias eram tratadas pela metafísica moderna como seus 

temas próprios de estudo, porém, não se mostravam passíveis de um real conhecimento, 

apenas de elucubrações. Seria este o fim da metafísica? 

Lembre-se que, de acordo com Kant, após a pars destruens da crítica, seguir-se-ia a 

pars construens da metafísica possível
113

. Não resta dúvida de que Kant, seguindo seus 

pressupostos já mencionados, viu-se na obrigação de declarar inviável certo tipo de 

metafísica, que se poderia chamar de transcendente. Contudo, ofereceu meios para a 

formulação de outra metafísica, esta transcendental
114

, que se ocuparia das condições de 
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 Cf. Ibidem, p. 121-126. ―O ‗Eu penso‘ é a representação irredutível que permanece igual a si mesma em todo 

representar junto com seus conteúdos diversos. Kant denomina a representação irredutível ‗eu penso‘ a 

‗unidade sintética originária da apercepção‘ (§16) (...). Em Kant, essa ideia não se relaciona a uma metafísica 

racionalista ou empirista, mas a uma crítica transcendental da razão. Por meio dela, a intransgressível 

autoridade do sujeito, enquanto princípio do conhecimento e da sua objetividade, obtém uma fundamentação 

mais radical e um sentido mais amplo e, ao mesmo tempo, metodologicamente mais convincente. Ainda que a 

apercepção transcendental esteja no fundamento de todo conhecer, ela não é, como em Descartes, uma 

substância pensante (res cogitans). A fim de prevenir o mal-entendido substancialista, Kant não fala do Eu, 

mas do ‗Eu penso‘ e, assim como as ideias da razão, esse ‗Eu penso‘ não é conhecido, mas só pensado (...). O 

‗Eu‘ da apercepção transcendental não é o eu pessoal de um indivíduo determinado. Enquanto o si mesmo 

individual pertence ao eu empírico, que vive no mundo em determinado tempo, o ‗Eu penso‘ transcendental 

tem seu lugar metodológico anterior a toda experiência e constitui a origem da unidade posta em todo juízo. A 

apercepção transcendental é o sujeito de consciência em geral e, portanto, o mesmo e idêntico em toda 

consciência e autoconsciência‖. HÖFFE, O., Immanuel Kant, p. 99-100.   

111
 Cf. KANT, I., Crítica da razão pura, p. 58-62.  

112
 Sobre a crítica kantiana às provas da existência de Deus (cosmológica, físico-teleológica e ontológica), cf. 

Ibidem, p. 364-393. 

113
 Cf. Ibidem, Prefácio à 1ª.edição, p. 21 e Prefácio à 2ª edição, p. 50. 

114
 ―Denomino transcendental todo conhecimento que em geral se ocupa não tanto com objetos, mas com nosso 

modo de conhecimento de objetos na medida em que este deve ser possível a priori‖. Ibidem, p. 65. 
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possibilidade do conhecimento e da ação moral – no dizer kantiano, a metafísica da natureza e 

a dos costumes
115

.  

É necessário enfatizar esta mudança no significado do conceito de transcendental: das 

noções oniabrangentes, conversíveis àquela de ente, para as condições estruturais de 

possibilidade do conhecimento e da ação, próprias da subjetividade, ou seja, mais uma vez 

trata-se da transferência de uma noção de cunho ontológico para o âmbito do sujeito, 

entendido por Kant não como sujeito empírico, mas transcendental (a estrutura subjetiva 

comum a todos os indivíduos, cuja sede é o Eu penso). 

Quanto à metafísica da natureza, isto é, o saber acerca dos fundamentos do 

conhecimento possível, a própria Crítica da razão pura apresenta seu conteúdo, a que hoje se 

daria o nome de teoria do conhecimento. Em poucas palavras, tudo o que pode ser conhecido 

a priori, segundo Kant, são as estruturas cognoscitivas do sujeito, a partir das quais a 

experiência espaciotemporal se torna plausível. 

Kant reconhecia uma dúplice dimensão da única razão pura, comportando um uso 

teórico e outro prático. A primeira Crítica se dirigia ao exame da razão pura teórica em suas 

pretensões especulativas que, como se disse, mostravam-se não exitosas. A segunda Crítica se 

orientava a demonstrar a fecundidade do uso prático da razão teórica enquanto 

fundamentadora da moralidade, desmascarando a insuficiência da razão prática em geral (ou 

seja, em seu uso empírico) para tal fim
116

. Constituiu-se, assim, a metafísica dos costumes ou 

metafísica da liberdade. Se no campo do conhecimento do que é (Sein) a razão encontra-se 

com severos limites, no campo do que deve ser (Sollen) ela se vê em condições de alcançar o 

incondicionado.   
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 ―Marcar os limites da razão pura não é somente censurar a razão metafísica que excede suas fronteiras, as das 

condições da experiência possível, é também e, sobretudo, circunscrever o campo do exercício legítimo da 

razão pura e de sua legislação a priori. Esse poder legislativo e legítimo, Kant o limita a dois campos: o da 

metafísica da natureza e o da metafísica dos costumes. Esta é a ‗metafísica crítica‘ que Kant acabou tornando 

possível‖. GRONDIN, J., Introducción a la metafísica, p. 228-229.  

116
 Cf. KANT, I., Crítica da razão prática, p. 3. ―(...) a segunda Crítica faz do interesse prático da razão a 

condição de todo uso crítico da teoria‖. CASTILLO, M., ―Kant‖. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.), 

Dicionário de Ética e Filosofia Moral, v. 2, p. 6. 
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Entre as ideias da razão, encontra-se a liberdade
117

. Por ela, o homem, ainda que preso 

ao mundo natural (fenomênico), concebe-se como pertencente a outro mundo, o inteligível. 

Com efeito, aquele é marcado pela necessidade; este, pela liberdade, entendida tanto como 

subtração às coações externas quanto como autonomia de decisão (dar-se sua própria lei)
118

. 

Tal liberdade é essencial para fundamentar o âmbito da moralidade, já que não há ação 

propriamente moral se não for igualmente livre.  Assim, no terreno da prática, pode ser 

encontrado algo incondicionado, que não está sujeito a leis exteriores nem aos limites da 

experiência. Eis o espaço da metafísica. 

Para não se deixar enredar pelos interesses externos e não cair na heteronomia, o 

sujeito autônomo precisa encontrar em si, na razão pura prática, sua própria normativa, que se 

expressa no imperativo categórico: ―Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne lei universal‖
119

. Paradoxalmente, conduzir-se por esse 

dever é ser livre
120

.  

Se por um lado a rejeição de uma teleologia moral aparece como necessária à vivência 

da liberdade, por outro, não se pode deixar de esperar que, agindo moralmente, encontre-se a 

felicidade ou, ao menos, possa-se ser digno dela. Que vínculo haveria entre a autêntica 

moralidade e a esperança de uma felicidade real? Tal é o pressuposto da teoria do Bem 
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 ―Com esta faculdade [razão pura prática] fica doravante estabelecida também a liberdade transcendental e, em 

verdade, naquele sentido absoluto em que a razão especulativa, no uso do conceito de causalidade, a 

necessitava para salvar-se da antinomia em que inevitavelmente cai ao querer pensar, na série da conexão 

causal, o incondicionado; conceito esse que ela, porém, podia fornecer só problematicamente, como não 

impensável, sem lhe assegurar a respectiva realidade objetiva, unicamente para não ser contestada em sua 

essência, mediante pretensa impossibilidade do que ela tem de considerar válido, pelo menos enquanto 

pensável, e não ser precipitada num abismo de ceticismo. Ora, o conceito de liberdade, na medida em que sua 

realidade é provada por uma lei apodítica da razão prática, constitui o fecho da abóboda de todo o edifício de 

um sistema da razão pura, mesmo da razão especulativa, e todos os demais conceitos (os de Deus e de 

imortalidade), que permanecem sem sustentação nesta <última> como simples ideias, seguem-se agora a ele e 

obtêm com ele e através dele consistência e realidade objetiva, isto é, a possibilidade dos mesmos é provada 

pelo fato de que a liberdade efetivamente existe; pois esta ideia manifesta-se pela lei moral. Mas a liberdade é 

também a única entre todas as ideias da razão especulativa de cuja possibilidade sabemos a priori, sem, 

contudo, ter perspiciência dela, porque ela é condição da lei moral, que conhecemos‖. KANT, I., Crítica da 

razão prática, p. 5-7.  

118
 A liberdade como ideia da razão fundamenta a liberdade prática: ―(...) poder-se-ia definir a liberdade prática 

também pela independência da vontade de toda outra lei, com exceção unicamente da lei moral‖. Ibidem, p. 

329-331. 

119
 Idem, Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 59.  

120
 ―Moralmente entendido, o dever é o reconhecimento de uma pressão que se impõe independentemente de 

qualquer outra solicitação e anteriormente às preferências das inclinações, ou seja, de maneira a priori‖. 

CASTILLO, M., ―Kant‖. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.), Dicionário de Ética e Filosofia Moral, v. 2, p. 6. 



 Capítulo II. Filosofia e transcendência: aspectos históricos 102 

Supremo (Höchste Gut), corolário da metafísica da liberdade, exposta por Kant ao final da 

primeira Crítica, no Cânon da razão pura
121

.  

Segundo Kant, para que o homem possa esperar ser partícipe da felicidade, precisa 

agir em consonância com a lei moral (imperativo categórico). Tal felicidade, contudo, 

somente será possível se se realizarem duas condições: a) que haja um Deus eterno, onisciente 

e onipotente, que conheça as ações humanas e lhes retribua de modo justo; b) que haja para o 

homem uma existência post mortem, na qual receba o fruto de seus méritos. Existência de 

Deus e imortalidade da alma humana – objetos da metafísica moderna – são aqui 

reencontradas em chave ética, reconhecidos por Kant como postulados da razão pura prática, 

bem como pressupostos da felicidade almejada pelo homem
122

. 

Sobre Kant, pode-se concluir que:  

A moral guia e pontua assim o empreendimento crítico: ela supera a prova das 

contradições teóricas da razão, fornece o conceito exato de seu poder prático e 

justifica a investigação da concepção de mundo do ponto de vista do fim último 

da existência123.  

Assim se entende o famoso texto da conclusão da Crítica da razão prática, em que o 

autor expressava quais fossem os objetos de sua admiração, aqueles que correspondem à 

metafísica (em sua dupla vertente, já mencionada): ―Duas coisas enchem o ânimo de 

admiração e veneração sempre nova e crescente, quanto mais frequente e persistentemente a 

reflexão ocupa-se com elas: o céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim‖
124

. 
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 ―A mencionada conexão necessária entre a esperança de ser feliz e a incessante aspiração de tornar-se digno 

da felicidade não pode ser conhecida pela razão caso se tome unicamente a natureza como fundamento; uma 

tal conexão só pode ser esperada se uma razão suprema, que comanda segundo leis morais, é posta ao mesmo 

tempo como fundamento enquanto causa da natureza. A ideia de uma tal inteligência em que a vontade 

moralmente mais perfeita é, ligada à bem-aventurança suprema, a causa de toda a felicidade no mundo na 

medida em que esta última está numa relação precisa com a moralidade (como o merecimento de ser feliz), é 

por mim intitulada o ideal do bem supremo‖.  KANT, I., Crítica da razão pura, p. 481. 

122
 Sobre os postulados da razão pura prática, que incluem igualmente a liberdade, cf. Idem. Crítica da razão 

prática, p. 433-477. 

123
 CASTILLO, M., ―Kant‖. In: CANTO-SPERBER, M. (Org.), Dicionário de Ética e Filosofia Moral, v. II, p. 

5. 

124
 KANT, I., Crítica da razão prática, p. 569.   
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Todavia, como assinala Perine
125

, não é correto deter-se em tal dicotomia, pois Kant 

mesmo indicou o caminho de sua possível superação na Crítica da faculdade de julgar, em 

que busca conjugar natureza e liberdade, razão teórica e razão prática. Tal caminho passa pela 

teleologia física e moral: se no mundo existem não apenas entes irracionais, mas também 

entes racionais e livres, que realizam ações sensatas, ou seja, conforme o dever moral, existe 

então um sentido (ordem) no mundo, o qual é ambiente apto à realização de tais ações. É 

preciso que as leis da natureza concordem com as leis da liberdade, pois ambos os domínios 

se entrelaçam no espaço físico habitado e organizado pelo homem, simultaneamente cósmico 

e moral
126

. Assim, ―(...) toda ação concreta pressupõe um mundo sensato, enquanto é, de fato, 

vontade de ação sensata (...). Deus é compreendido agora como o criador moral do mundo e a 

única prova válida da sua existência é a prova moral‖
127

. Nas palavras de Kant:  

A lei moral, enquanto condição formal da razão no que respeita ao uso de nossa 

liberdade, obriga-nos por si só, sem depender de qualquer fim com condição 

material. Mas, todavia também nos determina, e mesmo a priori, um fim terminal 

para o qual ela nos obriga e este é o bem supremo no mundo, possível pela 

liberdade (...). Por consequência, o supremo bem físico possível no mundo e, tanto 

quanto estiver nas nossas forças, bem a realizar como fim terminal, é a felicidade, 

sob a condição objetiva do acordo do homem com a lei da moralidade, isto é, do 

merecimento a ser feliz (...). Por isso, o conceito da necessidade prática de um tal 

fim, através da aplicação de nossas faculdades, não concorda com o conceito 

teórico da possibilidade física da realização do mesmo, se não ligarmos à nossa 

liberdade nenhuma outra causalidade (de um meio) que não seja a da natureza. 

Por conseguinte, temos que admitir uma causa-do-mundo moral (um autor do 

mundo) para nos propormos um fim terminal conforme à lei moral; e na medida 

em que esta última afirmação é necessária, assim também (isto é, no mesmo grau 

e pela mesma razão) deve-se admitir necessariamente a última, nomeadamente 

que existe um Deus128. 

O dito argumento moral não prova cabalmente a existência de Deus, mas ―(...) é um 

argumento suficiente subjetivamente para o ser [ente] moral‖
129

, como atesta Kant. Isto 

porque possibilita ―(...) admitir que o mundo, insensato no que se refere a um sentido 
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absoluto, possui uma estrutura que, no homem livre e por ele, se torna sensata em sentido 

absoluto, pois criada em vista das decisões sensatas do ser [ente] finito e razoável‖
130

. 

A insistência em frisar os pontos fundamentais da produção kantiana se justifica pela 

sua importância para a inflexão do discurso filosófico quanto à transcendência. Com Kant o 

projeto moderno de instaurar a subjetividade como instância fontal e absoluta da realidade 

chega à sua maturidade e, mesmo que ele tenha entrevisto uma brecha por onde reintroduzir o 

Absoluto divino no conjunto das ―coisas humanas‖ (tá anthrópina), estas continuam a se 

reger por suas próprias leis, emanadas pelo sujeito finito. Lima Vaz analisa que: 

A partir de sua fase crítica, Kant envolveu a tradição das noções transcendentais 

na ―revolução copernicana‖. O horizonte dos predicados primeiros do ser é 

transposto para o interior do sujeito transcendental, que adquire, desta sorte, uma 

incontestável primazia ontológica. O uno primordial é atribuído à unidade 

sintética de apercepção do Eu penso, o verdadeiro às condições de possibilidade 

do exercício da razão teórica, o bom às condições de possibilidade do exercício da 

razão pura prática (...). Define-se, assim, um dilema elementar, cujos termos em 

oposição são o Absoluto transcendente e o sujeito transcendental pensado na sua 

radical imanência131.  

A grande construção filosófica de Hegel, por sua vez, tem a pretensão de constituir-se 

como um pensamento da identidade na diferença, um pensamento absoluto do Absoluto como 

Espírito, superando dialeticamente quaisquer oposições e rupturas que a tradição moderna 

possa ter pressuposto. Para Hegel, toda a realidade é perpassada pelo logos e o logos possui 

efetividade histórica: todo real é racional e todo racional é real
132

. Assim, fundem-se lógica e 

metafísica, de modo que a realidade por inteiro deve se referir a uma unidade primordial: ―(...) 

a Ideia eterna que é em-si e para-si e que, como Espírito absoluto, eternamente se atua, se 

engendra e a si mesmo se frui‖
133

. A filosofia seria, assim, o processo dialético da 

autoconsciência do Espírito desenvolvendo-se nas vicissitudes da história até alcançar sua 

plenitude. Nos dizeres de Lima Vaz, 

Para Hegel (...), o movimento essencial do logos filosófico (...) procede segundo a 

linha horizontal de um desenvolvimento dialético no qual o Princípio, que é o 
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Uno, organiza o múltiplo segundo os estágios de sua manifestação enquanto 

Espírito, quer dizer, organiza o múltiplo como história134. 

O princípio absoluto, enquanto Espírito, é o verdadeiro sujeito da história e do 

pensamento, realizando-se e manifestando-se através de ideias, do mundo natural, de 

indivíduos, instituições sociais e acontecimentos, até alcançar sua plena realização, no saber 

absoluto, mediante a arte (intuição), a religião (representação) e a filosofia (pensamento 

conceitual).  

Uma pergunta, entretanto, insiste em permanecer: como Hegel entende Deus? Ele 

existe como algo transcendente à marcha dialética do real? Não há dúvidas de que Hegel, 

cujos interesses teológicos vinham da juventude, tinha Deus em altíssima conta e jamais 

desejou fazer a menos da reverência que lhe é devida. Por outro lado, seu modo de conceber 

Deus, ainda que fecundo de intuições, trazia marcas peculiares que o tornavam estranho à 

tradição cristã, na qual ele se inseria. Nas palavras de Mancuso, segundo Hegel, 

Pensar Deus comporta pensar o todo. Se não se faz isso, não é de Deus que se 

trata, mas de um ente em paridade com os outros, por mais inflado que seja. 

Pensar Deus significa pensar o sentido compreensivo da história e de cada 

fragmento na sua indedutível singularidade. Não se pode ter um pensamento de 

Deus que faça a menos disso e é por isso que a história da humanidade, e em 

particular de seu pensamento, a história da filosofia, é essencial para conceber 

Deus. Se desejo pensar Deus, o Absoluto, não devo deixar nada de lado, porque 

Deus é o Espírito que nada deixa de lado, mas que tudo substancia (...). Introduzir 

a consideração do devir não significa, pois, tornar Deus menos divino, mas, ao 

contrário, concebê-lo verdadeiramente no seu caráter absoluto135. 

Embora entre os estudiosos de Hegel haja divergência nas interpretações
136

, parece 

que a resposta mais adequada à questão acima levantada sobre a transcendência do Deus 

hegeliano seja negativa
137

. Nas palavras de Messinese, ―para Hegel, Deus não é o outro do 

pensamento, por ele pressuposto ou por ele inatingível. Deus é o outro no pensamento (...) e, 
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assim, jamais absolutamente outro, mas realização do pensamento, sua perfeição, portanto, 

não contraditoriamente, ‗transcendência imanente‘‖
138

. 

Com certa ousadia, poder-se-ia dizer que a filosofia hegeliana é um monismo 

modulado, pois o Espírito é seu único protagonista na variedade de sua manifestação 

histórica, da qual ―Deus‖ seria apenas a dimensão mais rica e perfeita. Desta maneira, 

malgrado sua valorização do metafísico e do religioso, torna-se inviável falar de efetiva 

transcendência no hegelianismo.   

Em Hegel o problema de Deus se formula no interior da dialética do Espírito e de 

suas manifestações. Presente no sujeito como Espírito subjetivo, na cultura e na 

história como Espírito objetivo, o Espírito transcende essas duas esferas para 

manifestar-se como Espírito Absoluto nas criações humanas da Arte, da Religião 

e da Filosofia. A transcendência do Espírito nessas suas manifestações mais 

elevadas é posta a partir das obras históricas da cultura, de tal sorte que a teodiceia 

hegeliana, se assim se pode falar, busca as suas razões na necessidade de se 

assegurar uma justificação para o devir imanente da história humana e é assim, 

fundamentalmente, uma historiodiceia
139

. 

Na filosofia pós-hegeliana, assiste-se a uma luta de gigantes em torno do problema do 

transcendente. O instrumento teórico mais utilizado por aqueles que lhe contestam qualquer 

possibilidade e importância é a redução da metafísica à antropologia, o que se pode ver já em 

Feuerbach (Deus como projeção humana) e Marx (Deus como ideologia alienante), aos quais 

se poderia acrescentar Freud (Deus como ilusão infantil)
140

. 

Radicalizando a postura kantiana (já que, como se viu, o próprio Kant ainda postulava 

algum espaço para a transcendência), apresentam-se ao menos duas grandes formas de crítica 

ao pensamento metafísico e teológico
141

: a) positivista, que o considera como francamente 

ultrapassado, devendo ser substituído pela ciência empírico-formal (Comte), o que mais tarde 

foi assumido pelo neo-positivismo, cuja objeção passou ao âmbito da linguagem; b) 

antropológico-cultural, que o considera incompatível com o antropocentrismo (pode-se ler 
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imanentismo) próprio do Zeitgeist da modernidade e, portanto, fadado ao desaparecimento. 

Esta última modalidade de crítica foi apresentada, sobretudo, por Nietzsche
142

 e Heidegger.  

A questão de Deus ou do divino no pensamento heideggeriano é de extrema 

complexidade
143

. Certamente, ele não pode ser considerado um ateu, mas também não um 

teísta, dada a fluidez com que aparece sua abordagem desse tema. Uma coisa, porém, é certa: 

para Heidegger, não serve o Deus da metafísica que, na sua interpretação, seria como que uma 

função ou uma hipótese e não uma realidade plausível. Assim, se na primeira fase de seu 

pensamento não comparece de modo explícito a questão de Deus, devido à alegada 

insuficiência do paradigma metafísico, na segunda fase ela tem novamente lugar a partir da 

Carta sobre o humanismo
144

. É, contudo, na obra publicada postumamente, Contribuições à 

Filosofia, que ela vem tematizada sob a designação ―o último Deus‖. Este, não identificável 

com o divino de nenhuma tradição religiosa específica, seria uma figura pós-metafísica do 

divino
145

. Na época indigente da ausência de Deus, deve-se esperar a manifestação ou a 

passagem deste ―último Deus‖, como a descoberta do âmago mais originário (quem sabe, 

mítico) do ser, horizonte de possibilidade dos entes, sobretudo do homem (Dasein) e de sua 

história
146

. De qualquer modo, como para Heidegger o horizonte do ser é o tempo, não se 

pode falar em termos estritos, de uma verdadeira transcendência, mas de uma tentativa de 

buscar as condições de possibilidade de uma autêntica vivência da temporalidade. 
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Para recapitular e melhor expressar a apresentação do tema do Absoluto transcendente 

no âmbito do pensamento moderno, pode-se asseverar que: 

a. Os iniciadores deste processo (N. de Cusa e R. Descartes) fazem da 

subjetividade humana o ponto de partida para conhecer o Absoluto, no sentido de 

que Deus, subjetividade infinita, é o sustentador e o garantidor de nossa 

subjetividade finita. 

b. Seus continuadores (Spinoza...) estabelecem uma relação ontológica entre a 

subjetividade humana e a divina, convertendo a primeira em prolongamento e 

expressão da segunda: Deus sive natura, pensamento e extensão como atributos 

divinos. 

c. A partir de Kant, sobretudo em Hegel, Fichte e Schelling, Deus é concebido 

simultaneamente como oposição e unidade em relação à subjetividade do homem, 

relacionando-se reciprocamente. Deste modo, o eu-humano se move dentro do 

dinamismo divino, alimentando seu desenvolvimento histórico. 

d. Feuerbach e Nietzsche tiram as últimas consequências deste processo, deixando 

a descoberto a inobjetividade do Absoluto. Deus carece de realidade objetiva em 

si mesmo porque é fruto da imaginação e vontade humanas. Esta filosofia, que 

converte a teologia em antropologia, situa o homem no lugar que o teísmo 

tradicional reservava a Deus. Seculariza o Absoluto, mas não com as categorias de 

―mundo‖ (Spinoza) e de ―ideia‖ (Hegel), mas com as de ―Homem‖ e 

―Humanidade‖. Com isso desaparece o sentido religioso da vida e surgem, em seu 

lugar, uma cultura do homem e uma civilização da técnica, dotando de sentido 

profundamente secularista as artes, as ciências e a tecnologia
147

. 

De Nietzsche e Heidegger procedem, em maior ou menor medida, as vanguardas ditas 

pós-modernas (como as de Foucault, Deleuze e Vattimo), que dominam a cena filosófica 

vigente, em cujo caudal só se entra mediante o rechaço a qualquer tom metafísico
148

. 

Habermas também propugna um pensamento por ele denominado de pós-metafisico, ainda 

que diferindo do tom dos pós-modernos. Depois de ter deixado em segundo plano questões de 

ordem teológico-religiosa, em publicações mais recentes procura ressignificar a presença 

desses elementos na construção das sociedades contemporâneas, ou seja, a posição 

habermasiana sobre tais assuntos situa-se no âmbito da filosofia social e não na tratativa 

substancial de seus temas
149

. 

Por outro lado, há no rol dos pensadores contemporâneos aqueles que ainda ousam 

propor a questão do Absoluto divino como pertinente e relevante. Certamente, Lima Vaz é um 
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deles – no conjunto dos pensadores católicos que renovaram o estudo das fontes tomasianas 

em diálogo com a filosofia moderna, como J. Maritain, E. Gilson, J. Maréchal, J. B. Lotz, K. 

Rahner –, mas estes não são os únicos. Pense-se, por exemplo, em S. Kierkegaard e seu existir 

como indivíduo diante de Deus; J. H. Newman e o acesso a Deus através da análise da 

consciência moral; H. Bergson e a primazia da mística para se alcançar Deus; M. Blondel e 

sua visão de Deus como o télos do dinamismo incircunscritível da ação; E. Stein e seu 

singular caminho para Deus: da fenomenologia à mística, passando pela metafísica; K. 

Jaspers e Deus como o supremo mistério transcendente e a atitude da fé filosófica; P. Ricoeur 

e Deus como o sentido presente, mas não-nomeado; H. Jonas e o Deus solidário ao sofrimento 

dos inocentes, entre outros
150

. 

Merecem destaque ainda dois pensadores contemporâneos: um do âmbito da filosofia 

da linguagem e outro de inspiração fenomenológica: Wittgenstein e Levinas. Ambos se 

afastam da tradição metafísica, mas não renunciam a colocar-se o problema de Deus. Para o 

primeiro, Deus é uma realidade inefável
151

, em relação à qual a única atitude sensata é a 

crença. Do ato de crer se pode falar, mas não de Deus mesmo. Ele não pertence à esfera das 

coisas dizíveis porque esta é o campo de ação da ciência, em que a linguagem é o meio de 

solução dos problemas. Mas, para além disso, está a vida concreta, com suas interrogações 

que a ciência não responde
152

. Abre-se um horizonte meta-empírico – mas não metafísico, na 

acepção tradicional – em que tem lugar o religioso ou o místico
153

. Trata-se de uma 

abordagem apofática, que reconhece Deus, mas que não o admite como objeto de discurso. 

No fim das contas, acaba-se caindo num fideísmo inapelável, uma crença em que não há 

espaço para o pensamento. Apesar disso, chama-se em causa o sentido da vida. A explicitação 

do efetivo ligame entre Deus e sentido existencial mediante a crença, ainda que carecendo de 

maior aprofundamento, é o grande contributo de Wittgenstein à reflexão sobre a 

transcendência.  
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O sentido da vida, isto é, o sentido do mundo, podemos chamá-lo Deus. 

E unir a isso a semelhança de Deus como pai. 

Rezar é pensar no sentido da vida (...) [11/06/1916]. 

Crer em um Deus quer dizer compreender a questão do sentido da vida. 

Crer em um Deus quer dizer ver que os fatos do mundo não são, pois, tudo. 

Crer em um Deus quer dizer ver que a vida tem um sentido [08/07/1916]154. 

Levinas, cuja obra vem sendo estudada como via ética para se falar de Deus, refere-se 

ao Infinito divino com a expressão Eleidade, derivado de Ele. Isso quer mostrar o modo como 

Deus entra em relação com o homem, sem se deixar ser dominado por este. Quando a 

Eleidade divina vai ao encontro do Eu, sua passagem traz consigo o imperativo ético do 

serviço ao Outro. O sujeito se aproxima de Deus indiretamente, mediante sua aproximação 

solidária e responsável em relação ao Outro. A relação ética se mostra, pois, como  

(...) uma intriga a três: o Eu se aproxima do Infinito indo generosamente até o Tu 

(...). Eu me aproximo do Infinito sacrificando-me. O sacrifício é a norma e o 

critério da aproximação (...). Um Tu se insere entre o Eu e o Ele absoluto155.  

Nessa sua atitude, o sujeito, com toda sua existência, torna-se um Dizer do Infinito. 

Tudo isso leva a concluir que o Eu-sujeito já não mais se pertence: tornou-se uma total 

imolação ao Outro. Nisto, na responsabilidade até a substituição, é que reside a glória do 

Infinito: 

A glória do Infinito se glorifica a partir desta responsabilidade, não deixando ao 

sujeito nenhum refúgio no seu íntimo que o protegeria contra a obsessão pelo 

Outro (...). O Infinito não tem glória senão pela subjetividade, pela aventura 

humana de se aproximar do Outro, pela substituição ao Outro, pela expiação pelo 

Outro156.  

Numa perspectiva diversa, passando-se do pensado ao vivido, a modernidade, 

mormente em seu período mais recente, pode ser vista como um tempo de secularização, 

cujas principais características se aglutinam em: a) retraimento das práticas religiosas do 

espaço público, que cada vez mais se apresenta como local do livre debate de ideias e 

comportamentos, sem referência a compromissos de fé; b) declínio da atitude de fé e das 

práticas religiosas, em especial devido à maior confiança no socorro que as ciências e técnicas 

                                                           
154

  Idem, Quaderni 1914-1916, p. 173; 174. Veja-se também: GREISCH, J., Le buisson ardent et les lumières de 

la raison, v. II, p. 383-412; 489-527. 

155
 LEVINAS, E., Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger, p. 262-263.  

156
 Idem, Autrement qu‟être ou au-delà de l‟essence, p. 184; 188.  
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possam trazer para a explicação e a resolução dos problemas da vida cotidiana; c) 

possibilidade de não dar muita importância à dimensão do sentido sobrenatural da vida que a 

religião traz consigo, a qual implica numa certa relativização do material-temporal em relação 

ao espiritual-eterno. Em tudo isso repercute a concepção do homem como centro da história e 

do pensamento, o que facilmente pode acarretar a substituição do âmbito do sentido pelo da 

explicação ou mesmo pelo da fruição inconsequente da vida
157

. 

 

Conclusão  

Para concluir esta breve incursão histórica sobre a questão da transcendência no 

pensamento ocidental, é mister voltar  a Lima Vaz. Segundo ele, a questão da transcendência 

(formal e real) esteve e estará presente na história existencial e cultural das pessoas e dos 

povos enquanto subsistir a razão interrogante
158

. Diversos são os caminhos que conduzem à 

transcendência e diversas podem ser as posturas tomadas diante dela, mas o homem não 

consegue reprimi-la ou ignorá-la radicalmente. Assim, mesmo no clima hostil da era 

contemporânea, a dita questão precisa ser explicitamente reproposta: 

Mas, e se a exigência do Absoluto transcendente estiver inscrita na própria 

essência e no dinamismo mais profundo da razão? E se foi a implacável dialética 

dessa exigência, desdobrando-se no terreno da teoria da representação, a levar a 

humanidade moderna ocidental à dramática experiência do niilismo, reverso 

dialético perfeito da experiência do Absoluto real, e a conviver com essas formas 

de não-sentido absoluto da violência e da morte, presentes como símbolos de uma 

civilização em crise, em todas as encruzilhadas do nosso tempo? Essas questões 

merecem ser postas e sobre elas convém refletir no momento em que ameaças 

nunca antes pressentidas pairam sobre a tradição do autêntico humanismo, sem 

dúvida o título mais incontestável de legitimação histórica que a civilização e a 

cultura do ocidente podem ostentar159. 

                                                           
157

 Cf. TAYLOR, Ch., Uma era secular, p. 13-37; 633-696. Haveria ainda a necessidade de se mencionar, ainda 

que não se tenha condições de aprofundar, dois fenômenos que têm atraído a atenção dos estudiosos nas 

últimas décadas. Por um lado, a chamada volta do sagrado, com o reflorescimento da busca da experiência 

religiosa (cf. CALIMAN, C. (Org.), A sedução do sagrado. Petrópolis: Vozes, 1998). Por outro, o 

desenvolvimento do dito neo-ateísmo, associado sobretudo aos nomes de R. Dawkins (cf. Deus, um delírio. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2007) e C. Hitchens (cf. Deus não é grande. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007). Para 

uma avaliação destes autores, cf. EAGLETON, T., O debate sobre Deus. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2011. 

158
 Cf. EF I, p. 85; FF, p. 244. 

159
 EF III, p. 175. 
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Nos próximos capítulos, tratar-se-á do modo como Lima Vaz articula e imposta o tema 

da transcendência em termos sistemáticos, nos campos da metafísica, da teologia filosófica e 

da filosofia da religião. 

 



   

Capítulo III 

 

Um itinerário para o Absoluto 

 

 

 

 

Não vás fora, entra em ti mesmo: no homem 

interior habita a verdade. E se descobrires que 

também a tua natureza é mutável, transcende a 

ti mesmo. Mas recorda-te: quando transcendes 

a ti mesmo, o que tu transcendes é uma alma 

racional. Tende, pois, para onde se acende a 

luz da razão. 

(Agostinho, De vera religione, 39, 72) 

 



   

Depois de se ter contextualizado a época presente, com seus desafios que urgem o 

pensamento, bem como de se ter percorrido as principais etapas histórico-teóricas do conceito 

filosófico de transcendência e de suas implicações, volta-se o olhar para sua valência 

antropológica, ou seja, seu caráter de dimensão própria do existir humano, que desempenha 

aqui o papel de mediação significativa para se alcançar uma sua abordagem sistemático-

metafísica, sobretudo no que se refere ao transcendente como Absoluto real
1
.  

Em sua elaboração dessa temática, Lima Vaz se serve do método dito transcendental 

da escola marechaliana, acrescentando elementos advindos da interpretação histórico-teórica 

gilsoniana do Aquinate, compaginados com grande destreza e originalidade. O itinerário para 

o Absoluto, de que se trata neste capítulo, começa, pois, com a análise do ser humano 

enquanto radicalmente aberto à transcendência e prossegue da representação ao ser e deste ao 

Absoluto. 

 

1. Fundamento antropológico 

Que é o homem? Esta é uma das célebres perguntas que direcionam os rumos do fazer 

filosófico. Em sua Antropologia Filosófica, Lima Vaz adota uma estrutura tripartida de 

estruturas e relações que, somente em sua interdependência e posterior unificação, consente, 

tanto quanto seja possível, responder a tal questão. Com efeito, no pensamento antropológico 

vaziano, fazem-se presentes categorias estruturais, relacionais e de unidade do homem. As 

primeiras designam aspectos ou dimensões essenciais do humano em si mesmo, níveis 

ontológicos que o constituem como tal; as segundas, a plurivetorial condição de seu ser para 

(esse ad), o que indica que o homem não se realiza em um monádico solipsismo; as últimas 

unificam, como síntese dialética, as estruturas e relações. As categorias de estrutura são o 

corpo próprio, o psiquismo e o espírito. As categorias de relação são a objetividade, a 

                                                           
1
 Nas palavras incisivas de Drawin, para Lima Vaz ―(...) a metafísica, sendo necessária, sendo uma exigência 

fundamental do pensamento, não pode jamais tornar-se alheia à experiência humana concreta e confundir-se com 

qualquer tipo de saber iniciático‖. E ainda: ―(...) o pensamento metafísico não pode prescindir, de modo algum, 

da experiência que o homem faz de si mesmo, das limitações e vicissitudes de seu conhecimento e de sua ação‖. 

DRAWIN, C. R., ―Henrique Vaz e a opção metafísica‖. Síntese, n. 94, p. 165; 166.  
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intersubjetividade e a transcendência. As categorias de unidade são a de realização e a de 

pessoa
2
.  

Para o presente tema, interessam particularmente a categoria estrutural do espírito e a 

categoria relacional da transcendência. Antes, porém, é necessário justificar a presença de tais 

dimensões na configuração do humano, já que não são evidentes de per si e há quem não as 

admita
3
.  Com efeito, como nota Lima Vaz, assiste-se na filosofia pós-hegeliana a um 

―protesto contra o espírito‖
4
, como uma negação de sua realidade e relevância, ou ao menos 

como uma proibição (―politicamente correta‖) de se entrar em tal território. 

Tais posturas ganham peso nas correntes preponderantes da filosofia da mente, 

desenvolvida sobretudo em âmbito anglo-saxão. Lima Vaz não tratou ex professo de tal área 

do saber filosófico, recentemente desenvolvida, mas o encontro com as posturas que os 

diversos autores assumem a respeito das temáticas aí tratadas é oportuno, senão necessário, 

para se entender a impostação da antropologia vaziana no cenário contemporâneo
5
. Se a 

filosofia da mente é um dos mais novos campos da pesquisa filosófica, alguns de seus 

principais temas, contudo, são herdados do pensamento clássico, possuindo também uma 

elaboração moderna, como a relação mente-cérebro, que faz ecoar aquela entre alma e corpo. 

Entra-se de cheio na questão da estrutura do homem, que o caracteriza como tal, questão 

eximiamente trabalhada por Lima Vaz.   

As principais posturas dos filósofos da mente acerca da relação mente-cérebro podem 

ser agrupadas em torno dos seguintes núcleos
6
:  

a) Dualismo: em termos genéricos, a distinção dual entre anímico e físico vem da 

antiguidade, mas foi com Descartes que se fixou em suas notas mais características. Como já 

se mencionou anteriormente, o cartesianismo entende alma (mente – res cogitans) e corpo 

                                                           
2
 Cf. AF I, p. 175-289; AF II, p. 9-252. 

3
 Um aforisma de Nietzsche traduz a vulgata contemporânea a respeito deste assunto: ―‗Eu sou corpo e alma‘ – 

assim diz a criança. E por que não se deveria falar como as crianças? Mas aquele que despertou e é sábio diz: 

eu sou corpo em tudo e por tudo e nada além; e a alma não é outra coisa que uma palavra para indicar algo de 

corpóreo‖. NIETZSCHE, F., Così parlò Zarathustra, p. 33.  

4
 AF I, p. 201. 

5
 Para uma rápida visão de conjunto da antropologia filosófica no último século, cf. AF I, p. 135-142. 

6
 Cf. SANGUINETI, J. J., Filosofia della mente, p. 21-46; D‘ONGHIA, N., Il concetto di anima tra 

neuroscienze e teologia, p. 87-102.  
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(res extensa) como substâncias distintas e mutuamente independentes. Uma versão 

contemporânea de dualismo pode ser encontrada em K. Popper e J. C. Eccles
7
. De acordo com 

Popper, a vida surge da não-vida e a mente humana emerge da vida animal. Ainda que tal 

processo se deva à evolução, a mente (assim como seus produtos: pensamentos, desejos etc.) é 

algo de imaterial, cuja origem é quase que um milagre da natureza. Assim, no homem, 

cérebro e mente agem e interagem, sendo que a função diretiva cabe à mente. A posição 

popperiana implica sua teoria dos três mundos, distintos e inter-relacionados: o primeiro seria 

a realidade físico-químico-biológica, o segundo se referiria à realidade psíquico-afetiva, o 

terceiro compreenderia as realizações do espírito humano, como as obras de arte, as teorias 

científicas, os valores e instituições sociais. Eccles sustenta, por sua vez, que a unidade da 

experiência humana se dá pela mente imaterial, sem a qual o sistema nervoso seria apenas um 

aglomerado de células desprovidas de efetiva integração e funcionalidade. Sua teoria busca se 

justificar a partir de princípios de física quântica (campos de probabilidade) e de 

termodinâmica (conservação da energia), postulando a impossibilidade de atribuir ao cérebro 

uma real intencionalidade, atributo da mente que, de sua parte, precisa do cérebro para 

manifestar-se. 

b) Monismo espiritualista: seu mais importante propositor foi Berkeley, para quem os 

corpos existiriam na medida em que fossem objetos percebidos por uma consciência (esse est 

esse percepi), de modo que todo corpo dependeria de uma mente para existir como tal. Na 

atualidade, D. J. Chalmers repropõe tal postura em termos de um panpsiquismo, que estende o 

atributo da consciência a toda realidade capaz de conter informações
8
. 

c) Monismo materialista ou fisicalismo: é uma posição grandemente compartilhada 

entre os filósofos da mente, segundo a qual o dualismo mente-cérebro se resolve pela 

exclusividade dada ao polo do cérebro, de modo que todo ato presumidamente psíquico é, na 

                                                           
7
 Cf. POPPER, K.; ECCLES, J. C., L‟io e il suo cervello. Roma: Armando, 1981. 

8
 Cf. CHALMERS, D. J., The conscious mind. Oxford: Oxford University Press, 1996. A esta postura, mesmo 

parecendo ingênua, não lhe faltam adeptos que a entendem ou aplicam de variados modos.  A respeito disso, 

observa Sanguineti que ―(...) a extensão indiscriminada de propriedades intencionais a tudo que manifesta 

auto-organização e finalidade indica, por contraste, a necessidade de um uso adequado e não selvagem da 

terminologia intencional. Certos autores hoje atribuem facilmente inteligência, capacidade conceitual e 

raciocínios aos animais. Outros não veem problemas em assinalar consciência aos robôs dotados de 

inteligência artificial. Mesmo à vida e ao inteiro cosmo é atribuída uma forma obscura de inteligência (...). 

Mas não são idênticas em todos os casos e por isso não podem ser tomadas univocamente. A vida artificial não 

é a vida natural. A inteligência de um animal, de uma sociedade ou de um robô humanoide não são 

inteligências no mesmo sentido. Daqui a urgência de uma ontologia capaz de dar conta das fortes distinções 

presentes no conhecimento comum‖. SANGUINETI, J. J., Filosofia della mente, p. 26-27.  
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realidade, um fato físico complexo do sistema nervoso. Toda atividade humana, por elevada 

que seja (cultural, moral, religiosa, artística etc.), não passa de uma intrincada relação 

neuronal de informações eletroquímicas. Uma das consequências disso seria a necessidade de 

se suprimir qualquer inócua linguagem mentalista ou metafísica, devendo desaparecer do uso 

culto termos como consciência, mente e, acima de tudo, alma. Sustentam semelhante tese 

autores como H. Feigl, U. Place, D. Armstrong e, mais radicalmente, o casal Churchland
9
. 

Ainda ao interno desta postura, podem-se identificar duas tendências de tom moderado, a de 

D. Davidson e a de H. Putnam
10

. O primeiro postula um monismo anômalo, para o qual a 

mente humana seria uma categoria epistemológica, fruto de tão alta especialização do sistema 

neuronal, que se poderia entender como sendo quase não-física. O segundo postula que toda 

ocorrência de um estado mental (não negado) seja idêntica à ocorrência de um estado físico, o 

qual permanece como referência primeira.  

d) Emergentismo: postura segundo a qual a complexidade físico-química de alguns 

corpos faria emergir neles a vida e a complexidade dos organismos vivos faria emergir, a 

partir do sistema nervoso, algumas ―propriedades holísticas‖ superiores, de tipo psíquico. Em 

outras palavras, seria a auto-organização da matéria, em níveis cada vez mais complexos, a 

produzir (como epifenômeno, sem dúvida, físico) a mente. Tal é a posição, por exemplo, de 

M. Bunge
11

. Ainda se pode acrescentar a este grupo J. Searle
12

, para o qual os estados 

mentais, ou da consciência, são estados físicos de caráter elevado; são reais e irredutíveis a 

um estado anônimo de relações causais; são estados vividos ―em primeira pessoa‖ (qualia). 

São, contudo, de natureza material, efetivados a partir de relações intracerebrais em nível 

microfísico, não admitindo uma mente autônoma em relação à matéria. 

  

                                                           
9
 Cf. FEIGHL, H., ―The mental and the physical‖. In: FEIGHL, H., SCRIVEN, M., MAXWELL, G., ―Concepts, 

theories and mind-body problem‖. Minessota studies on the Philosophy of Science, II, 1958, p. 370-497; 

PLACE, U. T., ―Is consciousness a brain process?‖. The British Journal of Psichology, 47, 1956, p. 45-50; 

ARMSTRONG, D. M., A materialist theory  of mind. London: Routledge & Kagen, 1986;  CHURCHLAND, 

P. S., Neurophilosophy: Toward a unified science of the mind/brain. Cambridge: MIT Press, 

1986; CHURCHLAND, P. M., The enigme of the reason, the seat of the soul. Cambridge: MIT Press, 1996. 

10
 DAVIDSON, D., Azioni ed eventi. Bologna: Il Mulino, 1992; PUTNAM, H., Mente, linguaggio e realtà. 

Milano: Adelphi, 1987. Idem. Mente, corpo, mondo. Bologna: Il Mulino, 2003. 

11
 Cf. BUNGE, M., The mind-body problem: A psychobiological approach. Oxford: Pergamon Press, 1980. 

12
 Cf. SEARLE, J., Mente, cervello, intelligenza. Milano: Bompiani, 1988; Idem. The rediscovering of the mind. 

Cambridge: MIT Press, 1992. 
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Com o desenvolvimento da filosofia da mente, vê-se o declínio do uso do termo alma 

e a generalização do uso de mente para se referir ao mundo interior do sujeito humano 

(aplicando-se, atualmente, também aos animais e à inteligência artificial
13

). As raízes de tal 

fenômeno encontram-se no pensamento moderno. Com efeito, o pensamento clássico entendia 

como nous ou mens o núcleo do existir humano. Descartes, ainda sob a influência da filosofia 

medieval, usa mens como anima ou intellectus. Para Hume, contudo, a mente (mind) não é 

outra coisa que um feixe ou uma coleção de diferentes percepções, ou um teatro atravessado 

por diversas representações, sem que haja um eu, que as unifique
14

. O uso humeano do 

vocábulo mente assinala sua despotencialização, de modo que ele vem a perder o sentido forte 

que antes possuía. O resultado é a compreensão de mente como sinônimo de psiquismo, 

entendido em seu aspecto sensitivo-afetivo, em detrimento da indicação do núcleo 

(propriamente espiritual) do homem, como sede da inteligência, da vontade livre e da sua 

individualidade. Quanto a isso, afirma D‘Onghia: ―Hoje, declinada como ideia da mente, a 

alma aparece inútil, enquanto tudo pode ser explicado através do conhecimento dos processos 

cerebrais. Do dualismo alma-corpo se passa ao reducionismo mente-cérebro na visão monista 

ou na eliminativista‖
15

. 

Para além das fronteiras da filosofia da mente, algumas vertentes da escola 

fenomenológica dedicaram-se a estudar o homem em sua estrutura psicofísica essencialmente 

pessoal, de que derivam consequências para a vida ética e social.   Destacam-se  neste  viés  as  

 

 

                                                           
13

 Cf. SANGUINETI, J. J., Filosofia della mente, p. 233-306.  

14
 ―A mente (mind) é uma espécie de teatro, no qual diversas percepções aparecem em sucessão; passam, 

repassam, fluem, combinando-se em uma infinita variedade de posições e situações. Não existe propriamente 

nisso nenhuma simplicidade em determinado tempo nem uma identidade em tempos diferentes, qualquer que 

seja nossa propensão natural para imaginar tais simplicidade e identidade‖. HUME, D., Trattato sulla natura 

umana, I, IV, 6, p. 507. E ainda acrescenta um pouco depois: ―Assim, nós fingimos que a existência 

continuada das nossas percepções sensoriais impeça a interrupção: deste modo, recorremos às noções de alma, 

de si (self) e de substância, para dissimular a variação‖. Ibidem, p. 509. Como se sabe, em resposta a essa 

visão, Kant procurará demonstrar que o homem traz consigo a estrutura transcendental do Eu penso como 

núcleo da subjetividade.  

15
 D‘ONGHIA, N., Il concetto di anima tra neuroscienze e teologia, p. 100.  
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contribuições de M. Scheler
16

, de E. Stein
17

 e de K. Wojtyla
18

.  

 Em síntese, no que se refere à atual visão acerca da estrutura humana, pode-se dizer 

que: (a) ninguém de bom senso nega a existência do corpo; (b) alguns aceitam a mente-

psiquismo como dimensão supra-material, outros não; (c) poucos admitem que o homem 

possua um espírito que o faça, em sentido estrito, pessoa.  

1.1. A estrutura da pessoa humana 

O pensamento antropológico de Lima Vaz situa-se neste contexto cultural que, não 

raro, propõe uma visão redutiva do homem à sua dimensão físico-neurológica, quando muito 

extrapolada por uma vaga e imprecisa noção de psique. Diante disso, o pensador jesuíta, 

inserindo-se no sulco da tradição filosófica, deseja aprofundar, sistematizar e levar à sua 

máxima potencialidade uma visão ampla e integrada do homem, a partir de suas categorias 

estruturais e relacionais, coroada por sua unidade fundamental como pessoa. Vale ressaltar 

que os avanços da neurologia no conhecimento do cérebro e sua aplicação por meio das 

ciências cognitivas não constituem uma ameaça à visão antropológica proposta pela tradição 

filosófica clássica, retomada e retrabalhada por Lima Vaz. O elemento problemático consiste 

no reducionismo do homem a seu aspecto físico-biológico, ou ainda a seu cérebro, o que não 

condiz com a medida alta do humano
19

. 

                                                           
16

 SCHELER, M., L‟eterno nell‟uomo. Milano: Bompiani, 2009; Idem. A posição do homem no cosmos. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2003. Sobre Scheler, escreve Lima Vaz: ―Max Scheler desenvolveu numa linha 

original o método fenomenológico de E. Husserl, dando ênfase à dimensão afetiva e pré-conceptual do 

conhecimento. No centro da visão scheleriana do homem está o conceito de pessoa, sendo o pensamento de 

Scheler considerado uma das fontes principais do personalismo contemporâneo, tanto no campo da 

antropologia propriamente dita como no campo da moral. Mas, na última fase de sua evolução, Scheler 

afastou-se progressivamente do conceito de um Deus pessoal, que desempenhara papel fundamental nas fases 

anteriores‖. AF I, p. 134-135. 

17
 STEIN, E., La struttura della persona umana. Roma: Città Nuova: Edizioni OCD, 2013 (manuscrito de 

1932/1933). Curiosamente, nos dois tomos de sua Antropologia Filosófica, Lima Vaz não cita nenhuma vez a 

filósofa alemã, cujo pensamento, conquanto possuindo nuances bastante específicas, guarda um estreito ligame 

com algumas intuições vazianas.  

18
 WOJTYLA, K., ―Persona e atto‖. In: Idem, Metafisica della persona: Tutte le opere filosofiche e saggi 

integrativi. A cura di G. Reale. Milano: Bompiani, 2003, p. 779-1216. 

19
 Lima Vaz alerta o homem contemporâneo contra o ―(...) pertinaz esforço, suportado por variadas teorias 

reducionistas, para ‗desconstruir‘ o conhecimento na sua especificidade humana, na fulgurante originalidade 

que o distingue de qualquer outra atividade em nós e em torno de nós. Conhecer para desconhecer: eis o alvo 

gritantemente paradoxal que parece perseguido pelas ciências humanas dos nossos dias, que acumulam uma 

soma enciclopédica de saberes sobre os aspectos neurofisiológicos, lógicos, psicológicos, sociológicos, 

linguísticos do conhecimento. Saberes úteis e mesmo necessários, mas que, na sua intenção normalmente 
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Segundo Lima Vaz, pode-se encaminhar a busca de tal compreensão do humano a 

partir de um ―modelo antropológico dotado de uma estrutura vertical‖
20

. Sabe-se que, a este 

respeito, é conhecida do pensamento ocidental, em suas vertentes filosóficas e religiosas, a 

distinção dual corpo-alma. É possível, contudo, nele encontrar também os traços da 

concepção triádica corpo-alma-espírito, de acordo com as modalidades apontadas pelo 

filósofo jesuíta: 

A transcrição conceptual desta estrutura se fará segundo dois esquemas clássicos, 

obedecendo a dois procedimentos metodológicos distintos de ordenação da 

complexa realidade do ser humano: a) o esquema dual corpo-alma, construído 

segundo um procedimento analítico – análise da substância ‗ser humano‘ em seus 

princípios constitutivos; b) e o esquema trial corpo-alma-espírito, construído 

segundo um procedimento dialético – articulação do movimento de auto-

expressão do ser humano na passagem da natureza dada à forma manifestada21. 

Este último paradigma, que remonta ao dito paulino: ―Que o Deus da paz inteiramente 

vos santifique e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível até o 

advento do Senhor Jesus Cristo‖ (1Tes 5, 23), é o que Lima Vaz acolhe,  remetendo-se aos 

aprofundados estudos de Henri de Lubac
22

, o qual escreve a propósito: 

Esta tripartição não deve, evidentemente, ser compreendida como implicando no 

homem três substâncias, nem mesmo três ―faculdades‖: ao invés, ela distingue 

nele como que uma tríplice área de atividade, da periferia ao centro ou, para 

retomar um termo tradicional e insubstituível, ao ―coração‖. Ela se opõe a uma 

antropologia mais corrente, bipartida, que parece oferecer seja aos pensadores seja 

                                                                                                                                                                                     

reducionista, acabam por obscurecer o foco luminoso da própria essência do conhecimento, do qual irradia a 

sua irredutível originalidade humana e no qual se revela a mais profunda e como que abissal experiência que 

nos é dado fazer da nossa identidade: a de conhecermos a nós mesmos e a realidade que se abre diante de nós‖. 

TMC, p. 436s. 

20
 EMF, p. 23. 

21
 EMF, p. 24. Veja-se que Lima Vaz não contesta a estrutura dual, de caráter analítico, mas a tem como 

insuficiente. O esquema dual é estático, enquanto que o triádico é dinâmico, permitindo ver o homem em seu 

processo dialético de autoexpressão constitutiva. Com efeito, a expressividade é o conceito central da 

Antropologia Filosófica vaziana, estando a indicar o ―(...) movimento intencional de passagem do dado ou da 

natureza à forma pela mediação do sujeito‖. AF II, p. 164. Com isto, Lima Vaz pretende evitar os extremos de 

um essencialismo estático e de um existencialismo sem sujeito. ―Na concepção do homem como 

expressividade, o sujeito é pensado como movimento incessante de passagem ou mediação entre o ser [ente] 

que é simplesmente e o ser [ente] que se significa, seja na sua constituição em-si (estrutura), seja na sua 

conversão ao outro (relações) (...). O ser-em-si da estrutura e o ser-para-outro da relação são suprassumidos 

no ser-para-si da realização, na conquista, pelo sujeito, da unidade profunda que ele é como essência, mas que 

deve tornar-se como existência‖. AF II, p. 164s. 

22
 Cf. ATE, p. 349. 
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aos ―sábios‖, cristãos ou não, um quadro ou um suporte suficiente. Ela se lhe 

opõe, ou melhor, ela a completa23. 

A estrutura triádica é de natureza dialética, manifestando aspectos aparentemente 

discordantes do humano, que são suprassumidos numa síntese superior. Tem-se, desse modo, 

que o corpo próprio é a forma de inserção e de manifestação do homem no espaço do 

mundo
24

. O psiquismo ―(...) é o sujeito exprimindo-se na forma de um Eu psicológico, 

unificador de vivências, estados e comportamentos‖
25

, cuja expressão se dá pelas 

representações mentais, pela afetividade e pela memória. O espírito é o momento mais 

elevado da auto-expressão do homem, síntese dialética de exterioridade (corpo) e 

interioridade (psiquismo), que se manifesta sobretudo como inteligência e liberdade
26

. 

Diante deste panorama hermenêutico adotado por Lima Vaz, alguém poderia tender a 

reduzir o psiquismo ao espírito, o que justamente acontece grosso modo com o mencionado 

esquema dual, que vê psiquismo e espírito formando uma só dimensão, comumente chamada 

de alma. Lima Vaz entende que existam razões suficientes para distingui-los, de modo que o 

psiquismo constitui o primeiro momento ou o primeiro estágio de interioridade que o homem 

possui
27

. Este não se apresenta como uma pedra (mineral) ou como uma planta (vegetal), mas 

como um animal, com sensações, tendências, pulsões, emoções, percepções, lembranças, 

imaginação, linguagem, comportamento. Tem-se aqui, pois, o âmbito da psique ou da 

sensibilidade, distinto do intelecto e da vontade livre, os quais são próprios do espírito. De 

                                                           
23

 DE LUBAC, H., ―Anthropologie tripartite‖. In : Idem. Théologie dans l‟histoire, v. I, p. 115. 

24
 O corpo próprio é o ―(...) polo imediato da presença do homem no mundo ou do homem como ser-no-mundo, 

aberto de um lado à objetividade da natureza e, de outro, suprassumido na identidade do Eu‖. AF I, p. 180. 

25
 AF I, p. 194. 

26
 ―O espírito é, por sua vez, o momento mais alto da autoexpressão do homem, sendo síntese da exterioridade 

mais radical, pois nele o homem se exprime como consentimento ao ser conhecido e amado, considerado 

segundo a sua verdade e a sua bondade, que transcendem radicalmente nossa subjetividade psíquica, e da 

interioridade mais radical, pois nele o homem se exprime como reflexividade absoluta em si mesmo, ou como 

consciência de si: eis porque a autoexpressão do homem no espírito se faz como inteligência e liberdade‖. 

ATE, p. 353. 

27
 ―O psiquismo está constitutivamente ligado a órgãos e funções corporais, mas aqui é considerado como 

primeiro estágio de interiorização do mundo no sujeito, ou de constituição de um mundo interior. A presença 

do homem no mundo como situação fundamental não se fará mais, desde o ponto de vista do psiquismo, pela 

imediatidade do corpo, mas pela mediação deste mundo interior, no qual o corpo é suprassumido 

dialeticamente‖. AF I, p. 198, nota 1. Lima Vaz trata do psiquismo em AF I, p. 187-200. 
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fato, o psiquismo é um aspecto comum ao homem e aos animais, perfazendo-se através dos 

sentidos externos e internos e organizando-se por meio dos polos imaginário e afetivo
28

. 

No homem, as operações sensitivas possuem cinco dimensões características, como 

segue
29

: a) dimensão neurológica: é a causa material do ato sensitivo, sua parte física 

dependente do cérebro, o qual recebe, reelabora e conserva informações que serão úteis para a 

conduta do sujeito
30

; b) dimensão psíquica subjetiva, que funciona como causa formal dos 

atos sensitivos, identificando-os como vividos ―em primeira pessoa‖, de modo que tais atos 

mostram-se como psicossomáticos
31

; c) dimensão psíquica objetiva, que consiste na abertura 

do ato sensitivo ao diferente de si, seja propriamente o mundo externo, seja uma 

representação ou imaginação, que se mostram como irredutíveis ao sujeito como tal; d) 

dimensão comportamental, pela qual as operações sensitivas se conectam aos atos externos do 

indivíduo, numa relação de causalidade ou de expressão; e) dimensão metafísica, mediante a 

qual se atribuem os atos sensitivos a um sujeito (um eu ou um ele)
32

. 

O eu psicológico é aquela consciência concomitante que acompanha o fluxo de 

vivências psíquicas, percebendo-as como próprias (uma percepção de percepção)
33

. Tal 

                                                           
28

 O psiquismo é o campo próprio de estudo da Psicologia em suas várias vertentes. Cf. AF I, p. 190-192. 

29
 Cf. SANGUINETI, J. J., Filosofia della mente, p. 66-72.  

30
 ―A sensibilidade consiste, neste sentido, na recepção da informação proveniente do ambiente e do corpo 

próprio, num modo sempre variável, a fim de que seja elaborada, conservada na memória e funcionalizada em 

relação às reações emotivas e à condução do comportamento. Parece que é esta a tarefa peculiar do sistema 

nervoso, particularmente do cérebro. A ciência cognitiva nos fez descobrir o cérebro como um órgão 

elaborador de informações‖. Ibidem, p. 66. 

31
 ―O ato sensitivo (...) é simultaneamente psíquico e neural. É um único ato psicossomático, com uma dimensão 

formal (psíquica) e uma dimensão material (neurológica)‖. Ibidem, p. 72. Pode-se reconduzir a este significado 

o modo de compreender de Aristóteles e de Santo Tomás, o qual afirma: ―Sentir não é um ato da alma nem do 

corpo, mas do composto [de alma e corpo]‖. S. Th. I, q. 77, a. 5, sed contra. 

32
 Tais dimensões do ato sensitivo, como aqui apresentadas, são especificamente humanas, pois que ele é 

perpassado pela consciência reflexa de si, característica do espírito. O animal possui certa noção de sua 

diferença em relação ao mundo circundante, mas não uma autoconsciência reflexa. Assim, a sensibilidade 

humana, ainda que semelhante à do animal, não se iguala totalmente a esta. 

33
 A consciência, tomada nesta acepção, indica certo ―sentimento de si‖ que constitui um dos polos da vida 

psíquica, juntamente com o inconsciente e o subconsciente. Cf. AF I, p. 191. Para Santo Tomás, este tipo de 

consciência teria por base o sentido comum, que dá um senso unitário às percepções espaciotemporais, ao qual 

se acrescentam a memória e a fantasia e a faculdade cogitativa (à qual corresponderia, mutatis mutandis, a 

estimativa, nos animais), pela qual o homem capta os objetos da experiência como dotados de um sentido 

intrínseco mediante imagens das próprias coisas. Cf. S. Th. I, q.78, a. 4. Neste nível sensível, o homem possui, 

segundo o Aquinate, um primeiro e incompleto retorno sobre si mesmo, que constitui o eu psicológico, o qual 

implica certa noção dos próprios atos psíquicos. Cf. De veritate, q. 1, a. 9. Quanto ao inconsciente, este pode 

ser dito ―(...) o conjunto de todas as noções, impressões, recordações, tendências, complexos, entre outros, que 

não são atualmente conhecidos do indivíduo, mas que todavia existem, influenciando a sua conduta‖. LA 
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assunto foi estudado por Franz Brentano, segundo o qual a toda percepção externa (de 

objetos) corresponderia uma percepção interna (do ato). Brentano distinguia entre fenômenos 

físicos e fenômenos psíquicos
34

, os quais seriam correlacionados pela intencionalidade, 

conceito que foi posteriormente desenvolvido pela fenomenologia husserliana
35

.   

Por tudo isso, pode-se afirmar que o psiquismo é uma dimensão componente do 

humano, que se distingue simultaneamente do corpo e do espírito e a eles se relaciona
36

. A 

vida psíquica do homem não pode prescindir de suas bases neurofisiológicas, mas não se 

esgota nelas. Por outro lado, o dinamismo psíquico não exaure o movimento dialético da auto-

afirmação do humano como humano.  

                                                                                                                                                                                     

VECCHIA, M. T., Le origini dell‟uomo: Antropologia psicologica e scientifica, p. 18. O subconsciente, por 

sua vez, ―(...) inclui fatos psíquicos de que temos um conhecimento atenuado‖. Ibidem, p. 21. 

34
 Levando-se em conta que Brentano aplicava a designação de fenômeno psíquico a todo ato a que caberia 

chamar de mental, sem distinguir se era oriundo da sensibilidade ou do intelecto, pode-se encontrar sua 

descrição na seguinte passagem: ―Toda representação sensorial ou imaginativa pode fornecer exemplos de 

fenômenos psíquicos. E por representação eu entendo aqui não o que é representado, mas o ato de representar. 

A audição de um som, a visão de um objeto colorido, a sensação de calor ou de frio, bem como todos os 

estados análogos de nossa imaginação são exemplos do sentido em que tomo este termo, igualmente o ato de 

pensar uma noção geral, se tal ato existe efetivamente. Além disso, qualquer juízo, qualquer lembrança, 

qualquer atenção, qualquer raciocínio, qualquer crença ou opinião, qualquer dúvida, constituem fenômenos 

psíquicos. Da mesma forma que toda emoção: alegria, tristeza, medo, esperança, coragem, desânimo, cólera, 

amor, ódio, desejo, vontade, intenção, espanto, admiração, desprezo etc.‖. BRENTANO, F., Psycologie du 

point de vue empirique, p. 94.  

35
 Segundo Brentano, o fenômeno físico existe intencionalmente no fenômeno psíquico: ―o que caracteriza todo 

fenômeno psíquico é o que os escolásticos da Idade Média denominavam de in-existência (Inexistenz) 

intencional (ou ainda mental) e que nós poderíamos nomear – usando expressões que não excluem todo 

equívoco verbal – relação a um conteúdo, direção a um objeto (...). Todo fenômeno psíquico contém em si 

algo a título de objeto, mas cada um o contém a seu modo. Na representação, é algo que é representado; no 

juízo, algo que é admitido ou rejeitado; no amor, algo que é amado (...). Nós podemos assim definir os 

fenômenos psíquicos dizendo que são os fenômenos que contêm intencionalmente um objeto (Gegenstand) em 

si‖. Ibidem, p. 102. Husserl herda de Brentano o conceito de intencionalidade, mas lhe modifica a 

compreensão. Para Brentano, a intencionalidade seria uma característica do fenômeno físico que existiria de 

maneira intencional no fenômeno psíquico. Para Husserl, dizendo de modo simplificado, o ato da consciência 

contém em si componentes constitutivos do ato, que estão realmente na consciência (atos parciais), e conteúdo 

intencional (qualidade, matéria, objeto) que não está na consciência, mas é por ela visado. Pode-se afirmar 

grosso modo que a noese corresponde ao componente real do ato e o noema ao conteúdo intencional. A 

intencionalidade husserliana seria, então, característica, sobretudo, da noese que se dirige a um fenômeno 

noemático. Para uma análise da transformação do conceito de intencionalidade nos albores do movimento 

fenomenológico, cf. KAUFMANN, J. N., ―Brentano, Twardowski, Husserl: esboço de uma teoria 

fenomenológica do conteúdo‖. Manuscrito, n. 2, 2000, p. 133-161.  

36
 Para Lima Vaz, o psiquismo é uma das bases da relação de intersubjetividade, que pressupõe o encontro e o 

reconhecimento mútuo entre os sujeitos humanos. ―Ao psiquismo, com efeito, cabe uma função privilegiada 

no estabelecimento das relações intersubjetivas já que esse tipo de relação, em virtude da sua essencial 

reciprocidade, deve ser subjetivamente vivida, ou seja, deve realizar-se como vida de presença recíproca, vem 

a ser, de encontro e de diálogo‖. AF II, p. 57.  
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(...) a oposição entre o somático e o psíquico é assumida na oposição entre o 

psíquico e o transcendental. Ou seja: a dialética que opõe a exterioridade do 

somático (espacialização do tempo) e a interioridade do psíquico (temporalização 

do espaço) é suprassumida no Eu transcendental como momento unificador37. 

Todas as dimensões do homem são perpassadas pelo caráter precisamente humano, de 

modo que mesmo a psique, que acomuna o homem ao reino animal, assim como seu corpo 

próprio, que o insere no conjunto dos entes intra-mundanos, são transfigurados pela dimensão 

espiritual que o caracteriza essencialmente. Assim, o homem é seu corpo próprio e é seu 

psiquismo, mas não é somente isso. O homem é espírito
38

. 

Espírito é o núcleo mais íntimo do humano, seu eu profundo, constituído 

fundamentalmente pelo binômio intelecto-vontade, características essenciais do homem. Mas 

como se pode dizer, num primeiro momento, que o homem realmente traga consigo este 

núcleo existencial? Como se pode ter uma primeira aproximação ao espírito? Segundo Lima 

Vaz, isto é possível a partir da experiência da cultura, que é uma totalidade espiritual por 

meio da qual o homem se expressa e se conhece em seu nível mais elevado, sobretudo na vida 

social, na arte, na filosofia e na religião, já que ―(...) só pelo espírito o homem opera 

humanamente e produz obras propriamente humanas‖
39

. 

Lima Vaz apresenta a dimensão espiritual do homem, indicando-lhe quatro ―faces 

metafísicas‖
40

: (a) o espírito como pneuma: entendido em sua acepção literal na língua grega, 

que indica o sopro ou a respiração; neste sentido, o espírito é identificado como uma força 

vital, o dinamismo organizador dos entes vivos, ou ainda como uma forma superior de vida; 

(b) o espírito como nous: sua marca distintiva de intelecto, capacidade de visão em 

profundidade (intus-legere) ou de contemplação (theoría); (c) o espírito como logos: 

entendido como ordem universal ou como razão, ou ainda como expressividade (palavra) 

plena de significado; (d) o espírito como synesis: em sua dimensão de reflexividade ou 

                                                           
37

 AF I, p. 195. 

38
 ―A forma especificamente humana ou a expressão e a manifestação do ser no homem pertencem 

originariamente ao espírito, e só pela mediação do espírito dela participam o somático e o psíquico. No 

entanto, nunca é demais repetir, a suprassunção dialética no espírito não é pura supressão da especificidade 

eidética do somático e do psíquico, mas sua conservação na unidade ontológica do ser-homem. Ao momento 

ascendente da dialética que traduz a unidade estrutural do homem, corresponde o momento descendente, ou 

seja, o momento da imanência do espírito no psíquico e no somático, o que torna legítima a designação do 

homem como espírito-no-mundo‖. AF I, p. 204. Para o que segue, cf. AF I, p. 201-237. 

39
 AF I, p. 208. 

40
 Cf. AF I, p. 203s; TMC, p. 435. 
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consciência de si. Dito de modo breve, o espírito é uma estrutura noético-pneumática, pela 

qual o homem está presente a si mesmo e está presente ao mundo.  

Como presente a si mesmo, o homem conhece-se no conhecimento dos objetos, não 

apenas dando-se conta de que está diante de alguma coisa percebida (consciência 

psicológica), mas conhecendo-se no ato de conhecer, com suas capacidades, intenções, 

criatividade, limites. Ao mesmo tempo, está presente ao mundo, encontrando-se com a 

alteridade das coisas e dos outros humanos, com os quais se relaciona, descobrindo-se como 

espírito-no-mundo
41

 ou espírito finito, o que é atestado pela não-identidade entre o em-si dos 

objetos e o para-si do sujeito. Dizer que o homem é espírito-no-mundo significa afirmar que o 

dinamismo espiritual perpassa o corpo próprio e o psiquismo, na unidade da pessoa. A 

presença do homem ao mundo pelo espírito é mediatizada através da linguagem ou das 

formas simbólicas em geral, meios de representação e de expressão. Desse modo, enquanto 

espírito, o homem encontra seu mais profundo Eu, entendido como 

(...) momento mediador entre o que nos é dado como natureza e o que é por nós 

significado como forma. Em outras palavras, o Eu opera no ser humano a 

passagem dialética entre o que ele simplesmente é e a sua auto-expressão, ou seja, 

a significação com que ele se anuncia na sua identidade propriamente humana 

(...)42. 

Apresenta-se aqui, porém, uma questão delicada, que Lima Vaz entende como o 

entrecruzamento da dimensão transcendental e da dimensão categorial do espírito. Com 

efeito, a noção de espírito, em si mesma, transcende os limites do âmbito antropológico. 

Tomando-se transcendental no sentido kantiano, vê-se que o espírito é condição intrínseca de 

possibilidade do humano enquanto humano, distinguindo-o de todos os outros entes. Desse 

modo, espírito seria aqui uma categoria antropológica, uma dimensão fundamental do 

homem. De outra parte, entendendo-se transcendental no sentido clássico, tem-se que o 

espírito é uma noção coextensiva ao conceito análogo de ente (como seu correlato intencional, 

de modo que somente o espírito é apto a relacionar-se com o ente em sua universalidade). 

Nesse sentido, a noção de espírito é também análoga, de sorte que o espírito-no-mundo aponta 

                                                           
41

 Esta expressão foi usada por K. Rahner como título de sua tese doutoral em filosofia, que não chegou a ser 

defendida, mas publicada como livro. Cf. RAHNER, K., Spirito nel mondo. Milano: Vita e Pensiero, 1989. 

42
 CFB, p. 34. 
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para seu analogado principal, o Espírito Absoluto
43

. Lima Vaz conclui que, ―assim sendo, a 

determinação essencial do espírito (ou do espírito enquanto espírito) vem de sua dimensão 

transcendental, e sua limitação eidética (o espírito enquanto humano) vem de sua dimensão 

categorial ou da finitude do espírito no mundo‖
44

. 

Como entender esta dialética do espírito, que o define na relação com o todo do ente e 

consigo mesmo? O espírito se caracteriza pela (a) reflexividade, pela qual se opera a presença 

de si a si através do todo do ente
45

, assim como pela (b) intencionalidade, que possibilita a 

presença do todo do ente a si através de si
46

.  

Trata-se de uma dialética entre identidade e diferença, que se desenvolve nesses dois 

âmbitos supracitados: (a) em termos de reflexividade, o Espírito Absoluto possui perfeita 

identidade entre seu ser e a consciência de si
47

, enquanto que o espírito-no-mundo apresenta 

uma diferença dialética na identidade de ser e conhecer-se, ou seja, o homem se interroga 

sobre si mesmo a partir de sua relação com o mundo por meio da razão e da vontade; (b) em 

termos de intencionalidade, no Espírito Absoluto ―(...) a diferença [entre ele e o todo do ente] 

retorna na identidade absoluta da inteligência e do inteligível (Verdade) e da liberdade e do 

amável (Bem), de modo que intelecção e amor se interpenetram na plenitude infinita do 

existir‖
48

; no espírito finito humano, tem-se a identidade (intencional) na diferença (real) entre 

espírito e mundo, de modo que o homem a ele se relaciona através do conhecimento e do 

amor, por meio de uma fusão intencional entre seu ser e o ser dos entes
49

, segundo o modelo 

dos clássicos axiomas reportados por Santo Tomás: intelligibile in actu est intellectus in 

                                                           
43

 O uso dos termos ―espírito‖ e ―Espirito Absoluto‖ possui uma inconfundível ressonância hegeliana. A 

abordagem realizada por Lima Vaz, contudo, não se reduz àquela do filósofo alemão, mas refere-se à realidade 

imaterial de natureza noético-volitiva que se atribui a Deus e ao homem de modo analógico, encontrando-se no 

primeiro em sua realização plena e no segundo, de modo participado.  

44
 AF I, p. 213. 

45
 ―A mediação é, pois, primeiramente, a reflexão total do espírito sobre si mesmo, seu manifestar-se como 

universal e como estruturalmente ordenado ao horizonte da universalidade do ser‖. AF I, p. 219. 

46
 ―(...) o espírito é automediação e toda exterioridade é suprassumida nesse movimento de autoposição‖. AF I, 

p. 219. 

47
 No Espírito Infinito se dá a unidade entre seu actus essendi e sua natureza espiritual, com a distinção apenas 

formal entre Inteligência e Amor. Cf. AF I, p. 223; S. Th. I, q. 19, a. 1. 

48
 AF I, p. 220. Para bem entender este ponto, deve-se levar em consideração a dialética de imanência e 

transcendência de Deus em relação aos entes finitos, de que se tratará mais à frente. 

49
 ―No homem, como espírito finito, a unidade é unidade da identidade formal entre o espírito e o ser, na 

diferença real entre o espírito e os seres [entes]‖. AF I, p. 223. 
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actu
50

 e amatum in voluntate existit ut inclinans et quodammodo impellens intrinsecus 

amantem in rem amatam
51

. 

Com isso se pode vislumbrar a distinção entre o espírito tomado em si mesmo e o 

espírito-no-mundo, que caracteriza o ser do homem. Nas palavras de Lima Vaz, 

A estrutura categorial do espírito no homem como inteligência e liberdade 

mostra-se, assim, como limitação, no espírito finito, da ilimitação ou infinitude do 

espírito em si, em sua relação transcendental com o ser [ente]. Limitação que se 

exprime na distinção real entre a forma do ser [ente] presente, como forma 

inteligível, à inteligência do espírito finito, e a existência em si para a qual se 

inclina, pela mediação da forma inteligível, a sua liberdade52.  

No âmago de seu existir espiritual, o homem se descobre e se afirma como inteligência 

e vontade livre, ou como razão e liberdade. Se o homem se nega como tal, entra em plena 

contradição consigo mesmo no próprio ato em que, consciente e voluntariamente, afirma-se 

como não-racional e não-livre. A consequência é que, ―ousando esta negação, o homem exila-

se a si mesmo na mudez do vegetal‖
53

. 

No espírito humano – naturalmente correlato à universalidade do ser dos entes, que se 

traduz nos termos relacionais e transcendentais da verdade e do bem – reside, pois, sua natural 

capacidade para o conhecimento do verdadeiro e para a inclinação ao bem, pois a verdade é o 

bem do intelecto e o bem é a verdade da vontade livre
54

. Ambas as dimensões se unificam no 

ser (existir) do homem como espírito-no-mundo, como indica Lima Vaz nas citações abaixo: 

(...) a todo ente particular é atribuído o ser, que é a mais simples das atribuições, à 

qual todas as outras se reduzem. Mas ao se auto-atribuir o ser no Eu-sou, o sujeito 

se iguala à universalidade do ser que, por definição, é o inteligível como tal: 

intellectus et intelligibile convertuntur55. 

 

Em suma, é o ato de existir, tanto do espírito em sua infinitude original como 

capax entis, como do ser na perfeição própria de cada [ente], que constitui o ponto 

nodal onde se entrelaçam inteligência e liberdade, constituindo, segundo outra 
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 S. Th. I, q. 14, a. 2. 

51
 SCG, IV, c. 19. Tanto no caso do conhecimento como no do amor, a abertura do espírito humano à 

universalidade do existir dos entes é de natureza intencional e não efetiva. 

52
 AF I, p. 220. 

53
 AF I, p. 218. Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 4, 1006a 14-15. 

54
 Cf. AF I, p. 212. 

55
 AF II, p. 250, nota 162. 



 Capítulo III. Um itinerário para o Absoluto 128 

metáfora clássica, o ritmo fundamental ou a respiração profunda (pneuma) do 

espírito como acolhimento e dom56. 

Acolhimento e dom indicam a atividade do espírito que se abre à alteridade dos entes, 

mediante a inteligência que esquadrinha, conhece e relaciona, e sai de si, mediante a liberdade 

que escolhe, deseja e ama. Neste processo, o espírito também se volta para si mesmo em sua 

reflexividade que o faz mergulhar no próprio mistério de seu existir como tal. 

Pode-se perguntar, a esta altura, como Lima Vaz entende a célebre proposição 

tomasiana anima forma corporis. Tendo em vista o que foi dito anteriormente acerca da 

distinção dos esquemas dual e triádico, o primeiro que exprime estaticamente os elementos 

constitutivos do humano e o segundo, o processo de sua auto-manifestação dinâmica, afirma-

se que o espírito, suprassumindo o corpo próprio e o psiquismo na dialética do constituir-se 

do humano, mostra-se como forma própria deste, podendo ser identificado com a alma 

intelectiva de que tratam Aristóteles e Tomás de Aquino
57

. Para Lima Vaz, 

A dialética do espírito mostra, pois, que a unidade estrutural corpo-psiquismo-

espírito é uma unidade segundo a forma (correspondendo à forma aristotélica, 

psyché ou anima), que deve realizar-se na relação dinâmica e ativa do homem 

com a universalidade do ser58. 

Desse modo, o espírito enquanto estrutura pneumática é visto como forma e princípio 

vital do composto humano; enquanto estrutura noética é tido como o apex mentis ou 

intellectus, núcleo mais profundo e fundamental do humano como humano
59

. 

O homem, em suma, caracteriza-se essencialmente como pessoa, que Tomás de 

Aquino definiu como subsistens in rationale natura, acrescentando ainda que a pessoa é id 

quod perfectissimum in tota natura
60

. A personalidade é atributo dos entes espirituais que 

pode ser entendida como uma noção análoga ou unívoca. No primeiro caso, ela reenvia do 

homem (pessoa finita, espírito-no-mundo) ao analogado principal, a Pessoa Infinita ou o 

Absoluto, em quem se dá a identidade total entre sujeito e ser. No segundo caso, ela retorna 

sobre o próprio homem, constituindo o paradoxo de uma subjetividade tida como auto-
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 AF I, p. 220. 

57
 Cf. S. Th. I, q. 75-76; SCG, II, c. 68-72. 

58
 AF I, p. 223. 

59
 Sobre o apex mentis ou principale cordis, cf. EMF, p. 15-31, especialmente p. 20-26.  

60
 Ambas as expressões se encontram em S. Th. I, q. 29, a. 3. 
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poiética e auto-suficiente a existir, porém, em uma inexorável finitude, o que caracteriza a 

filosofia nascida com Descartes. Para Lima Vaz, reside aqui o locus da ―opção ontológica 

decisiva, na sua tarefa de interpretar o sentido último do percurso dialético do Eu sou‖
61

.  

Lima Vaz opta pela racionalidade de tipo analógico que, segundo ele, é aquela que 

permite a simultânea e não-contraditória afirmação do excesso ontológico comportado pelas 

noções de espírito e pessoa e sua atribuição ao homem, limitado e situado no espaço-tempo. 

O homem se encontra, pois, no horizonte entre o tempo e a eternidade, entre o finito e o 

infinito
62

. Por isso, é-lhe inata a busca de conhecer, a interrogação a respeito da verdade, 

como também o desejo do bom e do belo, ou seja, o homem é marcado pela carência 

(interrogação, desejo)
63

, mas ao mesmo tempo pela abertura existencial à amplidão do ser, 

que o impele a ir sempre além do já alcançado.  

Tem-se assim que os conceitos de espírito e pessoa se efetivam de modo pleno no 

analogado principal, o Absoluto transcendente, e de modo derivado e finito, mas real, no 

sujeito humano. Tal opção analógico-metafísica, longe de ser fruto de um decisionismo 

ideológico, manifesta a coerência do pensamento com a experiência existencial tomada em 

sua profundidade
64

. Desse modo, é desde o mais íntimo núcleo de si mesmo que o homem 

pode abrir-se à relação de transcendência:  

E, como o espírito não é pensável senão segundo a ordem analógica que refere o 

espírito finito ao Espírito infinito, o homem como espírito não é pensável senão 

segundo essa referência metafísica radical atestada em nós pela presença, no ádito 

de nosso espírito, do lumen interius e do desiderium videndi Deum, segundo Sto. 

Agostinho e Sto. Tomás, ou da ideia de infinito, segundo a profunda intuição de 

Descartes65. 
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 AF II, p. 225. 

62
 Cf. SCG, II, 81; III, 61. 

63
 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica I, 1; Idem, Ética a Nicômaco, I, 1. 

64
 ―A opção metafísica não se confunde com qualquer tipo de decisionismo, mas, ao contrário, lança suas raízes 

no solo da vida, porém não em sua superfície, pois nela nada pode enraizar-se firmemente e nem anunciar um 

florescimento futuro, A raiz busca na terra uma seiva mais profunda, que muitas vezes corre sem ser vista, mas 

não pode jamais faltar, pois sem ela se implantaria o deserto ou, na bela metáfora hegeliana, o vazio 

perturbador de um templo sem altar‖. DRAWIN, C. R., ―Henrique Vaz e a opção metafísica‖. Síntese, n. 94, p. 

161s.  

65
 AF I, p. 221. 
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1.2. Do espírito à transcendência 

Transcendência, em sua valência antropológica, designa uma forma de relação do 

homem, em que o termo ad quem é o Absoluto. Para além de seu ser-no-mundo e de seu ser-

com-os-outros, o homem descobre em si um dinamismo interior que o leva a sair de si em 

direção ao horizonte último de sentido, que é, ao mesmo tempo, fundamento primeiro de sua 

existência. Tal dinamismo nada mais é que um excesso ontológico, próprio do espírito 

humano, de que procedem todas as iniciativas culturais de busca e expressão do Absoluto, 

presentes em formas diversas nas várias civilizações
66

.  

De acordo com Lima Vaz, a transcendência é entendida como 

(...) o movimento intencional aparentemente incoercível com o qual o homem 

transgride, sob formas diversas, os limites da sua situação no mundo e na história 

e lança-se na direção de uma suposta realidade transmundana e trans-histórica, na 

qual se descobre um como cimo ou coroa de todo sistema simbólico, capaz de 

unificar as razões com as quais os indivíduos e as sociedades procuram dar um 

sentido ao seu estar no espaço e no tempo67. 

A constatação da finitude humana e, ao mesmo tempo, do desejo de não se conformar 

a ela, de rompê-la na direção de um infinito, pode-se alcançar existencialmente e 

historicamente. A esse respeito, Lima Vaz considera no homem uma tensão entre o que ele 

denominou – e que já foi aqui mencionado – de limitação eidética e ilimitação tética, que 

perpassa todas as dimensões de seu existir
68

. É certo que tais princípios se aplicam 

prioritariamente ao modo de conhecer humano, discursivo e não intuitivo, que necessita 

descobrir um eidos (forma, essência) bem determinado naquilo que se lhe oferece à percepção 

para depois projetá-lo no horizonte do  ser (existência) mediante o ato judicativo. Em certo 

sentido, todavia, pode-se ver neles uma indicação da consciência dos próprios limites do 

homem (de sua finitude essencial), bem como de sua natural tendência para o ilimitado do ser 

que o atrai a uma totalidade superior de sentido (infinitude intencional). No dizer de Lima 

Vaz, trata-se da 

(...) experiência dos limites, da contingência e do perene fluir das coisas 

circunscritas ao horizonte do estar-no-mundo e envolvidas nas incertezas do ser-
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 Cf. AF II, p. 93-94. 
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 EF III, p. 194. 
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 Cf. AF I, 166-167. 
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no-mundo e nos enigmas do ver-o-mundo. Experiência que, no entanto, só se 

constitui como tal na medida em que esse horizonte e, nele, as contingências desse 

viver e os limites desse ver são transgredidos – e eis outra face da experiência – na 

direção da misteriosa e ilimitada profundidade do ser que se estende para além do 

precário estar, viver ou ver nos limites do mundo e que é, enquanto tal, 

propriamente transcendente69. 

A relação de transcendência se insere, pois, ―no hiato aberto entre o mundo e a 

história, por onde flui aquela (...) superabundância ontológica do sujeito inteligente e livre‖
70

. 

A relação de transcendência também suprassume a dicotomia de interioridade-

exterioridade. No âmbito do finito, tal dicotomia não pode ser superada de modo real. Assim, 

a alteridade do mundo e dos sujeitos entre si torna-se barreira intransponível. Por isso, as 

relações de objetividade e intersubjetividade não satisfazem ao dinamismo mais profundo do 

espírito humano na busca de realizar o ―Eu que é um Nós e o Nós que é um Eu‖
71

. A relação 

de transcendência põe o homem em contato com o Absoluto que, no dizer de Agostinho, 

mostra-se como o ―interior intimo meo et superior summo meo‖
72

. Em outras palavras, o 

Absoluto transcendente, que em si mesmo é o alter do mundo finito, torna-se presente, 

imanente, ao espírito humano que pode pensá-lo e amá-lo. Sem deixar de ser transcendente, 

Deus é também imanente ao homem, oferece-se a ele como acessível, cognoscível e amável, 

tanto quanto isso é possível à capacidade humana
73

. Esta identidade na diferença, ―ser 

                                                           
69

 AF II, p. 99. Num contexto bastante diverso, Kant parece aludir a essa tensão quando, referindo-se à 

metafísica, afirmou ser ela o saber acerca da finitude da razão humana, cujos limites, contudo, não se deixa de 

buscar superar, como se depreende das seguintes passagens: ―Nesta medida, a metafísica é uma ciência dos 

limites da razão humana e, como um país pequeno sempre tem muitos limites, interessando-lhe em geral mais 

conhecer e defender bem suas posses do que partir às cegas para conquistas, essa utilidade da mencionada 

metafísica é ao mesmo tempo a mais desconhecida e a mais importante, sendo por isso também alcançada só 

bastante tardiamente e após longa experiência‖. KANT, I., Sonhos de um visionário explicados por sonhos da 

metafísica, p. 210. E ainda: ―(...) a metafísica é, contudo, real como disposição natural (metaphysica naturalis). 

Com efeito, sem ser movida pela mera vaidade da erudição, mas impelida por sua própria necessidade, a razão 

humana progride irresistivelmente até perguntas que não podem ser respondidas por nenhum uso da razão na 

experiência, nem por princípios daí tomados emprestados, e assim alguma metafísica sempre existiu e 

continuará a existir realmente em todos os homens, tão logo a razão se estenda neles até a especulação‖. Idem, 

Crítica da razão pura, Introdução, p. 63. Se, de certo modo, concorda-se com Kant no diagnóstico que aqui se 

delineia, sabe-se que seu prognóstico é bem diferente, não aceitando a plausibilidade da transgressão dos 

limites humanos na direção da transcendência em termos teóricos, mas apenas como postulado do uso prático 

da razão.  
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 EF III, p. 195. 
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 HEGEL, G. W. F., Fenomenologia do espírito, v. I, p. 125. 

72
 AGOSTINHO, Confessiones, III, 6. 

73
 É possível ainda distinguir entre o Absoluto real ou existencial (Deus) e o Absoluto formal (ser, verdade, 

bem). Tal distinção, porém, é para nós em não em si, de modo que se pode identificar Deus, enquanto 

acessível, com o Ser; enquanto cognoscível, com a Verdade; enquanto amável, com o Bem. 



 Capítulo III. Um itinerário para o Absoluto 132 

totalmente a si mesmo na total doação de si‖
74

, traz a marca do infinito, do divino, conforme a 

bela expressão com a qual Hölderlin inicia o Hipérion: ―Non coerceri maximo, contineri 

minimo, divinum est – Não ser contido pelo máximo, mas deixar-se conter pelo mínimo, isto é 

divino‖
75

. Nas palavras de Lima Vaz, 

(...) a relação que suprassume no sujeito a oposição entre a exterioridade e a 

interioridade é uma relação com o ser, considerada formalmente como tal. Ora, 

essa relação é, necessariamente, uma relação de transcendência, em virtude da 

diferença real entre o sujeito, finito e situado, e o ser; e, sendo tal, é uma relação 

com o Absoluto, pois é a universalidade absoluta do ser  que se constitui em 

horizonte último do espírito. Por outro lado, a própria natureza da relação de 

transcendência implica a imanência do ser – ou do Absoluto – no sujeito 

enquanto sujeito (...)76.  

De um modo dialético, a relação de transcendência também suprassume a não-

reciprocidade da relação de objetividade e a reciprocidade da intersubjetividade: o Absoluto é 

não-recíproco ao homem devido à sua grandeza infinita (per excessum e não per deffectum, 

como na objetividade mundana), mas lhe é também recíproco, fazendo-se intimamente 

acessível ao homem, dando-lhe a participar do ser. 

A relação de transcendência é, assim, uma relação com o ser, aqui entendido nas duas 

possíveis valências do atributo de transcendente: num sentido, que se pode dizer horizontal, 

como irrestrito ou onipresente, como mínimo ontológico partilhado por todos os entes; num 

sentido vertical, como plenitude e superabundância de efetividade, atualidade e perfeição, o 

que compete a Deus
77

. De outra parte, referindo-se propriamente a Deus, é esclarecedor levar 

em conta a doutrina clássica de sua presença imanente às criaturas, sustentando-as no existir, 

particularmente à criatura racional, em seus atos de intelecção e amor
78

. 

Para Lima Vaz, pensar o Absoluto transcendente na imanência do sujeito humano ou, 

em outras palavras, ―o paradoxo do sujeito situado na exterioridade do Mundo e da História e, 
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 AF II, p. 90, n. 115. 
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 HÖLDERLIN, F., Hipérion, Epígrafe [p. IX].  
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 AF II, p. 95. 
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 Tomás de Aquino entende essas duas valências do esse, identificando a primeira (horizontal) com o esse 

commune (ou ens commune); e o segundo (vertical) com Deus, tido como o Esse ipsum subsistens, fonte 

superabundante de ser para tudo que dele participa.  
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 Cf. S. Th. I, q. 8, a. 1-3; q. 88, a. 3. 
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ao mesmo tempo, aberto interiormente à universalidade do Ser‖
79

, é o desafio e o proprium da 

relação de transcendência. Isso só é possível, como já se viu, a partir de uma conceptualidade 

analógica típica do que Lima Vaz chama de inteligência espiritual, necessária à autêntica 

vida filosófica. De acordo com ele, nas épocas antiga e medieval da história do pensamento, 

prevaleceu um modo de entender a atividade cognoscitiva humana em que se procedia por 

etapas ascendentes até alcançar o ápice do exercício intelectual na contemplação (theoría) do 

Absoluto, a partir do qual todos os passos anteriores ganhavam sentido. Em última análise, o 

intelecto humano se entendia como capax entis (aberto ao conhecimento do ente como ente, 

ou seja, ao saber metafísico) e capax Dei (aberto à transcendência absoluta do fundamento 

primeiro de sentido e de existência)
 80

. O exercício mais elevado do intelecto seria, pois, uma 

sabedoria que comportaria também consequências no modus vivendi. A partir da 

modernidade, com a prevalência dos saberes prático-poiéticos, essa estrutura seria deixada de 

lado como obsoleta, entendendo-se a atividade do conhecimento apenas como ciência, 

malgrado alguns pensadores tenham tentado reavivar a inteligência espiritual de diferentes 

formas
81

.  

A finitude da relação de transcendência, enquanto categoria antropológica, participa 

analogicamente da infinitude daquele a quem ela tende – e que se descobre como sua causa.  

A dialética entre finito (termo a quo) e infinito (termo ad quem) na relação de transcendência 

a coloca na intersecção entre a antropologia filosófica e a metafísica. A afirmação 

antropológica radical do eu sou depara-se aqui com seu fundamento, que não se exprime no 

fazer/ produzir (poiésis – como na relação de objetividade) nem no agir (práxis – como na 

relação de intersubjetividade), mas no contemplar e acolher (theoría) o ser como dom do 

Absoluto. Dito de outro modo, o sujeito humano ―é posto, na sua situação de sujeito finito, 

pela superabundância e pela infinita generosidade ontológica do Absoluto‖
82

. 

Paradoxalmente, o homem torna-se sujeito na medida em que reconhece – mediante sua 

inteligência e sua liberdade, próprias do espírito – a prioridade ontológica de um Outro e 

deixa a ele o lugar de primazia. 
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 EF III, p. 198. 
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 Nas palavras de Lima Vaz, ―a finitude humana eleva-se à infinitude do Ser, da Verdade, do Bem: de Deus. 

Capax entis, o homem mostra-se capax Dei‖. AF II, p. 123. 
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 Cf. AF I, p. 243-271.  
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 AF II, p. 122. 
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O homem não pode enunciar-se como ser senão implicando nessa enunciação a 

sua relação constitutiva ao infinito do Ser (Verdade, Bem, Absoluto) ao qual se 

submete como fundamento último de possibilidade da mesma enunciação. O Eu 

sou do sujeito humano é, no mais profundo âmago do seu ser (interior intimo), um 

dom do Absoluto. Tal é a estrutura profunda da relação de criaturalidade no ser 

[ente] racional e livre. Quanto à enunciação do Absoluto (gen. obj.), ela representa 

o dramático e dilacerante desafio que submete a nossa linguagem finita à sua 

extrema tensão, e atravessa as tradições religiosas e a tradição filosófica83. 

Posta ao final do percurso da antropologia filosófica, a relação de transcendência se 

mostra fundante das demais categorias presentes nesse iter. Negá-la é negar o próprio 

homem
84

. Nesse sentido é que se pode entender o profundo dito de Henri de Lubac: ―um 

humanismo exclusivo é um humanismo desumano‖
85

. Fechar o caminho a esse natural 

dinamismo para o além de si, para o horizonte do transcendente como Absoluto, é rejeitar o 

que o homem possui de mais propriamente humano, é um anti-humanismo. Malgrado isso, tal 

é a escolha que mais facilmente se vê na era moderna, comportando o aparecimento das 

contrafações miméticas da transcendência, como se mencionou anteriormente. Desse modo, 

põe-se o dilema: 

O homem é porque o Absoluto é: como Causa Primeira, Perfeição Infinita e Fim; 

ou então, porque o homem é o Absoluto é, como projeção, imaginação ou ilusão. 

Eis a alternativa crucial, o inevitável divisor de águas da reflexão antropológica 

(...)86. 

Lima Vaz opta por se posicionar de acordo com a primeira possibilidade: o homem é 

para (ad) o Absoluto e pelo (ex) Absoluto
87

. Como, porém, se pode justificar e fundamentar 

essa opção segundo os cânones da razão filosófica? É o que o próximo ponto deseja abordar. 
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 AF II, p. 137, nota 137. 
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 ―Desta sorte, a reflexão sobre a transcendência, longe de ser um caminho de alienação, faz-nos descer às raízes 

de nosso ser, onde o Absoluto está presente como seu princípio fontal‖. EF III, p. 200. 
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 DE LUBAC, H., El drama del humanismo ateo, p. 11. 
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Absoluto que é um existir-para-a-transcendência‖. EF III, p. 200. 
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2. O acesso ao Absoluto 

Lima Vaz se insere no sulco da tradição filosófica clássica – formulada segundo o 

modus cogitandi que, de Platão a Tomás de Aquino, moldou a forma mentis de gerações de 

pensadores mediante o exercício da inteligência espiritual – que se coloca em atitude de 

abertura à transcendência. Não obstante esta tradição ter perdido muito de seu vigor na era 

moderna, devido ao centramento subjetivo típico deste período da história do pensamento, em 

suas intuições básicas ela ainda se faz presente no cenário filosófico contemporâneo, através 

da obra de autores que pensam os problemas de sua própria época em diálogo com seus 

coevos, mas também confrontando-os com ―o saber dos antigos‖
88

.  Tais filósofos encontram 

razões para ver nessa tradição um discurso sensato que continua a oferecer ao homem a 

possibilidade de defrontar-se reflexivamente com questões fundamentais no nível do sentido, 

cumprindo o papel legítimo da filosofia enquanto interrogação radical acerca dos porquês do 

ser, do conhecer, do agir e do esperar, o que inclui necessariamente a tematização da 

transcendência. Referindo-se à sua concepção e à sua prática do pensar filosófico, Lima Vaz 

assim se expressa: 

Ligo-me a uma tradição para a qual a filosofia eleva-se, como que por um 

movimento inato à sua natureza, sobre o transitório e o événementiel e procede à 

busca de princípios que são também fundamentos. Em outras palavras, só entendo 

a filosofia como ―fundacionista‖, para usar um termo hoje em moda89.  

Tais palavras indicam a opção metafísica vaziana, maturada na frequentação aos 

grandes pensadores da tradição ocidental, em especial Platão, Tomás de Aquino e Hegel, e 

explicitada e estruturada no contato existencial e teórico com as grandes questões que a 

civilização moderna e sua crise suscitam e de que se tratou no capítulo precedente. 

Desta forma, segundo Lima Vaz, o acesso ao âmbito da transcendência se dá mediante 

a experiência noética da verdade, a experiência ética do bem e a experiência noético-ética 

(metafísica) do Absoluto
90

. Neste contexto, o que quer significar experiência? Como ela pode 
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 Toma-se de empréstimo a expressão que intitula um sugestivo livro de G. Reale (São Paulo: Loyola, 1999). 
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 CFB, p. 36. 
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gênero, a respeito do qual ele diz: ―(...) a Estética e a Filosofia da arte não entram no meu campo de estudos e 

interesses, mesmo porque não reconheço em mim quaisquer dotes artísticos‖. CFB, p. 38. 
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se dar? São questões que se impõem devido ao fato de tal termo estar geralmente associado a 

uma conotação empírica, o que notoriamente não é o caso. Sua elucidação é o tema do 

próximo item. 

2.1. Experiência transcendental 

Já se mencionou a importância da mediação antropológica para a constituição da 

metafísica. Em concreto, o homem, como espírito e pessoa, situa-se entre o finito e o infinito, 

exprimindo-se assim através do uso de sua razão e de sua liberdade, e ainda percebendo-se e 

se conhecendo reflexivamente a partir de tais atos, ou seja, a partir desta presença de si ao 

mundo e a si mesmo. Para Lima Vaz, trata-se de uma experiência
91

, que vem caracterizada 

como experiência transcendental
92

. Segundo ele,  

(...) é experiência, pois que nela se dá a intuição da presença do ser à inteligência. 

Presença que se descobre ou se intui na inter-relação, que pode ser dita dialética 

(e, como tal, se estabelece como mediação) entre a universalidade absoluta do ser 

e a determinação ou limitação eidética do ente particular que é apreendido na 

experiência imediata; é transcendental, porque nessa e por essa intuição da 

presença do ser, a inteligência vê aberto o horizonte de inteligibilidade ilimitada 
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 O conceito de experiência pode ser tomado em vários sentidos: (a) como constatação ou apreensão imediata de 

uma realidade singular, mediante uma impressão externa ou interna; (b) como presença de algo a alguém; (c) 

como uma vivência (Erlebnis); (d) como um experimento. Cf. GIANNINI, G.; ROSSI, M. M.; PIERETTI, A., 

―Esperienza‖. In: MELCHIORRE, V. (Org.), Enciclopedia Filosofica, v. 4, p. 3624-3625. Afirma Lima Vaz: 

―Com efeito, a experiência não é senão a face do pensamento que se volta para a presença do objeto. Daqui se 

infere imediatamente uma proporção direta entre a plenitude da presença e a profundidade da experiência, ou 

seja, a penetração desta plenitude pelo ato de pensar. É necessário, pois, distinguir a experiência, no sentido 

estrito, de outros atos psíquicos que lhe podem ser antecedentes, concomitantes ou consequentes, mas não 

pertencem, de direito, à sua estrutura (...). O conceito de experiência deve ser rigorosamente circunscrito em 

termos de conhecimento intelectual, embora sua significação plena somente se alcance quando a experiência é 

referida ao movimento total da vida do espírito‖. EF I, p. 243. 

92
 O conceito de experiência transcendental foi desenvolvido, sobretudo, por J. B. Lotz em obra homônima. 

Nela, o autor propõe-se integrar o transcendental kantiano com o escolástico, de modo que a experiência de 

que se trata diz respeito às condições de possibilidade do conhecimento humano até atingir o ser e seus 

coextensivos, num processo de cada vez maior interiorização do sujeito: a partir da experiência dos entes 

finitos exteriores (experiência ôntica) à experiência eidética (das essências), à experiência ontológica (do ser), 

à experiência metafísica (do Absoluto enquanto pensado – formal), à experiência religiosa (do Absoluto como 

sagrado – real). Cf. LOTZ, J. B., Esperienza trascendentale. Milano: Vita e Pensiero, 1993 [original: 1978]. 

Outro autor que se dedicou a esta questão foi K. Rahner, para quem a experiência transcendental se refere 

simultaneamente à apreensão de si mesmo feita pelo sujeito (reditio completa) e à abertura deste à totalidade 

do ser, que se dão em todo ato de conhecimento. A este respeito, assim se exprime: ―Este conhecimento 

concomitante do sujeito cognoscente, conhecimento concomitante subjetivo, atemático, presente em todo ato 

de conhecimento espiritual, necessário e ineliminável, bem como a sua abertura à imensa amplidão de toda a 

realidade possível, é por nós denominado experiência transcendental‖. RAHNER, K., Corso fondamentale 

sulla fede, p. 40. 
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no qual o ser se manifesta, e vê igualmente que é situado nesse horizonte que todo 

e qualquer ente particular pode ser conhecido93. 

Tem-se, pois, uma confluência de presenças entre o ser e o sujeito (espírito), num 

intercâmbio onto-gnosiológico: o ser (esse) se manifesta doando efetividade aos entes e ao 

próprio sujeito cognoscente; o intelecto do sujeito capta intuitivamente e expressa a 

inteligibilidade do ser dos entes e isto a partir de uma reflexão sobre si mesmo, também 

tocado pela generosidade do ser. Mesmo no que se refere à experiência ética, como se verá 

abaixo, esta deve ser igualmente reflexiva. Segundo Mac Dowell, 

Ser e espírito são correlativos. Ser é o que dá consistência e sentido a cada ente 

enquanto ente e ao ente no seu todo. O espírito, por sua vez, é a capacidade de 

compreender este sentido, isto é, o ser do ente (...). A consciência deste 

dinamismo do espírito humano no horizonte ilimitado do ser é o que se denomina 

aqui experiência transcendental94. 

Na experiência transcendental se coadunam os aspectos noéticos e éticos do encontro 

entre o ser e o espírito. A experiência noética da verdade (alétheia), expressa magistralmente 

por Platão e Aristóteles, indica uma relação fundamental do homem com a realidade, que 

traduz a relação também fundamental do homem com o ser. Isso se exprime num discurso 

verdadeiro (alethés logos - epistéme), ou seja, o homem se descobre como capaz de dizer o 

real, ele se faz intérprete da inteligibilidade radical do ser. Veja-se que há uma 

correspondência entre a inteligibilidade daquilo que existe e a capacidade humana de exprimi-

la. Experimentar tal homologia é realizar a experiência noética da verdade, pois, como 

afirmou Aristóteles, ―(...) cada coisa tanto possui de verdade quanto possui de ser‖
95

. Em 

suma, o sujeito percebe que há uma realidade que vai além dele mesmo, mas cuja estrutura ele 

consegue manifestar em seu discurso de modo válido, o que se diz transcendência 

gnosiológica. 

A experiência ética do bem (agathón) tem sua primeira expressão filosófica no 

ensinamento socrático, sendo também desenvolvida na obra de Platão e do Estagirita que 
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 AF II, p. 104.   

94
 MAC DOWELL, J. A., ―A experiência de Deus à luz da experiência transcendental do espírito humano‖. 

Síntese, n. 93, p. 7.  

95
 ARISTÓTELES, Metafísica, II, 993b 30-31. 
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codificaram os primeiros contornos da ética como ciência do bem
96

. Este é visto em duas 

perspectivas: como medida (métron) e como fim (télos). Descobre-se igualmente aqui uma 

homologia entre o bem e a liberdade, de modo que esta última se realiza de modo perfeito 

quando está adequada às exigências daquele. Em outras palavras, o bem se mostra como a 

medida da liberdade, enquanto dimensão propriamente humana, e como a direção para onde 

se encaminha o seu exercício virtuoso (virtude – areté – é viver segundo o bem). Com o 

pensamento platônico, chega-se a uma metafísica do bem, cuja transcendência vem ressaltada 

por sua acepção como ideia absoluta e princípio determinante. Aristóteles, mesmo insistindo 

na factibilidade dos múltiplos bens humanos, mediante a prática das virtudes, reinsere a 

transcendência do bem como fim, ao qual se chega de modo eminente pela contemplação 

(theoría). O ser transparece no âmbito do agir como o bem que pauta, fundamenta e orienta o 

modus vivendi do homem livre. 

Afirma Lima Vaz que ―a experiência do Ser, uma experiência indissoluvelmente 

noético-ética, e que merece propriamente o nome de experiência metafísica, apresenta-se, 

assim, como o fundamento e o protótipo de toda ‗experiência transcendental‘‖
97

. Os autores 

clássicos, mesmo com suas divergências de enfoque, foram unânimes ao apresentar que 

―Verdade e Bem ou alétheia e agathón mostram-se, pois, correlativos ao Ser (...) e essa 

correlação (...) passa a constituir o entrelaçamento conceptual básico do pensamento 

metafísico‖
98

. Daqui se abre a possibilidade para se falar de uma experiência do ser como 

Absoluto transcendente, entendido como Absoluto formal e/ou real. 

Lima Vaz aponta três possíveis formas de experiência do ser: a) através da 

negatividade, introduzida pelo homem em seu pensamento e linguagem, o que lhe permite 

distinguir entre ser e não-ser, entre o ser em si e os entes finitos, pelo que se capta a 

transcendência do ser para além de toda limitação eidética; b) através da inteligibilidade do 

ser, manifesta em sua reflexividade intrínseca, como na expressão ―o ser é‖, com a qual 

Parmênides coloca a primeira pedra miliar no caminho da metafísica; c) pela experiência 

eidética, ou da essência enquanto estrutura ordenada dos entes, mediante a qual eles podem 

ser distintos uns dos outros, de modo a se vislumbrar a pluriforme realização do ser nos 
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 Sobre as posturas desses filósofos quanto ao bem, cf. GADAMER, H. G., A ideia do Bem entre Platão e 

Aristóteles. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Veja-se ainda SPAEMANN, R., Fini naturali, p. 55-112. 
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 AF II, p. 109.  
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 AF II, p. 106. 
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entes
99

. Acrescente-se ainda a experiência de intuição do ser como actus essendi, o qual se 

mostra como fonte inexaurível de efetividade, inteligibilidade e bondade dos entes
100

.   

 Por outro lado, Lima Vaz recorda que, a partir da revolução copernicana de Kant, 

essa experiência é desarticulada, o que se evidencia com a mudança da noção de 

transcendental, que passa do plano metafísico ao gnosiológico, de modo que o sujeito acaba 

avocando a si o que era próprio do ser no pensamento clássico
101

. No contexto kantiano e pós-

kantiano, transcendental, com efeito, distingue-se de transcendente, o que não ocorria 

anteriormente. Na dimensão da razão teórica, ―(...) o movimento do ‗transcender‘ se dá do 

fenômeno à experiência e às suas condições de possibilidade, que passam a ser igualmente as 

condições de possibilidade do objeto da experiência‖
102

. No âmbito do prático, o 

transcendental passa a ser ―(...) a liberdade como condição de possibilidade a priori da síntese 

entre a vontade subjetiva e a lei universal‖, de modo que ―à experiência ética do Bem 

sobrepõe-se, desta sorte, a experiência moral do dever‖
103

. Na era pós-kantiana, como já se 

mencionou, o exercício do filosofar transformou-se num ―imenso rito de exorcismo do 

Absoluto‖
104

, de modo que 

A captação da Verdade nas malhas da ideologia e a degradação do Bem em prazer 

(hedonismo) podem ser considerados os sucedâneos niilistas da experiência 

noética da Verdade e da experiência ética do Bem que sustentaram a estrutura da 

experiência transcendental ao longo da história da filosofia105. 

Na renúncia contemporânea a um pensamento metafísico, difundem-se a absolutização 

da técnica e o niilismo. A primeira, como já se viu no capítulo anterior, marca o predomínio 

da poiésis (produção) sobre a teoria e a práxis. Segundo Lima Vaz, 
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 Cf. AF II, p. 111.  

100
 Sobre a intuição do ser, cf. MARITAIN, J., Sete lições sobre o ser, p. 51-68. 

101
 ―O pensamento moderno, iniciado pelo cogito cartesiano e chegado à perspectiva kantiana, postula uma 

subordinação do ser ao princípio de representação da consciência, de modo que vale como ente aquilo que 

pode ser objeto de tal representar. A consciência humana se propõe como fundamentum veritatis, em que o 

sujeito tem sob o próprio controle o ente como disponível, ou seja, como objeto (...). Com o proceder do 

princípio de representação da consciência se realiza a passagem para uma plena vontade de potência, em que a 

objetividade do objeto-ente não vale mais como princípio do saber (...), mas como área de integral disposição‖. 

POSSENTI, V., Nichilismo e metafisica, p. 24, nota 6.  
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 AF II, p. 105. 
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 AF II, p. 108. 
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 AF II, p. 121. 
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 AF II, p. 121. 
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(...) na medida mesma em que o homem, pela produção incessante de formas e 

objetos técnicos, estende seu domínio sobre a natureza, ele se integra a si mesmo 

nesse processo de tecnificação, seja oferecendo-se como objeto aos procedimentos 

técnicos, seja submetendo-se ao ―mau infinito‖ da geração, sem termo previsível, 

de novas necessidades e de novos objetos destinados a satisfazê-las (...). O homem 

passa a viver num mundo circunscrito pelos objetos do fazer técnico, objetos que, 

na sua significação antropológica, não são senão os simulacros da sua finitude e 

da sua indigência106. 

O niilismo, por sua vez, ―(...) é a consequência inelutável do imanentismo 

antropocêntrico que caracteriza, sob aspectos diversos, todo o projeto da modernidade‖
107

. 

Lima Vaz pretende reabilitar a experiência da transcendência como relação do espírito 

humano ao Absoluto formal e real. Apoiado, sobretudo, nas contribuições de J. Maréchal e E. 

Gilson
108

, bem como em outros pensadores que igualmente têm procurado repensar o lugar do 

transcendente na filosofia contemporânea, o filósofo jesuíta redescobre a fecundidade do 

legado tomasiano para tal empreendimento.  

Seria, contudo, minimamente sensato levantar novamente a bandeira da metafísica em 

tempos a ela tão hostis? Poderiam a recuperação e a rememoração do pensamento de Tomás 

de Aquino oferecer algumas luzes ao homem contemporâneo, que vai errante pelos desertos 

da imanência
109

? Lima Vaz está convencido de que sim. Não se trata de ingenuidade piegas 

ou de romantismo nostálgico. Ele sabe que não é simples e fácil repropor questões metafísicas 

hoje: é grande, não apenas cronologicamente, a distância entre o Aquinate e o início do 

terceiro milênio.  Lima Vaz aposta, porém, na rememoração do legado tomasiano, pois pensa 

encontrar aí indicações oportunas para estes tempos difíceis
110

. Desse modo, a opção 

metafísica vaziana 
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 EF III, p. 341. 
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 AST, p. 177. 

108
 Lima Vaz tem consciência de que os dois autores não se integram na mesma vertente de interpretação do 

pensamento de Tomás. Com efeito, Gilson é o nome mais importante do tomismo histórico-existencial e 

Maréchal é considerado o iniciador do tomismo transcendental. Segundo Lima Vaz, porém, seria lícito ―(...) 
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inteligência da teoria do juízo, na qual pulsa o coração da metafísica tomásica‖. EF III, p. 313. 
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 Cf. AF II, p. 128, nota 33. 
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 A opção de Lima Vaz por Tomás de Aquino é apresentada com muita propriedade em OLIVEIRA, C. M. R., 

Metafísica e ética, p. 99-140. Vale lembrar que o Aquinate é reconhecido como verdadeiro mestre por Lima 

Vaz, de modo que este, como discípulo, pretende redescobrir e repensar as teses fundamentais daquele sem, 

contudo, tirar os pés do solo histórico do presente, com seus desafios e perspectivas próprios. Para tanto, Lima 

Vaz utiliza uma metodologia cara a seu pensamento: a dialética platônico-hegeliana, como se pode ver no 
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(...) longe de ser um devaneio ocioso, um apego teimoso na preservação de um 

passado definitivamente morto, expressa a escuta sensível da vida que pulsa no 

leito da história, que jaz no fundo do fluxo superficial dos acontecimentos. Foi 

essa fina sensibilidade em relação às expectativas e aos impasses do mundo 

contemporâneo, sempre atenta às aporias que se entreteciam no coração da 

modernidade, que alimentou a opção metafísica vaziana e a transformou numa 

concepção axial em torno da qual foi construída uma obra de excepcional vigor e 

invejável coerência interna. Nela podemos acompanhar o movimento de um 

pensar que avança sempre, sem se deixar atemorizar pelas dificuldades e 

contestações do pensamento pós-metafísico, mas que avança justamente porque, 

sempre fiel a si mesmo e à sua lógica interna, não se deixa reter nem pela fácil e 

falsa segurança das fórmulas escolásticas, pela comodidade das doutrinas 

herdadas, nem pela sedução e pelo brilho das novidades filosóficas, das doutrinas 

que pretendem justificar-se apenas pela magnitude do escândalo que provocam111. 

São justamente os dois já mencionados sintomas da crise da modernidade – a 

absolutização da técnica e o niilismo – que suscitam reações de caráter metafísico, estando 

intrinsecamente relacionados. Pergunta-se Lima Vaz: ―(...) poderá o homem existir 

autenticamente nessa forma de existência-reflexo nele produzida pela relação recíproca com o 

mundo dos objetos técnicos, que acaba sendo sua referência objetiva primordial?‖
112

. Não 

haveria mais nenhum horizonte de sentido para o humano? Ora, tais questões são de ordem 

metafísica e só podem ser respondidas metafisicamente. Formulada desta maneira, ―(...) a 

questão eminentemente metafísica sobre o próprio sentido da vida, sobre as razões de 

viver‖
113

 abre uma brecha na couraça pós-moderna por onde venha a ser reintroduzido o 

pensamento metafísico e, desse modo, o homem contemporâneo pode encontrar-se com 

Tomás de Aquino. Com efeito, para ele a metafísica tem um caráter sapiencial, enquanto 

saber primeiro e fundamentador dos demais saberes humanos, assim entendido porque faz o 

homem alargar seu olhar ao conjunto da realidade – na qual ele próprio está inserido – para 

buscar-lhe as causas e o sentido. Desse modo, Tomás acolhe a herança aristotélica, afirmando 

que a metafísica, enquanto sabedoria, pode ser dita filosofia primeira, enquanto trata das 

primeiras causas; metafísica, já que trata do ente enquanto ente (ens commune) e do que lhe é 

                                                                                                                                                                                     

plano que traçou para o itinerário metafísico desenvolvido na segunda parte de Raízes da modernidade (cf. EF 

VII, p. 92-93). O importante é, pois, conhecer o autêntico teor das opções teóricas tomasianas e repensá-las no 

horizonte da crise da modernidade. 
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 DRAWIN, C. R., ―Henrique Vaz e a opção metafísica‖. Síntese, n. 94, p. 162. 
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 EF III, p. 342.  
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 EF VII, p. 255. 
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consequente; teologia, pois trata do suprassensível em geral e, especificamente, de Deus como 

causa primeira e fim último do ente enquanto ente
114

.  

Seguindo Lima Vaz, procura-se apresentar abaixo um itinerário gnosiológico-

metafísico de inspiração tomasiana, que possa descortinar ao homem contemporâneo 

horizontes de sentido capazes de fazê-lo superar o niilismo em que se vê imerso
115

. 

2.2. Da representação ao ser 

De onde parte o discurso metafísico? Segundo a interpretação marechaliana de Santo 

Tomás, adotada por Lima Vaz, é na análise do juízo que tem início o iter do pensamento 

metafísico. Tal postura se baseia no que diz o grande Medieval, comentando Boécio:  

Encontra-se, portanto, uma tríplice distinção na operação do intelecto: uma, de 

acordo com a operação do intelecto que compõe e divide, que é chamada 

propriamente de separação; esta compete à ciência divina ou metafísica; outra, de 

acordo com a operação pela qual são formadas as quididades das coisas, que é a 

abstração da forma da matéria sensível; esta compete à matemática; a terceira, de 

acordo com esta mesma operação, [que é a abstração] do universal do particular; 

esta compete à física e é comum a todas as ciências, porque em toda ciência 

deixa-se de lado o que é acidental e toma-se o que é por si116. 

Segundo o Aquinate, a operação do intelecto própria à metafísica é a separatio, aquela 

pela qual o intelecto compõe e divide e que se distingue da abstractio ou inteligência dos 

indiscerníveis, pela qual são formados os conceitos quiditativos, em suas duas modalidades, 

como acima dito. Em geral, dá-se o nome de juízo à segunda operação do intelecto, que 

Tomás chama de separação
117

. Para Lima Vaz, ―o juízo é uma síntese de determinações 
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 Cf. In Metaph., Proœmium. 
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 Para fundamentação metodológico-conceitual do que vem a seguir, cf. EF III, p. 305-342. Segue-se aqui a 

chamada via resolutionis (ou ascensus), como uma subida do sensível ao inteligível, do complexo ao simples, 
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 Super De Trin., q. V, a. 3, responsio. 
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necessidade de composição e divisão (...) faz parte do caráter sucessivo e progressivo (ordo) do conhecimento 
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aspectos estão longe de serem equivalentes. É possível haver composição e divisão e não haver juízo, ou haver 

juízo sem composição e divisão. É possível também haver composição e divisão sem assentimento. O primeiro 

caso ocorre quando, por exemplo, acrescenta-se a diferença ao gênero ou ainda quando é formado um 

enunciado, cujo sentido é captado, mas há recusa de se pronunciar sobre ele, não se dizendo se é verdadeiro ou 

falso. O segundo caso ocorre no conhecimento sensorial e, segundo Tomás, no conhecimento dos anjos e de 

Deus (...). O terceiro caso ocorre quando nos encontramos em dúvida (...). A articulação dos três aspectos da 
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objetivas‖
118

, em que se tem ―o gesto metafísico da inteligência desvelando as alturas 

luminosas da inteligibilidade do ato de existir‖
119

. 

Veja-se que a primeira operação do intelecto formula representações do que cai sob a 

consideração de um sujeito para ser conhecido. Se o intelecto começa por abstrair, de modo a 

identificar a essência dos entes, em um passo posterior ele a aplica às espécies sensíveis 

mediante o que se chama conversio ad phantasmata, constituindo assim o conceito 

quiditativo
120

. Os conceitos são representações mentais da determinação inteligível dos 

objetos (essência). Eles não são aquilo que é conhecido, mas um meio através do qual os 

objetos são conhecidos
121

.  

Em sua segunda operação, o intelecto conecta (ou desconecta) representações entre si, 

predicando (ou contra-predicando) umas de outras mediante a cópula verbal
122

. Isso, contudo, 

se faz com fundamento na realidade das coisas, de modo que a própria enunciação é um dizer 

representativo do real, tal como este se mostra ao sujeito, e aqui está sua condição de verdade. 

O juízo, assim, reenvia os conceitos à efetividade (esse) própria de seus objetos. 

Numa oração, ocorre sempre uma composição ou divisão, uma síntese ou uma 

exclusão do predicado com relação ao sujeito. Mas, uma oração enunciativa é uma 

oração que tem um valor de verdade. Nesse caso, a composição judicativa não 

                                                                                                                                                                                     

segunda operação do intelecto humano pode ser formulada da seguinte maneira: esta ‗implica a composição de 

noções, a comparação do que é formado pelo espírito com o real, a percepção da verdade desta concepção 

mental e a aceitação da realidade objetiva do que é concebido‘‖. NASCIMENTO, C. A. R., ―Introdução‖. In: 

TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teologia: Primeira Parte – questões 84-89, p. 31-32. 

118
 OH, p. 70. 

119
 EF III, p. 311. Sobre a compreensão vaziana do conhecimento, cf. TMC, p. 430-437.  

120
 Cf. S. Th. I, q. 84, a. 7. 

121
 ―Por isso cumpre dizer que a espécie inteligível está para o intelecto como o pelo que o intelecto intelige (...), 

segue-se que a alma conhece as coisas que estão fora da alma pelas espécies inteligíveis‖. S. Th. I, q. 85, a. 2, 

responsio. Sobre a primeira operação do intelecto, cf. LANDIM FILHO, R., ―Abstração e juízo: observações 

sobre as noções de ente e ser em Tomás de Aquino‖. In: ÉVORA, F. R. et alii (Orgs.), Lógica e Ontologia, p. 

190-199 (artigo completo: p. 189-208). Ver também: Idem, ―Predicação e juízo em Tomás de Aquino‖. 

Kriterion, n. 113, p. 27-49. 

122
 ―Por exemplo, se julguei que ‗a música é relaxante‘, inicialmente concebi os termos ‗música‘ e ‗relaxante‘, 

comparei-os, percebi sua conveniência – toda essa atividade preparatória situa-se no plano da primeira 

operação do espírito ou da simples apreensão das coisas –; depois, refletindo sobre meu ato, vi que a 

conveniência constatada entre as noções de ‗música‘ e ‗relaxante‘ correspondia à realidade, e que a 

composição que eu fazia no meu espírito existia nas coisas; sob testemunha dessa visão refletida, afirmei ‗é‘, 

isso é assim, isso que digo ‗é‘; esta é a enunciação obtida: ‗a música é relaxante‘. Tais são as atividades, 

evidentemente muito estreitamente associadas, que integram um juízo: uma visão objetiva, depois, a partir de 

uma visão refletida, a afirmação e a expressão do que vê e afirma‖. GARDEIL, H.-D., Iniciação à filosofia de 

S. Tomás de Aquino, v. I, p. 121. 
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consistiu apenas em ligar o predicado ao sujeito, mas consistiu em afirmar que a 

composição judicativa é satisfeita na realidade pelo objeto significado pelo 

sujeito; a divisão é acompanhada por uma negação, que consiste em excluir do 

objeto real, significado pelo sujeito, o que é significado pelo predicado. Portanto, 

afirmar ou negar são operações que relacionam representações, conectadas por 

composição ou divisão, a objetos reais123. 

Ressalta-se aqui que, ao realizar a síntese judicativa por meio da cópula verbal, o 

intelecto ao mesmo tempo insere os conceitos na ordem do ser, ou seja, afirma sua existência: 

―(...) o juízo tem por termo próprio não já a natureza ou essência – plano da limitação formal 

– mas a existência, esse rei‖
124

. Ora, realizar um juízo é o coroamento do ato de conhecer algo 

e o conhecimento implica a verdade (adaequatio) na relação entre o intelecto e o inteligido. 

Isso só se realiza através de uma reflexão completa do intelecto sobre si mesmo (reditio 

completa), pela qual este não apenas conhece (afirma o objeto), mas conhece que conhece 

(afirma a si mesmo como afirmante do objeto), de modo que intelecto e inteligido, que são um 

no ato da intelecção (intellectus et intelligibile in actu sunt unum
125

), entram decisivamente no 

âmbito do ser (esse)
126

. 

O verbo ser, nesta acepção, indica não apenas a predicação, mas a existência, a 

efetividade ontológica de algo. Assim, ―(...) no primeiro e mais elementar ato da inteligência 

judicante emerge luminosa a figura conceptual do ser e se abre o espaço inteligível da ciência 

primeira, ou ciência do ser‖
127

. Alguma coisa existe e pode ser conhecida. O existir dos entes 
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 LANDIM FILHO, R., ―Abstração e juízo: observações sobre as noções de ente e ser em Tomás de Aquino‖.    

In: ÉVORA, F. R. et alii (Orgs.), Lógica e Ontologia, p. 200. 
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 OH, p. 73. Nas palavras de Maréchal: ―Se chamamos ‗afirmação‘, no sentido mais amplo do termo, a 

referência ativa de um conteúdo conceitual à realidade (ad rem), deveremos dizer (...) que as representações 

imanentes ao nosso pensamento têm um valor de objeto somente em virtude de uma afirmação implícita; e não 

de uma afirmação qualquer, mas de uma afirmação metafísica, quer dizer, uma afirmação que remete o objeto 

ao absoluto do ser. A afirmação metafísica é, assim, enquanto atitude dinâmica, a condição de possibilidade do 

objeto no nosso pensamento‖. MARÉCHAL, J., Le point de départ de la métaphysique, Cahier V, p. 459. 
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 Cf. In Metaph., Proœmium.  

126
 ―Por isso, a verdade é conhecida pelo intelecto na medida em que o intelecto reflete sobre seu próprio ato, não 

somente por conhecer seu próprio ato, mas também por conhecer a proporção entre o próprio ato e a realidade, 

proporção que não pode ser conhecida se não for conhecida a natureza do próprio ato, a qual não pode ser 

conhecida sem o conhecimento do princípio ativo, que é o próprio intelecto, cuja natureza é o conformar-se às 

coisas: daí que o intelecto conhece a verdade enquanto reflete sobre si mesmo (...). A razão disso é que as 

coisas mais perfeitas entre os entes, como as substâncias intelectuais, retornam à própria essência com retorno 

completo: pois quando fora de si conhecem alguma coisa, de certo modo saem para fora de si; quando, porém, 

conhecem que conhecem, já principiam a retornar a si mesmas porque o ato do conhecimento é intermédio 

entre o cognoscente e o conhecido; mas este retorno completa-se enquanto conhecem as próprias essências‖. 

De veritate, q. 1, a. 9, responsio. 
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 EF III, p. 318. 
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é perceptível, inteligível e exprimível, o que contradiz in limine o niilismo radical dos céticos 

e funda a possibilidade de se mergulhar na significação de tal ato de existir. Isto é metafísica. 

A refutação do ceticismo é um dos principais passos preliminares do discurso 

metafísico. Ora, se o cético afirma que ―não existe verdade‖ ou que ―nada é‖ ou ainda que 

―nada pode ser conhecido‖, o próprio dinamismo do juízo contradiz seu conteúdo. Trata-se do 

célebre argumento de retorsão (elenktikós) apresentado por Aristóteles
128

. De acordo com 

Lima Vaz, 

A vis probandi da retorsão reside fundamentalmente na natureza da relação que 

une a inteligência humana finita e o ser como tal, na sua amplitude transcendental 

ou infinita. Trata-se de uma relação ativa, inerente à finitude da inteligência, pela 

qual ela necessariamente age (ou melhor, por meio dela o sujeito age), ao passar 

do poder conhecer ao ato do conhecimento. Não sendo idêntica ao ser (...), a 

inteligência finita deve unir-se intencionalmente ao ser numa identidade na 
diferença, o que requer absolutamente uma determinação mínima no seu objeto: 

aliquid est, “alguma coisa é”, determinação que instala a contradição no cerne do 

niilismo radical do cético absoluto ao pretender dizer e, portanto, significar que 

nada é129. 

Se pela abstração alcança-se o conceito da coisa (síntese concretiva), nada se diz a 

respeito de sua efetividade. No juízo, porém, acrescenta-se à essência a existência, afirmando 

que aquilo é (síntese judicativa). Assim se pode entender que Tomás de Aquino tenha 

encontrado o subiectum próprio da metafísica (ens commune) mediante a separação 

judicativa. Desse modo, as ciências em geral operam no nível da síntese concretiva, ou seja, 

mesmo que usem juízos em seu procedimento, eles permanecem no campo lógico e o verbo 

―ser‖ é usado apenas como conectivo. Na metafísica, ao contrário, opera-se com a separação, 

que mostra a insuficiência da função lógica e abre acesso ao âmbito do ser pela ―identidade 

dialética entre a forma do juízo (est) e o ato ou perfeição suprema (existir, esse)‖
130

. 
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 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 1005b 35—1009a 5. 
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 EF III, p. 317. 

130
 EF III, p. 320. ―O objeto formal da ontologia pode então ser determinado com um juízo negativo (separatio), 

que liberta a inteligibilidade do ser de seus modos contingentes de realização, e sobretudo do fluxo dos 

fenômenos, e opera a passagem ao ‗‘ propriamente metafísico, não já a substância no sentido 

aristotélico, mas o ato mesmo de existir em sua amplitude transcendental e na necessidade absoluta dos 

princípios que o exprimem e que irão constituir a estrutura lógica da ontologia‖. OH, p. 75-76. Trata-se de um 

juízo negativo no sentido de que ele ―(...) nega que caiba à noção (ratio) de ente a matéria e o movimento (...); 

o que significa que o intelecto humano não tem acesso a uma apreensão positiva da noção de ente enquanto 

ente, mas a uma abertura da noção de ente sensível, afastando dela as notas que caracterizam o ente 

precisamente como sensível‖. NASCIMENTO, C. A. R., ―Introdução‖. In: TOMÁS DE AQUINO, Suma de 

Teologia: Primeira Parte – questões 84-89, p. 35. 
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Veja-se que o existir manifesta uma superabundância intrínseca, delimitada pela 

essência (quididade). Como já dito, Lima Vaz denomina tais características, respectivamente, 

ilimitação tética (do ser) e limitação eidética (da essência). Em suas palavras, ―(...) ao ser 

submetido ao dinamismo da afirmação, o juízo transgride a limitação eidética da síntese 

concretiva [conceito] e eleva o objeto ao nível da universalidade formal do ser (...)‖
131

. 

Rompe-se, deste modo, o domínio da representação e se adentra o domínio do ser, entendido 

como télos de todo processo cognitivo. Em outras palavras, a afirmação judicativa não conduz 

a uma estagnação no campo lógico ou linguístico, mas avança para o real efetivo, ou seja, 

cruza o limiar da dimensão propriamente metafísica. 

Está-se, portanto, diante do ato de existir (esse), entendido por Tomás não como um 

acidente da essência, mas como ―a atualidade de todo ato e a perfeição de todas as 

perfeições‖
132

. Segundo ele, ―o ser (esse) é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, 

pois a todas se refere como ato. E nada tem atualidade senão enquanto é; o ser é, portanto, a 

atualidade de todas as coisas, até das formas‖
133

. Este é o maior traço de originalidade do 

pensamento tomasiano em relação à metafísica grega
134

. 

Há, pois, uma diferença entre essência e ato de ser. Tal diferença é própria de todo 

ente finito, já que o existir não decorre espontaneamente da essência, devendo ser a ela 

agregado de fora por uma causa eficiente, a qual, por sua vez, já deve estar em ato. O ser 

(esse) é entendido sempre como ato perfectivo, que tira a essência do campo da simples 
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 EF III, p. 322. 
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 De potentia, q. 7, a. 2, ad nonum. 

133
 S. Th., I, q. 4, a. 1, ad tertium. 
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 ―A natureza protológica ou fundante do existir (esse) é intuída imediatamente pela inteligência na afirmação 
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p. 91. 
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possibilidade e lhe dá efetividade. Assim, o binômio potência-ato encontra sua aplicação mais 

pertinente na relação essência-ser
135

.  

O dinamismo do conhecimento humano impulsiona o sujeito a ir ainda adiante rumo à 

plenitude daquilo que a afirmação ontológica indica: o ser mesmo (esse), livre de toda 

determinação limitante, entendido como ponto ômega para onde tende a busca humana 

irrefreável por sentido e plenitude de existência. Nas palavras de Lima Vaz, 

 (...) é indubitável que a dimensão tética da afirmação, ou a posição do ser como 

existir no juízo objetivo, permaneceria inexplicável sem a presença, no 

movimento da inteligência, de uma finalidade antecedente e consequente, de um 

Princípio primeiro e de um Fim último da nossa atividade intelectual que, sendo a 

universalidade absoluta do ser o horizonte da afirmação, não pode ser senão o 

Absoluto real136. 

2.3. Do ser ao Absoluto 

No tópico anterior foi visto que o dinamismo da afirmação judicativa deixa 

transparecer a riqueza do existir (esse), o qual se mostra delimitado nos entes finitos por sua 

essência, mas que em si mesmo é infinito
137

. Segundo Lima Vaz, ―a afirmação de uma 

inteligibilidade radical do ser implica a afirmação de uma Inteligência absoluta como fonte 

primeira da inteligibilidade, da qual participa o próprio sujeito afirmante enquanto sujeito 

finito‖
138

. 

Na busca de alcançar o Absoluto de ser (e, por consequência, de verdade e de bem), o 

discurso metafísico avança para o terreno de uma teologia filosófica, distinta da teologia 

revelada, esta última chamada por Tomás de sacra doctrina. A primeira tem Deus como causa 

e princípio e o ens commune como subiectum. A segunda tem Deus como subiectum. Tal 

distinção tem por base a separação da matéria. A sacra doctrina trata do que jamais pode ser 

na matéria; a metafísica trata de tudo que pode ser sem matéria, tanto o ente em geral quanto o 

suprassensível que o causa. No dizer do Aquinate, 
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 Cf. S. Th., I, q. 54, a. 3. 
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 EF III, p. 325-326. 
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 Ainda não se tratou de como se dá esta diferenciação no âmbito do esse, assunto que retornará no próximo 

capítulo.  
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Há, portanto, uma dupla teologia (duplex theologia) ou ciência divina: uma na 

qual as coisas divinas são consideradas não como sujeito da ciência, mas como 

princípios do sujeito e tal é a teologia que os filósofos expõem e que, com outro 

nome, é chamada de metafísica; outra, a que considera as próprias coisas divinas 

em si mesmas, como sujeito de ciência, e esta é a teologia que é transmitida na 

Sagrada Escritura139. 

Assim, pode-se dizer que dessas considerações surge uma metafísica original, de 

cunho verdadeiramente existencial, para além da matriz grega, já que engloba também aportes 

advindos da Revelação judaico-cristã. Veja-se que o ato de ser não brota da própria essência, 

mas vem de fora, de um Outro, daquele que simples e absolutamente é: Ego sum qui sum (Ex 

3, 14) – Causa primeira e suma de todo o real. Eis, mais uma vez, o que Gilson chamou de 

metafísica do Êxodo.  

Recapitulando o que já se teve ocasião de apresentar, delineiam-se os contornos do 

pensamento metafísico tomasiano, que a leitura realizada por Lima Vaz interpreta segundo o 

movimento da representação ao ser e do ser ao Absoluto: 

Com efeito, a posição do ser no juízo implica reflexivamente: a) a separatio do 

existir (esse) como perfeição suprema do ser e a impossibilidade da identificação 

do esse e da essentia no [ente] finito, estruturalmente submetido à limitação 

eidética que tem lugar na formação do conceito; b) a referência ao Absoluto como 

polo unificador da pluralidade de dicções da predicação do ser, tendo em vista a 

unidade analógica do seu conceito; c) a ordenação ao Absoluto do dinamismo do 

espírito que impele a atividade judicativa da inteligência140. 

Deus é entendido no pensamento tomasiano como superabundância de ser, 

distinguindo-se do nível dos entes finitos que têm o existir na medida de sua essência. Deus, 

simples e infinitamente, é – nele, essência e ser são o mesmo. Por isso, Tomás o denomina 

Esse ipsum subsistens (o Ser subsistente por si mesmo). Além disso, é por participação em 

seu ser (esse) que os entes finitos existem.  O desenvolvimento e a articulação deste discurso, 

porém, será assunto para a próxima etapa.   
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 Super De Trin., q. 5, a. 4. Delas ainda se distinguiria a sabedoria entendida como dom do Espírito Santo, um 

conhecimento superior a partir da afinidade com Deus. Cf. NASCIMENTO, C. A. R., ―Tomás de Aquino, a 

metafísica e a teologia‖. In: CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO, Frutos de 

gratidão, p. 125-126.  
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Conclusão 

Chega-se ao final deste capítulo que procurou traçar um itinerário da questão da 

transcendência segundo o pensamento de Lima Vaz, mediante análises de caráter 

antropológico e metafísico. Não se pode concluir, porém, sem primeiro avaliar alguns pontos 

significativos da impostação vaziana, sobretudo no que diz respeito à sua vinculação ao 

pensamento de Tomás de Aquino. 

O primeiro ponto se refere à contestação de que o conceito intensivo de esse tenha 

origem tomasiana e, por conseguinte, cristã
141

. Sem entrar em detalhes de outras contribuições 

a essa tese, deseja-se ater à posição de Pierre Hadot em sua obra Porphyre et Victorinus 

(1968), em que o erudito pesquisador compara os dois mencionados filósofos neoplatônicos. 

Em um comentário ao diálogo Parmênides de Platão, Porfírio teria proposto uma distinção 

entre ser (einai) e ente (ón) que, segundo Hadot, mudaria a história da metafísica a partir da 

influência que exerceu sobre Boécio (que distingue entre esse e quod est em seu tratado De 

ebdomadibus) e, por via deste, sobre Tomás de Aquino
142

. Note-se, contudo, que já no De 

ente et essentia, escrito anteriormente a seu comentário à referida obra boeciana, Tomás já 

apresentava sua clara posição quanto à diferença entre esse e essentia nas substâncias 

compostas
143

. Por outro lado, Hadot não deseja contrapor-se ferrenhamente a Gilson, o grande 

defensor do esse como contribuição marcante do Aquinate ao pensamento metafísico, mas 

não deixa de atenuar a importância de seu posicionamento
144

. De acordo com Lima Vaz,  

(...) o que importa aqui é a leitura cristã e especificamente tomásica desse topos e 

o reconhecimento de sua incontestável novidade. Com efeito, a constituição do 

objeto da filosofia primeira a partir da separatio operada pelo ato judicativo e, 

nele, a emergência do esse como ato e suprema perfeição do ser [ente], bem como 

a utilização sistemática do esse na concepção do Princípio e do ato criador, na 
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 Cf. EF III, p. 333-336. 
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 ―A concepção porfiriana de um ato de ser, transcendente a toda determinação, concebível somente por um 
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humano a esta descoberta do Ser como atualidade transcendente‖. HADOT, P., Porphyre et Victorinus, v. I, p. 

493. 
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l‘Exode‘‖. In: Idem, Plotin, Porphyre: Études néoplatoniciennes, p. 115-124.  
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distinção entre Deus e as criaturas e na explicação da contingência e finitude das 

criaturas pela composição real de essência e existência, fazem que a concepção 

tomásica do esse se distancie toto coelo das suas eventuais fontes e brilhe com 

indiscutível originalidade145. 

A segunda questão diz respeito à ontoteologia. Foi Heidegger quem colocou em 

circulação em tempos recentes este termo que já fora utilizado por Kant para identificar um 

dos argumentos da demonstração da existência de Deus.  De acordo com Heidegger, a 

filosofia ocidental se caracteriza por um esquecimento do ser, cuja causa é exatamente a 

constituição ontoteológica da metafísica. Como se poderia caracterizá-la? Segundo o autor, 

Porque o ser aparece como fundamento, o ente é o fundamentado; mas o ente 

supremo é o fundamentante no sentido de primeira causa. Pensa a metafísica o 

ente no que respeita seu fundamento, comum a cada ente enquanto tal, ela é lógica 

como onto-lógica. Pensa a metafísica o ente enquanto tal no todo, quer dizer, no 

que respeita o supremo (que é o) ente que a tudo fundamenta, ela é lógica como 

teo-lógica (...). A constituição onto-teo-lógica da metafísica emerge do imperar da 

diferença, que sustenta, separados e unidos, ser como fundamento e ente como 

fundado-fundamentante, sustentação que a de-cisão consuma146. 

Trata-se de uma fundamentação dupla e mútua: o ser (como conceito oniabrangente), 

diferenciando-se dos entes, pode fundamentá-los todos (Deus incluído), pois os torna 

pensáveis e possíveis; reciprocamente, o primum ens funda os demais entes como causa 

primeira, mas funda também o ser do ente, enquanto realiza de modo pleno as características 

pelas quais é ente.  

Dito de outro modo, tem-se uma fundação conceitual dos entes no seu ser e a fundação 

causal dos entes por parte de um ente primeiro. Trata-se, contudo, de uma única fundação, 

pois o ser dos entes também seria fundado pelo primum ens. Assim, há um aspecto conceitual 

e outro causal-eficiente entrecruzados na constituição ontoteológica da metafísica. Assim é 

que entraria Deus na metafísica, segundo Heidegger: não o Deus da fé, mas uma hipótese de 

trabalho – um ente primeiro e plenamente realizado em sua entidade, causa eficiente de si 

mesmo (causa sui) e dos outros entes, bem como do próprio ser dos entes. Tal ente por 
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 EF III, p. 335-336. 
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 HEIDEGGER, M., Identidade e diferença, p. 160-161.   
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excelência, contudo, também depende do conceito único (unívoco) e universal de ente, que 

ele realiza com perfeição
147

.  

Ora, o que foi exposto há pouco sobre a presença de uma noção de ato de ser já no 

neoplatonismo, noção que ganhou seu melhor desenvolvimento na filosofia cristã medieval, 

mostra a inadequação do paradigma heideggeriano em sua pretensão de abrangência 

universal
148

. 

O modelo ontoteológico, pois, não se aplica a Tomás de Aquino por razões como: (a) 

o Aquinate se afasta completamente de um esquecimento do ser, já que o esse é um dos 

elementos mais importantes de seu pensamento filosófico
149

; (b) Deus não é o subiectum da 

metafísica, o que se aplica ao ens commune; (c) Deus não é entendido como um ente, mas 
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 A discussão sobre a ontoteologia abre espaço para a indagação a respeito de como se poderia entender a 

noção de ser em seu uso tomasiano e heideggeriano. Não é possível entrar aqui em maiores detalhes desta 

delicada questão, mas apenas se deseja acenar a uma via interpretativa. Para Heidegger, ainda que ele não a 

tenha jamais explicitado de modo sistemático, a noção de ser (Sein) indica um horizonte de possibilidade dos 

entes ou o pano de fundo persistente que suporta o manifestar-se dos entes. Tal horizonte seria circunscrito 

pelo tempo, de modo que não se dá ser sem tempo. O homem, único ente que se pergunta pelo sentido do ser, é 

seu guardião e ―pastor‖ e deve colocar-se à sua escuta e disposição. De outra parte, para Tomás de Aquino, o 

ser (esse) sempre possui um sentido verbal, podendo utilizar-se para indicar a cópula lógica (verbo de ligação), 

mas seu sentido principal e forte é o de actus essendi, ou seja, a perfeição da efetividade, o existir real. 

Segundo Tomás, o ser se dá no tempo, mas não se vincula a ele, pois sua plenitude e sua fonte encontram-se 

além do tempo e do espaço, em Deus, entendido como Esse ipsum subsistens, de que já se tratou acima. Desse 

modo, o ser heideggeriano é uma possibilidade de presença temporal, enquanto que o ser tomasiano é uma 

efetividade trans-temporal. Quanto a isso, afirma Lotz: ―No que diz respeito ao ser de Heidegger, nós retemos 

(...) o seguinte: o pensamento humano e, de uma forma geral, toda realização humana, efetua-se no horizonte 

do ser que desde sempre se lhe é manifestado e que essas mesmas realizações arrancaram-se à sua ocultação, 

não como objeto, mas como um pano de fundo trans-objetual. Esta ocultação na manifestação é a ocasião do 

olvido, do esquecimento, do desconhecimento, da identificação do ser e do ente; é também a ocasião de não 

ver o ato de ser que realiza a essência. Para além disso, o Aquinate se atém ao ser que supera simultaneamente 

a essência finita e o ato de ser correspondente, porque ele é seu fundamento comum: o ser que significa a 

plenitude absoluta. O ―esse‖ começa a se realizar como ―ens‖, o que manifesta que nosso pensamento referente 

ao ser tem sua origem no ―modus concretionis‖ ou nas coisas do mundo e, desse modo, no tempo. Enquanto 

que Heidegger não supera a relação do ser ao homem, nem deixa o horizonte do tempo, Tomás avança para o 

ser absoluto em que o horizonte é a eternidade, sem todavia saltar sobre a zona intermédia que Heidegger não 

transpõe jamais (...). O Aquinate penetra nas últimas profundezas que Heidegger não retira do esquecimento, 

as quais unicamente dão acesso a Deus‖. LOTZ, J. B., Martin Heidegger et Thomas d‟Aquin, p. 43.  

148
 ―Os antecedentes neoplatônicos e a leitura patrístico-medieval do texto do Êxodo, sobretudo em Agostinho e 

Tomás de Aquino, bem como uma releitura de Platão e Aristóteles e da tradição platônica na perspectiva da 

chamada ‗metafísica do espírito‘ (noûs), acabaram por impor uma severa limitação à aplicação do paradigma 

onteoteológico a toda a história da metafísica ocidental, ao mostrar sua inadequação à metafísica antigo-

medieval‖. EF VII, p. 280. 
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 Segundo Gilson, ―O tomismo é para ele [Heidegger] o símbolo de uma realidade desconhecida. O que Santo 

Tomás disse do ser parece para ele não existir. Se, por outro lado, se ele o sabia, por que nada disse nos 

momentos em que sua problemática pessoal lhe impunha como um dever falar dele?‖. GILSON, E., Les 

tribulations de Sophie, p. 69. A respeito do conhecimento que Heidegger possuía dos autores escolásticos e 

seu modo de interpretá-los, cf. MAC DOWELL, J. A., A gênese da ontologia fundamental de M. Heidegger, p. 

25-26.   
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como o Esse ipsum subsistens; (d) a causalidade que Deus opera em relação aos entes nada 

possui de reciprocidade, isto é, não implica que ele seja conceitualmente fundado pelos entes: 

Deus jamais se deixa capturar em um conceito, pois que o intelecto finito é incapaz de 

apreendê-lo em sua essência mesma; (e) Deus não é tido como causa sui, subtraindo-se a toda 

auto-fundação metafísica
150

.  

A Revue Thomiste dedicou seu número 95/1 (de 1995) à questão da pertinência ou não 

de se falar de uma ontoteologia presente no pensamento de Tomás de Aquino. Dentre os 

vários artigos de fôlego presentes na referida edição, o de O. Boulnois, intitulado Quand 

commence l‟ontothéologie?
151

, argumenta que tal modelo ganha significado apenas quando 

aplicado a metafísicas fundamentadas no conceito unívoco de ente, como aconteceu no 

período entre Duns Scot e Kant. 

Lima Vaz, igualmente, em várias passagens de sua obra recente
152

, põe em relevo o 

papel de Scot na constituição da metafísica posterior sob o signo da ontoteologia, sobretudo 

pela recusa da analogia entis, como se vê nesta passagem: 

A ―refundação‖ da metafísica a partir de Duns Scot assinala o abandono da 

metafísica do esse e a adoção do modelo ontoteológico, segundo o qual o ens 

commune ou noção universal de ser [ente] circunscreve Deus e as criaturas no 

mesmo espaço conceptual, ou seja, o espaço de um sistema construído sobre a 

base da univocidade lógica da noção de ser [ente], dando-se aqui ao termo sistema 

a significação que irá adquirir na metafísica moderna153. 

Lima Vaz ainda afirma que a leitura ontoteológica da história da metafísica tornou-se 

o instrumento conceptual privilegiado para quem buscou dar um adeus definitivo ao 

pensamento metafísico
154

. Tomás, contudo, como muitos estudiosos já evidenciaram, isenta-

se de qualquer proximidade com tal modelo
155

. De acordo com o filósofo jesuíta, a riqueza da 

                                                           
150

 ―Não é possível que alguma coisa seja causa eficiente de si mesma porque, de outro modo, seria antes de si 

mesma, o que é impossível‖. S. Th., I, q. 2, a. 3. No próximo capítulo este tema será retomado. 

151
 Cf. BOULNOIS, O., ―Quand commence l‘ontothéologie?‖. Revue Thomiste, n. 95/1, p. 85-108.  

152
 Parece ter havido uma evolução no pensamento vaziano a respeito do que se deva entender por ontoteologia. 

Em AF I (p. 256) e em EF III (p. 235s), por exemplo, ele ainda utiliza tal conceito como legítimo para 

caracterizar a metafísica desde suas origens. Posteriormente, coloca-se em franca oposição a este modelo 

heideggeriano. Cf. EF VII, p. 269-286. 

153
 EF VII, p. 188. 

154
 Cf. EF III, p. 337. 

155
 Cf. MARION, J.-L., ―Saint Thomas et l‘onto-théo-logie‖. Revue Thomiste, n. 95/1, p. 31-66.  
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metafísica tomasiana, por um lado, resiste a toda crítica positivista e ontoteológica (que 

bloquearia o discurso metafísico), por outro, responde à questão do sentido da existência que 

urge os pensadores contemporâneos. Em suas palavras,  

(...) a metafísica do ato de existir mostra-se perfeitamente apta a contrapor-se com 

êxito às duas críticas, a neo-positivista de um lado e a antropológico-cultural, do 

outro. Por um lado, a inteligibilidade das proposições metafísicas não se situa na 

linha do conhecimento empírico-formal próprio das ciências ou das definições 

operacionais que dele resultam. O existir metafísico não é o existir do objeto 

sujeito das proposições empíricas e das operações técnicas. Por outro lado, a 

inteligibilidade intrínseca do ato de existir e o dinamismo do espírito mostram a 

inconsistência do postulado do antropocentrismo e da negação da transcendência 

que dele decorre e sobre os quais se apoia a crítica antropológico-cultural da 

metafísica156. 

O último ponto a ser considerado diz respeito ao futuro, ou seja, à possibilidade de o 

homem contemporâneo encontrar novas figuras da transcendência que viabilizem o discurso 

metafísico e a experiência do sentido. Lima Vaz trata deste tema no final de alguns capítulos 

de Escritos de Filosofia III, em que levanta a questão, sem desenvolvê-la exaustivamente. 

Com efeito, diante da crise da modernidade e das invectivas lançadas contra a metafísica nos 

últimos séculos, será ainda plausível falar de transcendência? Segundo Lima Vaz, 

(...) um passo além da pós-modernidade – e esse passo será dado necessariamente 

pelo homem do século XXI – consistirá em repropor, provavelmente em novos 

termos, nas diversas instâncias da cultura, sobretudo nas instâncias ética, 

filosófica e religiosa, o problema da transcendência como problema de um 

Transcendente que se eleve acima da natureza, do sujeito e da história157. 

Em outras palavras, o filósofo jesuíta percebe que a questão da transcendência e de um 

Absoluto transcendente não abandonará o homem do século XXI, antes, far-se-á mais aguda e 

exigirá ser tratada em âmbito filosófico. Curiosamente, parece que o contrário é que se 

verifica, com o avanço da civilização da técnica e do consumo, a consequente consolidação de 

um pensamento pós ou anti-metafísico e a expansão do ateísmo prático. O diagnóstico 

vaziano, porém, leva em conta o aparente fracasso do questionamento metafísico. Conquanto 

soe como apocalíptico ou pelo menos ingênuo e arcaico, para Lima Vaz será provavelmente 

necessário chegar ao máximo da experiência do não-sentido para que se possa superá-la. 
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 AST, p. 178-179. 

157
 EF III, p. 118. 



 Capítulo III. Um itinerário para o Absoluto 154 

Somente esta experiência poderá dirigir as energias espirituais da civilização para 

o reencontro da fonte transcendente do sentido ou para descobrir uma nova 

estrutura da experiência do Transcendente que se torne princípio inspirador de 

uma realização mais autenticamente humana dos grandes ideais da 

modernidade158. 

Desse modo, o pensador se questiona a respeito da viabilidade de um reencontro do 

homem que emerge da crise da modernidade com o Absoluto transcendente, possivelmente 

através de novas formas de experiência e de discurso, que lhe façam redescobrir o sentido da 

existência.  

Lima Vaz chega a vislumbrar uma possibilidade de realização de tal nova figura de 

transcendência. Ora, o pensamento clássico desenvolveu-se a partir da noção dos graus de 

ser, aos quais deveriam corresponder os graus de saber, de modo que à metafísica caberia 

estudar o que é separado da matéria, o que, segundo o Aquinate, indicaria especialmente o ens 

commune como objeto próprio e o Esse subsistens como sua causa suprema. Aristóteles já 

havia dito, com efeito, que se não houvesse substâncias suprassensíveis a física seria a 

filosofia primeira
159

. Pois bem, segundo Lima Vaz, 

Se, depois de transformações tão profundas do espaço natural e do espaço mental 

do homem moderno, o Princípio não se mostra mais visível na ordem da natureza, 

segundo o modelo da scala creaturarum, será talvez na presença do outro como 

alter ego que ele deverá transluzir. Então sua transcendência se manifestará como 

a do Outro absoluto, portanto irredutível à imanência do sujeito e, no entanto, dele 

infinitamente próximo, pois se faz presente em toda forma de reconhecimento e, 

exemplarmente, na reciprocidade oblativa do amor160. 

A proposta de Lima Vaz seria a de uma metafísica como meta-ética, em que o 

Absoluto transcendente se apresentasse como alteridade radical, alcançável através da 

postura existencial que, no campo do pensamento, configurar-se-ia como uma reflexão 

personalista e, no campo da prática, como uma atitude de solidariedade expressa na amizade 

recíproca (philía) e no amor de oblação (agápe)
161

. Guardadas as devidas peculiaridades, 

nessas considerações Lima Vaz muito se aproxima ao pensamento de Levinas, já mencionado 
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 EF III, p. 174s. 

159
 ARISTÓTELES, Metafísica, VI, 1026a 27-32. 

160
 EF III, p. 151. 

161
 Lima Vaz menciona explicitamente a expressão joanina segundo a qual ―Deus é amor‖ (1Jo 4, 8), que 

funcionaria aqui como correlato do ―Eu sou aquele que sou‖ (Ex 3, 14), que serve de base à metafísica 

tomasiana do actus essendi. Cf. EF III, p. 151. 
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anteriormente, que postula uma transcendência de cunho ético, no sentido de que a acolhida e 

o serviço ao outro humano seriam o único caminho para se alcançar indiretamente a alteridade 

divina
162

. 

Tal raciocínio vaziano que identifica uma possível metafísica como meta-ética implica 

a utilização analógica dos conceitos transcendentais como base do discurso metafísico. De 

fato, os transcendentais são conversíveis com o ente (ou com o ser) e entre si, de modo que 

válidas figuras da transcendência se apresentam a partir deles. A citada meta-ética se 

fundamentaria na transcendência do bem; a verdade pode engendrar uma metafísica como 

meta-gnosiologia ou, como prefere Lima Vaz, uma metafísica do conhecimento, que a escola 

do tomismo transcendental desenvolveu com maestria
163

; seria ainda permitido falar de 

metafísica como meta-estética, a partir do conceito transcendental de beleza, para o que muito 

poderia contribuir a obra de Hans Urs von Balthasar. Em todas essas possíveis vias, 

resplandecem de formas variadas o mistério do ser (esse) e a ânsia do espírito humano em seu 

dinamismo de ir além de si na busca de horizontes de sentido, que são também fundamentos.  

De fato, na ausência de encaminhamentos sérios de um pensar da transcendência, 

multiplicam-se ―metafísicas selvagens‖, como afirmou Drawin
164

, fazendo eco a Lima Vaz 

segundo o qual, devido à sua sistemática negação, a transcendência é relegada ao mito e se 
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 Para Levinas, ―(...) transcendência é movimento como desejo do Desejável, isto é, do Bem, que é Deus. Ela 

corresponde à interrogação como atitude original, que não consiste na insuficiência de uma resposta devida, 

mas na relação àquilo que nenhuma resposta pode conter. De fato, a busca do Infinito como desejo chega a 

Deus, mas não o apreende nem o tematiza como um fim. Para que o desejo do Infinito seja desinteressado, isto 

é, para que a transcendência não volte a ser absorvida na imanência e o Infinito não volte a ser representado 

como ente, é necessário que o Desejável permaneça separado no desejo, como próximo, mas diferente, isto é, 

como santo (...). Em vez de alcançar o Desejável como resposta à sua busca, a transcendência do desejo 

converte-se em proximidade a outrem, responsabilidade para com o próximo, a ponto de substituir-se a ele 

(...). Neste sentido, a transcendência assume um caráter ético. Esta é a grande novidade do pensamento de 

Levinas‖. MAC DOWELL, J. A., ―O fim do ‗fim da metafísica‘‖. Reflexões, p. 38s. Sobre o tema, vale 

consultar LEVINAS, E., Transcendance et intelligibilité. Genève: Labor et Fides, 1984.  

163
 Cf. TMC, p. 430-437. 

164
 ―A estranheza da metafísica, em nossa época, inverteu o seu lugar, pois provém antes da razão sistêmica do 

que do mundo da vida. Este, aliás, parece faminto de metafísica e não cessa de ‗produzi-la‘ através de uma 

incontrolável proliferação de esoterismos, doutrinas herméticas, cosmovisões de todos os tipos e de exóticos 

sincretismos. Esta ‗metafísica selvagem‘ convive bem com o triunfo da técnica, como se fosse sua outra face, 

sua vertente necessária e complementar, e é a esta convivência que costumamos denominar ‗pós-

modernidade‘. Neste sentido, a ‗pós-modernidade‘ não é, de modo algum, ‗pós-metafísica‘, mas a sua 

‗metafísica selvagem‘ parece impotente para enfrentar os desafios éticos postos pela planetarização extensiva e 

intensiva da técnica e pela expansão, altamente destrutiva, da economia capitalista ou, antes, de um capital 

desenfreado, que cresce sem o lastro ético de uma economia política‖. DRAWIN, C. R., ―Henrique Vaz e a 

opção metafísica‖. Síntese, n. 94, p. 168s.  
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difundem contrafações miméticas do Absoluto
165

. De acordo com o filósofo jesuíta, também o 

homem contemporâneo  

(...) só irá alcançar a profundidade do seu existir autêntico na transgressão de 

todas as fronteiras que a limitação eidética dos objetos técnicos lançar diante dele. 

Em outras palavras, como ensina Tomás de Aquino, um ser [ente] que assume o 

infinito ônus metafísico de enunciar o existir dos seres [entes] só pode existir 

autenticamente ao assumir sua abertura constitutiva ao Absoluto: no 

consentimento às formas absolutas da Verdade e do Bem e no reconhecimento da 

ordenação de todo seu ser ao Existir transcendente absoluto166.  

Vê-se que, mesmo ocultas sob as cinzas dos ditos e feitos de uma civilização da 

imanência, as brasas da inquietação metafísica continuam a arder. Com isso, é lícito dizer que 

―na alma profunda do homo technicus subsiste o homo metaphysicus‖
167

. Tal perspectiva é 

fundamental para que se possa analisar filosoficamente o Absoluto como Deus e a religião 

como via experiencial a ele – o que se fará nos próximos capítulos – como, respectivamente, a 

forma por excelência de discurso sobre a transcendência e uma dimensão autenticamente 

humana, portadora de sentido elevado para a existência dos homens quase que totalmente 

submersos pelas solicitações insaciáveis das ideologias em voga na contemporaneidade, como 

o tecnicismo, o relativismo e o hedonismo. 
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 Cf. EF III, p. 199. 

166
 EF III, p. 342. 

167
 EF III, p. 342. 



   

Capítulo IV 

 

O Absoluto transcendente como Deus 

 

 

 

 

Existe uma única sabedoria: reconhecer a 

inteligência que governa todas as coisas através 

de todas as coisas. 

 
(Heráclito, fragmento 41) 

 

A filosofia é o amor ao ser por meio do amor ao 

Ser divino como a fonte de sua ordem. 

 
(E. Voegelin, Ordem e história, v. I, p. 32) 

 



   

Depois de se haver tratado da transcendência a partir de uma base antropo-

gnosiológica e tendo, assim, alcançado o ―ponto de partida da metafísica‖, deseja-se voltar os 

olhos para o Absoluto transcendente entendido como Deus, na tentativa de uma imersão 

reflexiva em seu mistério, tendo por base as análises vazianas. Em outras palavras, coloca-se 

em questão o Transcendente divino, a ser abordado em dúplice vertente: neste capítulo, 

segundo os cânones da teologia filosófica; no capítulo seguinte, mediante a análise filosófica 

do fato religioso.   

Já se mencionou que a abordagem metafísica clássica encontrava seu ápice na tratativa 

do divino ou de Deus, como acontece, por exemplo, na obra de Aristóteles e de Tomás de 

Aquino
1
. Pode-se ainda afirmar que todos os grandes pensadores viram-se confrontados de 

alguma forma com este tema por excelência do pensar filosófico, de modo que a teologia 

filosófica é um saber tão antigo quanto a própria filosofia
2
 e mesmo o vocábulo theología 

possui origem filosófica, remontando a Platão
3
. 

De Duns Scot a Kant, passando por Suarez e Descartes, com a desconstrução da 

analogia entis e sua substituição pelo paradigma da univocidade (temas que serão 

desenvolvidos ao final deste capítulo), comprometeu-se a possibilidade de um logos filosófico 

significativo a respeito de Deus, de modo que nesse contexto ele assume os contornos da 

teodiceia, acrescida posteriormente da filosofia da religião, como tentativas modernas de 

abordagem do Absoluto transcendente e da relação humana a ele
4
. 

                                                           
1
 Não obstante, recorde-se que, para Santo Tomás, Deus não é o tema de estudo (subjectum) da metafísica – o 

que se aplica propriamente ao ens commune – mas entra no discurso metafísico como causa suprema do seu 

subjectum. 

2
 ―A teologia filosófica é uma disciplina filosófica praticamente tão antiga quanto a filosofia. Com ou sem razão, 

a maioria dos filósofos estimaram que o seu desejo de chegar a uma compreensão da totalidade do ente não 

poderia abstrair de uma interrogação sobre o divino, o theion‖. GREISCH, J., Le buisson ardent et les lumières 

de la raison, v. I, p. 26.  

3
 Cf. PLATÃO, República, 379a; ARISTÓTELES, Metafísica, V, 1026a 19; X, 1064b 3. Como se sabe, Tomás 

de Aquino distingue a duplex theologia: uma própria dos filósofos e outra que se origina da Escritura (sacra 

doctrina). Cf. Super De Trin., q. 5, a. 4.  

4
 "É verdade que a dissolução da analogia do conceito de ser precede cronologicamente a instauração cartesiana 

de uma nova modernidade filosófica, e segue um longo e tortuoso caminho que vai de Duns Scot a F. Suarez 

(...). A partir de Descartes e, não obstante a sobrevivência dos avatares da antiga metafísica que, sob a 

wolffiana designação de theologia rationalis se sucedem pelo menos até Kant, o conceito de analogia da ideia 

do ser desaparece do horizonte do pensamento filosófico moderno. Torna-se, assim, problemático o lugar de 

Deus ou do divino no universo conceptual da filosofia, o que quer dizer que as modernidades que se sucederão 

sob o signo da razão cartesiana aplicarão à religião um procedimento teórico objetivante e redutor, fazendo 
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O surgimento dessas novas modalidades da reflexão sobre Deus e a religião relaciona-

se, de certo modo, com o desenvolvimento do deísmo ou religião natural, proposta por 

pensadores dos séculos XVII e XVIII e difundido como um dos ideais do Iluminismo
5
. 

Rejeitando qualquer Revelação divina e criticando as formas religiosas históricas (sobretudo o 

Cristianismo), o deísmo propunha um mínimo denominador comum a todos aqueles que não 

queriam renegar nem sua identidade moderna nem seu caráter religioso. Numa linguagem 

anacrônica, o deísmo poderia ser classificado como uma religiosidade ―politicamente 

correta‖, que não comprometeria o sujeito com crenças ou práticas rituais que sua razão 

estaria aquém de suportar, reduzindo-se a uma questão privada ou de consciência. O elemento 

central do deísmo seria a concepção segundo a qual Deus é a causa primeira do cosmos, 

aquele que sustenta sua existência e as leis de seu funcionamento. Deus não seria, assim, nada 

além de uma hipótese que garantiria a ordem do mundo e não interferiria na vida concreta dos 

homens. A aceitação de tal hipótese configuraria uma religião natural, que qualquer pessoa 

poderia abraçar, independentemente de dogmas ou preceitos
6
. 

Segundo Lima Vaz, a adoção do deísmo foi a porta de entrada do vertiginoso processo 

de secularização e ateísmo prático a que a modernidade vem assistindo. 

Com efeito, a lógica do deísmo ou da chamada ―religião natural‖ conduz 

inelutavelmente ao ateísmo (...). A ideia de Deus é aqui uma hipótese ou um 

postulado postos pela razão para enfeixar a sua concepção do mundo ou para 

explicar, em virtude do princípio de causalidade, o movimento da máquina do 

mundo. É o famoso Dieu-horloger de Voltaire, cujas origens remotas devem ser 

buscadas no Deus cartesiano cuja única função é comunicar à matéria a 

                                                                                                                                                                                     

dela um capítulo apenas, quase sempre secundário, da mathesis universalis que tem no sujeito seu único 

artífice‖. EF III, p. 240-241. 

5
 A respeito do deísmo, veja-se o excelente verbete: MICCOLI, P., ―Deismo‖. In: TANZELLA-NITTI, G.; 

STRUMIA, A. (Orgs.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, v. I, p. 347-359. 

6
 Segundo Mallet, em seu verbete Deistes para a Encyclopédie de D´Alembert e Diderot, ―os deístas modernos 

são uma seita ou uma espécie de espíritos fortes, conhecidos na Inglaterra com o nome de free thinkers, ou 

seja, livres pensadores, homens cuja característica é de não professar uma particular fé religiosa, mas de 

limitar-se a reconhecer a existência de um Deus, sem render-lhe algum culto nem homenagem exterior. 

Afirmam que, consideradas a multiplicidade das religiões e o grande número de revelações de que se dão 

somente – dizem eles – provas gerais sem fundamento, a posição melhor e mais segura é a de buscar somente 

na simplicidade da natureza o fundamento da fé na existência de um Deus, que é uma verdade reconhecida por 

todos os povos do mundo‖. O autor continua dizendo que ―o nome de deístas vem dado, sobretudo, àquelas 

pessoas que não são nem ateias nem cristãs, não são totalmente sem religião (...), mas rejeitam qualquer 

revelação como pura fantasia e creem somente naquilo que reconhecem verdadeiro através das luzes naturais e 

naquilo que se crê em qualquer religião (...); creem que se deve honrar a Deus e respeitar a sua vontade – 

assim como é conhecida graças às luzes da razão e à voz da consciência – o mais perfeitamente possível, mas 

que, isso à parte, cada um seja livre de viver como deseja, segundo o que lhe dita a consciência‖. MALLET, 

A., ―Deistes‖, citado por Ibidem, p. 351; 348. 
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―quantidade de movimento‖ (mv) necessária para que a máquina do mundo 

comece a mover-se; e cujas raízes próximas estão no Deus de Isaac Newton 

postulado como coroa do sistema do mundo exposto nos Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica (1687). Apenas um passo separa esse Deus hipotético da 

declaração de sua inutilidade pelo Marquês de Laplace e da profissão de ateísmo 

implicada no deísmo. A ―religião natural‖ pretende traçar os limites, estabelecidos 

pela razão humana, dentro dos quais deve manter-se a religiosidade espontânea 

dos indivíduos e sua necessidade subjetiva de crer. Nesse sentido, é uma religião 

universal como a própria razão e deve ser aquele ponto de encontro de todas as 

religiões que o Cardeal Nicolau de Cusa, no século XV e dentro ainda de uma 

perspectiva indiscutivelmente cristã, buscara no seu De pace fidei (1453)7. 

O deísmo se apresenta, desse modo, como uma religião natural correlata a uma 

teologia natural. Entre os principais autores modernos que o professaram, podem-se citar H. 

de Cherbury, como seu precursor, J. Locke, H. Grotius, J. Toland, Voltaire, J.-J. Rousseau, D. 

Diderot, G. E. Lessing, Reimarus e, em certa medida, D. Hume e I. Kant, entre outros. 

A afirmação racional de Deus, inclusive segundo o modelo deísta, confrontar-se-ia, 

porém, com o argumento da presença do mal no mundo. Diante dessa objeção, como se pode 

afirmar a existência de um Criador onipotente e bom? Ora, a questão não é nova, sendo já 

presente em Epicuro que, num célebre fragmento, exprime o embaraço da razão humana 

frente ao mal: 

A Divindade ou quer eliminar os males e não pode, ou pode e não quer, ou não 

quer e não pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, deve-se admitir que seja 

impotente, o que contrasta com a noção de Divindade; se pode e não quer, que 

seja malvada, o que é igualmente estranho à essência divina; se não quer e não 

pode, que seja ao mesmo tempo impotente e malvada; se, pois, quer e pode, o que 

somente convém à sua essência, de onde provêm os males e por que não os 

abole?8.  

A esta questão sucederam-se muitas tentativas de resposta, não sendo oportuno passá-

las aqui em resenha
9
.  Interessa averiguar a resposta moderna a esse questionamento, dada 

segundo o modelo da teodiceia, que configura  uma  das  vertentes  da  chamada  teologia  

 

                                                           
7
 RS, p. 30-31. 

8
 EPICURO, Opere, p. 389 (A citação deste dito de Epicuro é tomada de Lactâncio, De ira Dei, 13, 19). 

9
 Lembre-se apenas que o argumento do mal foi apontado por Tomás de Aquino como um dos mais 

significativos para se rejeitar a existência de Deus. Cf. S. Th. I, q. 2, a. 3. Veja-se ainda: RICOEUR, P., O mal: 

um desafio à filosofia e à teologia. Campinas: Papirus, 1988. 
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racional
10

. O termo teodiceia aparece como título de uma conhecida obra de Leibniz
11

 e 

significa literalmente ―justificação de Deus‖ (theos + dike): diante da impugnação que o 

argumento do mal levanta à existência de Deus, ele precisaria ser justificado para continuar 

ocupando seu posto na cosmovisão moderna. Na citada obra, são distintas três acepções de 

―mal‖ – metafísico, físico e moral: o primeiro se refere à intrínseca limitação das criaturas; o 

segundo, ao sofrimento; o terceiro, ao pecado, enquanto ruptura voluntária com Deus
12

. Vê-se 

que a finitude é um traço essencial das criaturas, o que em si não é propriamente um mal, mas 

as configura como não-absolutas. O sofrimento e o pecado são permitidos por Deus, mas não 

queridos por ele: aquele pode advir da própria condição criatural finita ou pode ser fruto das 

escolhas equivocadas que afastam o homem de seu fim último. De qualquer modo, Deus pode 

tirar o bem mesmo de um mal, orientando misteriosamente o sentido da história
13

. 

Tal postura, que retoma muito do que já havia sido afirmado por Agostinho
14

, foi 

desenvolvida por Leibniz com seu característico otimismo, que lhe permitia ver neste o 

melhor dos mundos possíveis, regido por uma harmonia preestabelecida por Deus, de modo 

que o número de bens supera sempre o de males e em que estes servem para realçar o valor do 

bem
15

. Curiosamente, como faz notar Guitton, a abordagem leibniziana do mal é desprovida 

daquela dramaticidade de Agostinho e daquele pessimismo de Pascal
16

, o que pode ser talvez 

                                                           
10

 Para o bem da precisão, pode-se dizer que praticamente todos os pensadores deístas buscaram se apoiar em 

uma teologia racional, mas nem todos os que acolheram a teologia racional foram deístas. 

11
 Publicada originalmente em 1710. Cf. LEIBNIZ, G. W., Teodicea. Bologna: Zanichelli, 1973. 

12
 De modo bastante sintético, Leibniz afirma que: ―O mal pode ser entendido em senso metafísico, físico e 

moral. O mal metafísico consiste na simples imperfeição, o mal físico na dor e o mal moral no pecado. Ora, 

ainda que o mal físico e o mal moral não sejam necessários, basta que, em força das verdades eternas, sejam 

possíveis. E porque essa imensurável região das verdades contém todas as possibilidades, deve haver um 

número infinito de mundos possíveis e o mal deve ter parte em vários deles; antes, o melhor de todos deve 

também conter algum mal. É isto o que determinou Deus a permitir o mal‖. Ibidem, n. 21, p. 170. 

13
 Leibniz é devedor das concepções tardo-medievais que punham em relevo a vontade divina. Assim, os 

possíveis não seriam escolhidos livremente por Deus, mas se lhe imporiam em virtude de sua natureza, de 

modo que Deus seria constrangido a operar segundo o ―melhor‖. Dois equívocos aqui se apresentam: primeiro, 

algo que existe em virtude de sua essência não é possível, mas necessário; segundo, Deus não seria 

considerado como absoluto, mas condicionado pelos possíveis. Cf. VANNI-ROVIGHI, S., Elementi di 

Filosofia, v. II, p. 197-198. O otimismo leibniziano foi objeto da sátira implacável de Voltaire em seu romance 

Cândido (cf. São Paulo: Penguin-Companhia, 2013).  

14
 Cf. AGOSTINHO, De libero arbitrio, III. 

15
 ―Mas alguém dirá que, a respeito dos bens, os males são grandes e numerosos: eis que se engana. Somente a 

falta de atenção diminui os bens de que gozamos e a atenção deve ser estimulada em nós por um misto de 

males. Se nós habitualmente estamos doentes, e somente algumas vezes com saúde, perceberemos como 

incomum o grande bem da saúde e, ao contrário, sentiremos menos os nossos males: não é melhor, todavia, 

que a saúde seja a regra e a doença a exceção?‖. LEIBNIZ, G. W., Teodicea, n. 13, p. 163.  

16
 Cf. GUITTON, J., Pascal et Leibniz, p. 117-122.  
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fruto de um latente ou incipiente deísmo. Este, porém, não é aqui tão fortemente presente 

quanto em outros autores iluministas. 

Qual a relação entre teodiceia e modernidade? Sem dúvida, o traço marcadamente 

moderno da teodiceia é o da pretensão racional de justificar Deus e dar uma resposta 

definitiva ao problema do mal. A razão se põe como parâmetro para se avaliar a possibilidade 

de se continuar a admitir a existência divina, não obstante o mal. Dá-se uma inversão de 

papeis: não é mais Deus a ―justificar‖ o homem (no sentido bíblico de torná-lo justo, 

salvando-o), mas é este a justificá-lo, garantindo um lugar (ainda que mínimo) para Deus no 

cenário do pensamento moderno. 

A herança filosófica de Leibniz, como se sabe, foi sistematizada por Christian Wolff
17

. 

Se o conteúdo da extensa obra wolffiana, com o gênio próprio de seu autor, retomava, 

organizava e desenvolvia o melhor do racionalismo leibniziano, por outro lado, guardava uma 

dívida para com o estilo e o conteúdo da escolástica proto-moderna de Suarez. Os textos de 

Wolff serviram como manuais para o ensino da filosofia nas universidades europeias na época 

das Luzes, tendo sido usados mesmo por Kant. De fato, quanto este examinou com suas lentes 

críticas as possibilidades da metafísica, tinha em vista a obra wolffiana que a bom título se 

poderia classificar como o compêndio da concepção moderna de metafísica. Wolff, com 

efeito, organizou o saber metafísico em duas grandes partes: a metaphysica generalis e a 

metaphysica specialis. A primeira seria sinônima da ontologia, ciência do ente como tal
18

; a 

segunda seria subdividida em três ramificações, segundo seus objetos específicos: cosmologia 

rationalis (mundo), psycologia rationalis (homem) e theologia rationalis (Deus)
19

.  
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 Certamente, sua acuidade filosófica e sua importância vão além de qualquer dependência para com Leibniz, 

mas não se pode negar um importante influxo deste em seu pensamento. Para uma caracterização do 

pensamento de Wolff, cf. CIAFARDONE, R., ―Introduzione‖. In: WOLFF, C., Metafisica tedesca, p. VII-

XLVI.  

18
 O termo ontologia entrou no vocabulário filosófico a partir de seu uso no Lexikon Philosophicum de Rudolf 

Goclenius (1613). 

19
 Segundo Wolff, a teologia natural é ―aquilo que se conhece de Deus pela luz natural [da razão]‖ (p. 1373). Ele 

considera que Deus é ―um ente subsistente por si, no qual deve encontrar-se a razão da realidade do mundo e 

das almas; e Deus é distinto tanto das almas dos homens quanto do mundo‖ (p. 735). Quanto a isso, 

acrescenta: ―a essência de Deus consiste na força de representar distintamente e de uma só vez tudo quanto é 

possível, ou seja, todos os mundos‖, e ainda: ―Deus é o ente que representa contemporaneamente, com a 

máxima perspicácia, todos os mundos possíveis‖ (p. 823). As citações acima se referem a WOLFF, C., 

Metafisica tedesca.  
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Vê-se a diferença entre a posição clássica do estudo filosófico de Deus como 

coroamento do discurso metafísico – a que se relacionava intrinsecamente como pressuposto, 

fundamento e ápice – e o modelo wolffiano, herdeiro da tradição que vem de Scot e Suarez, 

em que a noção unívoca de ente é estudada sem referência direta a Deus, sendo que só num 

momento posterior volta-se a Deus, visto como Ente infinito, numa das partes da metafísica 

especial, as quais de per si tendem a se tornar cada vez mais autônomas, o que de fato 

acontecerá, de modo a dar origem às atuais áreas da filosofia da natureza, antropologia 

filosófica e filosofia da religião, sendo que esta última possui um caráter híbrido de 

conservação de alguns elementos da teologia filosófica associados à análise do fenômeno 

religioso, a cujo propósito vieram a se associar posteriormente as ciências da religião.  

Desse modo, ainda que a filosofia desde sua origem aborde a questão de Deus, a 

chamada teologia racional ou natural vem a se constituir como área específica apenas na 

modernidade, ou mais precisamente, na Ilustração. Seu objetivo é investigar Deus, tanto 

quanto possível, à luz da razão, sem apelar à fé. Nas palavras de Mac Dowell,  

É neste contexto que a reflexão filosófica sobre Deus recebe os qualificativos de 

Teologia Natural ou Racional, para distingui-la como disciplina específica da 

Teologia cristã, baseada na fé. Trata-se de uma das divisões da Metafísica especial 

(...). Na Teologia Natural Deus é abordado diretamente através da análise de sua 

idéia, como uma das modalidades de ente, ainda que privilegiada em virtude de 

seu caráter absoluto e infinito20. 

Por isso mesmo, adentrando esta região central do pensamento metafísico, opta-se por 

denominá-la teologia filosófica, deixando-se de lado a nomenclatura teologia natural ou 

racional, que guarda estreito ligame com a concepção racionalista moderna
21

. 

Postas, assim, as molduras da questão de Deus no contexto do pensamento pós-

cartesiano, neste capítulo, deseja-se dar continuidade a quanto desenvolvido precedentemente, 

aprofundando o conceito de Absoluto transcendente, agora entendido propriamente como 

Deus (Absoluto real): o que ou quem é Deus? Trata-se, pois, de escavar o solo fecundo do 

pensamento vaziano para aí delinear os traços de uma autêntica teologia filosófica, como 

coração de sua reflexão metafísica. Pode-se dizer que quanto já foi trabalhado sobre o 
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 MAC DOWELL, J. A., ―Filosofia da Religião: sua atualidade e centralidade no pensamento filosófico‖. 

Interações: Cultura e Comunidade, n. 10, p. 23.  

21
 Cf. Ibidem, p. 24.  
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conceito de transcendência compõe parte significativa da contribuição de Lima Vaz à teologia 

filosófica, fundamentada em termos antropo-gnosiológicos. Importa agora recolher de sua 

grande produção aquilo que se refere especificamente à leitura filosófica do Absoluto divino, 

situando tais estudos no conjunto da pesquisa nesta área. Seria desnecessário dizer que Lima 

Vaz, mesmo levando em consideração aportes do pensamento moderno, situa-se em sintonia 

com a concepção clássica acima mencionada, procurando repensá-la e apresentá-la de um 

modo apto a aproximar-se das indagações do homem contemporâneo, na tentativa de 

oferecer-lhes uma resposta plausível.  

De fato, Lima Vaz considera que o estudo filosófico do fenômeno religioso deve ser 

precedido de uma sólida fundamentação metafísica. Segundo ele, depois do advento do 

Cristianismo, qualquer análise filosófica da religião deve ser precedida de uma metafísica da 

verdade. Em suas palavras, 

Se agora nos perguntarmos sobre as condições teóricas preliminares para uma 

Filosofia da Religião, temos que convir que a primeira delas se apresenta como 

uma metafísica da Verdade, sobretudo se se trata de pensar filosoficamente a 

religião que anuncia a manifestação da Verdade absoluta do Logos feito homem 

no tempo da história humana. Trata-se, com efeito, de pensar, na filosofia, a 

verdade da religião na sua constituição originária como evento e como discurso, e 

não suas formas históricas, antropológicas, sociológicas, culturais ou outras de 

que se ocupam as ciências humanas22. 

É isto que se deseja realizar neste capítulo: lançar as bases metafísicas de um discurso 

significativo sobre Deus e a religião. Para tanto, seguir-se-ão os passos do roteiro metafísico 

traçado por Lima Vaz em Raízes da modernidade, vendo neles uma abordagem ao mesmo 

tempo original em sua impostação e consoante ao paradigma clássico já mencionado. Sua 

originalidade está na releitura da tradição diante dos desafios apresentados ao homem de hoje 

pela modernidade e sua crise. 
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 FRM, p. 146. 



 Capítulo IV. O Absoluto transcendente como Deus 165 

1. Ser e Deus 

O ponto de partida da metafísica, como já se viu no precedente capítulo, é a irrupção 

do ser (esse) na atividade judicativa, pela qual o homem afirma a existência de algo. Com 

efeito, o ato de existir se apresenta ao homem, que o pode enunciar de modo lógico e sensato, 

asseverando a efetividade de alguma coisa. Por exemplo, quando se diz: ―isto é uma mesa‖, 

cumpre-se de certo modo um grande gesto metafísico, pois neste evento simples e 

aparentemente banal tem-se a intuição do esse, a abstração da essência, a manifestação da 

inteligibilidade do ente e do homem como ente que pode exprimir o ser. 

O ser (esse) dá-se a conhecer ao homem nos múltiplos entes da experiência ordinária e 

não em estado puro, é intuído como que de modo implícito a cada vez que alguém percebe a 

presença de um ente qualquer, intuição esta que se manifesta através do juízo. 

A intuição do esse não é, portanto, uma intuição pura, a priori. Ela é mediatizada 

pela apreensão do sensível e pela abstração do ser-em-comum [ens commune], 

sobre o qual tem lugar a separatio judicativa e a intuição protológica do esse 
como ato23. 

Isto ocorre mesmo quando se interroga sobre a essência do ente percebido, porém não 

reconhecido: ―o que é isto?‖. Tal juízo indica que alguém se deparou com um ―isto‖ (ente) 

que ―é‖ (ser), mas não sabe ainda ―o que é‖ (essência). Assim, antes mesmo de se proceder à 

abstração (que redundará no conceito), tem-se a intuição do ato de existir (que se exprimirá no 

juízo). Vê-se que o ser (esse) é primum ontologicum e primum logicum, possui primazia na 

ordem do existir e do conhecer. Segundo Lima Vaz, é conveniente  

(...) distinguir metodologicamente a intuição do esse como ato, que dá início ao 

itinerário metafísico per viam compositionis, e a noção de ser [ente] como ens 

commune (...), que é a noção primitiva na ordem nocional (...) e, ao mesmo tempo, 

termo do procedimento da Metafísica per viam resolutionis. O esse como ato é 

intuído na separatio judicativa, o ens commune como noção é fruto da abstração. 

Referido, porém, ao esse como ato, é a primeira das noções ditas 

transcendentais24. 

Tal consideração possibilita afirmar que da primeira operação do intelecto tem-se o 

conceito generalíssimo de ente enquanto ente (ens commune), que é o tema próprio de estudo 
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 EF VII, p. 129. 

24
 EF VII, p. 96. 
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da metafísica. Por outro lado, da segunda operação do intelecto, provém a intuição originária 

do ato de ser (esse) que, em si mesmo, não se esgota nos entes (circunscritos pela própria 

essência), mas aponta para um horizonte que os transcende, que supera o ens commune, e que 

se identifica com o Absoluto de ser, actus purus essendi, condição de possibilidade dos 

existentes finitos, enquanto sua causa. 

Desse modo, são distintos, de uma parte, o ente enquanto ente e, de outra, o ato de ser. 

Aquele é o conceito que abrange todos os existentes, como seu minimum ontologicum; este 

pode ser colhido (a) como ser dos entes e (b) como ato puro de ser, ou seja, o Esse ipsum 

subsistens
25

. Na concepção tomasiana, adotada por Lima Vaz, é notória a transcendência do 

Esse ipsum subsistens sobre os entes concretos e sobre o ens commune
26

. Assim, logo de 

início, avista-se o abismo entre o Absoluto de ser e os entes finitos, abismo que deverá ser 

superado de algum modo, ainda que não possa ser abolido completamente
27

. 

Note-se, porém, que a afirmação do Absoluto neste momento inicial do discurso 

metafísico está aquém de qualquer conotação propriamente religiosa. O Absoluto é a 

plenitude exuberante de ser e de vida, como já havia dito Aristóteles, mas ainda não se 

atribuem a ele as características que se encontram no Tu absoluto da experiência religiosa, do 

qual se tem aqui, todavia, uma prefiguração ou premissa fundamental
28

. Numa metáfora, 

pode-se dizer que as lentes da experiência metafísica ainda se encontram um pouco 

embaçadas para dirigir-se ao Absoluto, constatado e, de certo modo, experimentado, mas não 

ainda visto nitidamente como o Deus ao qual se deve adorar. 

Até aqui, recapitulou-se o momento conclusivo da argumentação precedentemente 

apresentada. O passo avante que se deseja dar refere-se a como Lima Vaz desenvolve sua 
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 ―É importante assinalar que a expressão Ipsum Esse subsistens não é uma definição do Absoluto – de Deus – 

como é em si, pois a intuição do Absoluto em si não está ao alcance da inteligência finita. Tendo como 

mediação a intuição do esse como ato perfeito na separatio do juízo, ela pode alçar-se ao conhecimento 

indireto do Esse infinito ou subsistente, exprimindo-o no sintagma Ipsum Esse subsistens‖. EF VII, p. 96, nota 

2. 

26
 ―O Esse manifesta, por conseguinte, sua radical transcendência seja com respeito ao esse relativo dos entes 

finitos, seja em face da sua própria expressão na inteligência finita‖. EF VII, p. 100. 

27
 Para Lima Vaz, isso caracteriza o procedimento metafísico como um a totalidade dialética ou um sistema 

aberto, a partir do ―(...) reconhecimento de um hiato metafísico infinito, intransponível pelo discurso, que, ao 

mesmo tempo, separa a esfera dos entes relativos da esfera do Esse absoluto, e com ela se articula pela via da 

causalidade‖. EF VII, p. 95. 

28
 Cf. LOTZ, J. B., Esperienza trascendentale, p. 155.  
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reflexão sobre o Esse transcendente que, já se disse, é por ele compreendida como parte 

integrante do iter metafísico e não um discurso avulso. O filósofo jesuíta continua a seguir os 

passos do Aquinate, cujo pensamento procura interpretar e sistematizar de modo dialético. Se 

para alcançar este ponto da exposição utilizou-se a chamada via resolutionis (do composto ao 

simples), doravante se seguirá a via compositionis (do simples ao composto), na qual a 

intuição do ato de ser ocupa o ponto de partida, após o que são desenvolvidas as implicações 

de caráter lógico-ontológico dela decorrentes
29

.  

Curioso é notar que o caminho tomasiano da metafísica e da teologia filosófica é a 

posteriori, ou seja, segue a via resolutionis. O uso da via compositionis, contudo, é justificado 

por Lima Vaz porque estaria ―(...) de acordo com a estrutura teórica da metafísica tomásica do 

esse‖
30

. Trata-se do inconfundível estilo dialético vaziano, presente nas obras da maturidade. 

Lima Vaz estrutura sua exposição em dois momentos, chamados por ele de ―duas jornadas‖: 

uma relativa ao Esse Absoluto e outra, aos entes finitos
31

. Cada uma delas se desenrola em 

estágios dialeticamente estruturados, quais sejam: noético-metafísico, noético-ontológico, 

ontológico-formal e ontológico-real. Por isso, postula-se que é possível ver na tratativa do 

Absoluto oferecida por Lima Vaz os elementos fundamentais de uma teologia filosófica que, 

se não é completa segundo os cânones tradicionais (existência, essência e atributos divinos), 

situa-se na composição de um sólido alicerce para o discurso filosófico sobre Deus. 

1.1. Posição do Esse subsistens 

Deve-se retomar aquela pré-compreensão intuitiva do esse e do Absoluto real, 

entrevisto de modo latente na percepção da dimensão tética do juízo. É a partir dela que se 

prosseguirá a presente análise32. Lima Vaz não cessa de enaltecer o gigantesco passo realizado 
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 É esta a metodologia que Lima Vaz utiliza, em chave dialética, na exposição metafísica presente em EF VII, p. 

92-222. A tal respeito, ele afirma: ―Esse instrumento metodológico permite organizar, como veremos, os 

diversos estágios da metafísica tomásica do esse à luz da interrogação fundamental sobre a causa essendi. Não 

iremos, pois, nos prender à letra dos textos de Tomás de Aquino ou à sua seriação cronológica‖. EF VII, p. 90. 

Na presente exposição, não se retomará inteiramente todo o percurso da argumentação vaziana em questão, 

mas se voltará a atenção para seus pontos mais significativos em referência do Absoluto de ser. 

30
 EF VII, p. 95, nota 1. 

31
 Cf. EF VII, p. 90-93. 

32
 ―Com efeito, a afirmação do esse (existir) no juízo vai além necessariamente, no seu dinamismo intencional, 

da limitação eidética dos objetos finitos a que se aplica e, em virtude da ilimitação tética do próprio ato de 

afirmação, põe inelutavelmente, como horizonte último não contemplado, mas dialeticamente implicado, o 
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por Tomás de Aquino ao introduzir num contexto de pensamento prevalentemente 

essencialista (ou ousiocêntrico), como era o da tradição grega, a novidade do ato de ser – ato 

perfeito (enérgeia) e inteligível (logikós) – como núcleo gerador da metafísica
33

. Trata-se de 

uma consequência da noção bíblico-cristã de criação, harmonizada com os cânones da razão 

filosófica, que pôs em cena de modo novo a relação entre pensamento e realidade, com a qual 

se havia lançado as bases do discurso metafísico na Grécia Antiga
34

. 

A inteligibilidade do real se funda, assim, na ―(...) intuição da transcendência do ser 

como primeiro inteligível posto absolutamente sobre toda limitação eidética dos entes finitos 

e relativos‖
35

. O ato de ser, que pervade os entes sem neles se esgotar, é que os torna 

inteligíveis. Lima Vaz chama a atenção para a importância do estudo feito pelo Aquinate do 

Liber de Causis para que chegasse a explicitar filosoficamente esta conclusão
36

. Com efeito, 

nele vem afirmado: ―prima rerum creatarum est esse et non est ante ipsum creatum aliud‖
37

. 

O ser (esse) dos entes é a primeira realidade criada: ora, uma coisa para ser inteligível deve 

por primeiro existir; existindo, deve poder ser pensada e conhecida; se o existir (esse) é a 

primeira realidade criada, sua inteligibilidade depende do fato de ser pensado/conhecido por 

aquele que o criou. O existir dos entes e sua inteligibilidade apontam para o Esse Absoluto 

como sua causa. Segundo Lima Vaz, ―nessa intuição está implicada (...) a pré-compreensão da 

anterioridade objetiva do Esse absoluto como causa essendi (...) sobre sua afirmação 

subjetiva pela inteligência finita‖
38

. A inteligência finita (como é a do homem), justamente 

porque finita, não pode fundar em si mesma a radical inteligibilidade do real porque também 

                                                                                                                                                                                     

Existir subsistente infinito na sua absoluta transcendência, cuja existência, no âmbito da inteligibilidade 

analógica, será formalmente demonstrada nas provas clássicas da existência de Deus‖. EF VII, p. 264. 

33
 ―A metafísica tomásica do esse representou a transcrição conceptual mais abrangente e profunda da fulgurante 

irrupção do esse no domínio da inteligibilidade elementar dos seres [entes] que tradição clássica circunscrevera 

ao domínio da essência‖. EF VII, p. 97. 

34
 Nos modelos parmenidiano (o ser é), platônico (a ideia é ontos on), aristotélico (primazia ontológica das 

substâncias suprassensíveis e, principalmente, do ato puro) e neoplatônico (unidade da Inteligência, que 

procede do Uno, na diferença dos inteligíveis). Cf. EF VII, p. 99. 

35
 EF VII, p. 99s. 

36
 Cf. EF VII, p. 97. O Liber de Causis, texto neoplatônico, deriva em sua maior parte dos Elementos de teologia 

de Proclo (410-485), com acréscimos feitos por filósofos árabes (Alfarabi, Avicena, Algazel), porém foi 

considerado pelos medievais como obra de Aristóteles. Santo Tomás foi o primeiro a dar-se conta deste 

equívoco e corrigi-lo, a partir do confronto do Liber de Causis com a tradução da citada obra de Proclo, feita 

diretamente do grego por Guilherme de Moerbeke.  

37
 Liber de Causis, Propositio IV, n. 37. In: In De Causis, p. 27 (A edição reporta o texto latino do Liber de 

Causis antes do comentário tomasiano a cada Propositio). 

38
 EF VII, p. 100.  
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sua própria inteligibilidade é fundada pelo ato criador, que portanto a ultrapassa. Assim, os 

entes finitos, em geral, e os entes dotados de capacidade intelectiva, em particular, indicam 

com seu existir e sua inteligibilidade/inteligência a realidade transcendente do Esse Absoluto. 

No dizer de Lima Vaz, 

(...) nesse momento inaugural do discurso metafísico, a inteligência finita, no 

exercício de sua nóesis, do seu primeiro ato de intuição, é também ela 

compreendida na esfera da inteligibilidade absolutamente universal do Esse, não 

somente, portanto, na extensão lógica do esse commune, mas na transcendência 

metafísica do Esse subsistente39. 

Por outro lado, a inteligência finita se manifesta como capaz de se abrir 

intencionalmente à infinidade do Absoluto: ―(...) a intuição do Esse é ato de uma razão que se 

mostra assim capaz de elevar-se à theoria desinteressada do Ser (capax entis)‖
40

, como já se 

teve ocasião de tratar quando se mencionou a dimensão humana do espírito. 

Neste primeiro estágio de uma teologia filosófica, estágio noético-metafísico, chega-se 

à conclusão de que se a realidade é inteligível (e este é um dado incontestável, haja vista o 

desenvolvimento da ciência em todos os seus âmbitos), tal inteligibilidade se funda no ato de 

existir (esse); tal ato, de que cotidianamente se faz experiência, é intuído em sua profundidade 

mediante a atividade judicativa do intelecto; nesta intuição, o ser se mostra como irredutível 

aos entes, de modo que estes ―(...) só são pensáveis a partir do Esse infinito e absoluto que 

permanece imutável em sua plenitude inteligível‖
41

.  

1.2. Esse subsistens e ideia 

Como decorrência de quanto afirmado, no segundo estágio do itinerário metafísico 

vaziano, caracterizado como noético-ontológico, trabalha-se a relação entre ideia e existência, 

ou seja, procura-se responder às questões: como é possível traduzir o esse no logos?; como 

exprimir o Esse Absoluto no discurso? Lima Vaz se reporta ao pensamento platônico, que por 

primeiro estabelece a dialética de unidade na diferença entre ser, uno e pensar
42

. Com efeito, 

o que se pensa quando se pensa? Em última análise, pensa-se o ser que, em si mesmo, é uno. 
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 EF VII, p. 100. 

40
 EF VII, p. 101. 

41
 EF VII, p. 96. 

42
 Cf. EF VII, p. 105. 
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O ser, porém, manifesta-se nos entes finitos e múltiplos. Entra em cena a magna quaestio da 

filosofia antiga: como conciliar o uno e o múltiplo? Como pensá-los de modo coerente?  

A interpretação vaziana da questão vai buscar na tradição neoplatônica o conceito de 

tópos tõn eidõn, que se identificaria com o Nous (Inteligência) procedente do Uno. Nele 

estariam presentes as ideias como paradigmas do mundo físico, o que faz ver a relação 

dialética entre a pluralidade das ideias na unidade da Inteligência, que Lima Vaz considera ―a 

expressão ontológica mais profunda da polaridade entre o uno e o múltiplo‖
43

 nos termos da 

filosofia grega. Tal doutrina foi recebida pelo pensamento cristão por meio de Santo 

Agostinho e do Pseudo-Dionísio nos termos do exemplarismo, o que implica a confluência de 

ser, uno e nous na realidade suprema do Deus Uno e Trino, Criador dos entes finitos. À 

Segunda Pessoa da Trindade divina, o Verbo, é atribuído o conter as ideias de todas as coisas.  

A dialética das Ideias recebe seu estatuto metafísico na dialética ad intra da 

identidade das Ideias na Inteligência (Verbo) e da diferença das Ideias na mesma 

Inteligência seja como rationes aeternae (Agostinho), seja como exemplares da 

causalidade criadora do Absoluto, ou paradeígmata (Pseudo-Dionísio)44. 

Desse modo, o próprio Esse divino é aqui visto como Nous que pensa a si mesmo 

(geração ad intra do Verbo) e que pensa – e, assim, cria – a multiplicidade dos entes finitos 

(exemplaridade criadora ad extra do Verbo)
45

. De acordo com Lima Vaz, 

Com efeito, Inteligência e inteligibilidade são noções correlativas, e a afirmação 

de uma inteligibilidade radical do ser implica a afirmação de uma Inteligência 

absoluta como fonte primeira da inteligibilidade, da qual participa o próprio 

sujeito afirmante enquanto sujeito finito46. 

O ser, tanto no Absoluto transcendente quanto nos entes finitos, não se esgota numa 

estéril ipseidade tautológica (como entendia Parmênides), mas manifesta sua riqueza 

ontológica como identidade na diferença, unidade na multiplicidade. Além disso, este é o 

ponto em que o pensamento cristão pôde realizar o salto propriamente teológico: ―a 

intencionalidade noética da intuição do Esse como absoluto (Ipsum Esse subsistens) explicita-
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 EF VII, p. 106. 

44
 EF VII, p. 107. 

45
 Cf. De veritate, q. 3; S. Th. I, q. 15. 

46
 EF VII, p. 109. 
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se na pré-compreensão de um Absoluto pessoal (Deus)‖
47

, que a Revelação bíblica afirmará 

como tri-pessoal. 

1.3. Esse subsistens e noções transcendentais 

O passo seguinte no iter vaziano (estágio ontológico-formal) procura aprofundar a 

problemática da expressão do Esse Absoluto no discurso, mediante as noções transcendentais, 

das quais já se tratou, sob a perspectiva histórico-teórica, no Capítulo II
48

. De fato, se o o 

conceito de ente e o ser mesmo não se reduzem a uma tautologia, eles possuem uma 

polivalência inteligível que conjuga dialeticamente identidade e diferença, que é o elemento 

característico dos transcendentais: ―a totalidade inteligível do esse é pensada sob distintas 

razões formais, ou conceitos primitivos logicamente convertíveis entre si na sua absoluta 

universalidade‖
49

. Tais noções ultrapassam qualquer limitação categorial, abrangendo todo o 

campo de significação do ser, de modo que constituem, de um lado, o horizonte último da 

inteligência, no qual se circunscrevem todos os demais conceitos; de outro, eles possibilitam 

ao discurso metafísico a suprassunção dialética do esse e da ideia, abrindo caminho para se 

falar também do Absoluto de ser em termos de ipseidade e alteridade. 

O primeiro dos transcendentais é o conceito generalíssimo de ens inquantum ens, que 

se forma a partir da intuição do esse (ato de existir) e da abstração de toda determinação 

particular dos entes. A partir dele são deduzidos os outros transcendentais como explicitações 

da inteligibilidade do existir nos existentes, chegando-se assim à enumeração desses 

conceitos: ens, unum, res, aliquid, verum, bonum (e pulchrum)
50

.  
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 EF VII, p. 107. 

48
 Lembre-se apenas que ―a teoria platônica das Ideias foi, por sua vez, a fonte da chamada doutrina dos 

transcendentais (no sentido clássico), ou seja, das noções primeiras que se formam necessariamente em nossa 

inteligência, como Ser, Algo, Uno, Verdadeiro, Bom e Belo. Essas noções entram no enunciado dos primeiros 

princípios, nos quais se exprime a inteligibilidade primeira ou radical de qualquer objeto – sua inteligibilidade 

propriamente ontológica – e cuja justificação só é possível pelo procedimento dialético da retorsão (élenchos), 

como mostrou Aristóteles a propósito do princípio de não-contradição no IV (gamma) livro da Metafísica‖. 

MD, p. 13. 

49
 EF VII, p. 111. 

50
 Como se pode ver na célebre página tomasiana do De veritate q. 1, a. 1, reportada supra. Para Lima Vaz, 

―articuladas dialeticamente na forma mais elementar do discurso filosófico, tal como Tomás de Aquino a 

expõe no De veritate I, 1, as noções transcendentais  constituem a primeira expressão formal da 

inteligibilidade da existência‖. EF VII, p. 115. 
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Os transcendentais apresentam a relação do ente consigo mesmo (res, unum) e com o 

diferente de si (aliquid, verum, bonum). Ao mesmo tempo, explicita-se o modo de relação 

entre o real e o espírito, através dos conceitos de verum e bonum: a verdade é a determinação 

da inteligência teórica pelo existente; o bem é a determinação do existente pela inteligência 

prática. Assim, a inteligibilidade do esse, manifestada na dialética de identidade e diferença, 

vem posta em relevo pelos transcendentais, que apontam para sua fonte e plena realização no 

Esse Absoluto (que não só é inteligível, mas Inteligência suprema e fonte de inteligibilidade). 

1.4. Esse subsistens e liberdade 

O quarto passo realizado por Lima Vaz na apresentação metafísica do Esse 

transcendente é chamado por ele de ontológico-real e se refere à Liberdade como seu atributo 

pari gradu à Inteligência. De acordo com o filósofo jesuíta, este é um dos problemas mais 

difíceis da metafísica, pois se trata de coadunar duas proposições ao menos aparentemente 

contraditórias: (a) o Absoluto, como Esse ipsum subsistens, possui necessidade intrínseca de 

existir; (b) o Absoluto, por ser tal, possui infinita e livre autodeterminação. Os termos da 

oposição são, pois, necessidade e liberdade na medida em que se predicam do Absoluto. 

A raiz da problemática está na experiência finita que o homem faz do livre-arbítrio, 

forma limitada da liberdade de escolha entre isto ou aquilo que, todavia, comporta diversas 

limitações, malgrado a resistência humana a tudo que possa parecer um modo de coação. O 

conceito de necessidade, porém, traz consigo uma valência analógica, indicando seja aquela 

originária, que provém da causa eficiente, seja a teleológica, proveniente da causa final, seja a 

quiditativa, que diz respeito aos limites da essência de cada um e que, por isso mesmo, é 

absolutamente vinculante. Ora, os entes dotados de razão e vontade (espírito) são livres, na 

medida da própria essência, de modo que a liberdade é capacidade ativa dos entes racionais. 

De acordo com Lima Vaz, 

É a partir da necessidade da essência que podemos entender o Esse absoluto 

(Ipsum Esse subsistens), no qual essência e existência se identificam como 

identidade na diferença entre Necessidade absoluta e absoluta Liberdade. Com 

efeito, o Absoluto existe como absoluta autoposição de si mesmo (a se, 

necessidade) e absoluta autodeterminação (ad se, liberdade)51. 
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 EF VII, p. 118. 
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O filósofo jesuíta identifica no pensamento de Plotino a primeira tratativa desta 

questão, quando é atribuída ao Uno a suprema liberdade que consiste em ser totalmente si 

mesmo (autós autó)
52

. Com efeito, Plotino radicaliza o questionamento filosófico, admitindo 

a pergunta sobre o porquê da existência do Uno, ou seja, sobre o princípio do princípio. A tal 

questão responde dizendo que a liberdade é a causa do Uno, o qual existe como livre causa 

autoprodutiva, causa sui. O Uno causa a si mesmo porque é aquilo que quer ser ou quer ser 

aquilo que é – o Bem supremo.  Por outro lado, Plotino entende que, se o Uno em si mesmo é 

livre autoprodução, sua atividade produtiva ad extra se caracteriza pela necessidade da 

processão direta da Inteligência e da Alma e, indiretamente, do mundo físico. ―O Uno põe-se 

livremente e, pondo-se livremente, produz necessariamente as outras coisas que dele (...) não 

podem não derivar‖
53

. 

Tomás de Aquino dá amplo tratamento a esta questão em vários passos de sua obra
54

, 

inserindo-a no contexto da riqueza ontológica do Esse Absoluto, que transborda em sua 

Inteligência e também em sua Vontade, sendo que ambas se reconduzem ao próprio actus 

essendi divino, idêntico à sua essência, numa simplicidade total. Assim, o discurso metafísico 

mais uma vez atua com o binômio identidade-diferença, conjugando na atualidade do esse o 

intelligere e o velle. Afirma Santo Tomás que  

Assim, em todo ente que possui o intelecto existe a vontade, como em todo ente 

dotado de sentidos existe o apetite sensitivo. Por isso, é necessário admitir que em 

Deus está presente a vontade, estando também presente o intelecto. E como o seu 

conhecer coincide com o ser, assim é também para o seu querer55. 

 

A Deus compete possuir vontade, sendo dotado de intelecto. Ora, assim como ele 

conhece mediante a sua essência (...), assim também quer. Portanto, a vontade de 

Deus é a sua mesma essência56. 

Da mesma forma que o Absoluto tem a si mesmo como primeiro ―objeto‖ de seu 

conhecimento, assim também ama-se a si próprio como Sumo Bem, na infinita riqueza de seu 

esse. Segundo Lima Vaz, ―(...) podemos definir a Liberdade absoluta como ordenação 

reflexiva ao Bem absoluto, ou infinita complacência do Esse subsistens na sua própria 
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 Cf. PLOTINO, Enneadi, VI, tr. 8. 

53
 REALE, G., Storia della filosofia greca e romana, v. 8, p. 194.  

54
 Cf. De veritate, q. 23, a. 1, 4 e 5; SCG I, c. 72-88; S. Th. I, q. 19; 59, a. 2. 

55
 S. Th. I, q. 19, a. 1. 

56
 SCG I, c. 73. 
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essência como Fim para si mesmo‖
57

. Seu bem-querer, contudo, estende-se para além de si em 

direção aos entes que generosamente chama à existência, criando-os, a partir do conteúdo de 

seu pensamento (as ideias no Verbo), segundo o princípio bonum est diffusivum sui (em sua 

interpretação não-emanatista). Em outras palavras, porque Deus conhece e quer livremente os 

entes finitos é que eles existem
58

. Neste sentido é que Lima Vaz afirma que ―(...) é a 

identidade na diferença entre as ideias e o Verbo que constitui o núcleo conceptual mais 

profundo da concepção tomásica da Liberdade absoluta‖
59

. E ainda acrescenta: 

Ao pressupor, de um lado, a identidade entre o Uno e a Inteligência, sede das 

ideias, ele torna supérflua a processão neoplatônica; e ao admitir, de outro, a 

plurivocidade do ato criador pensado a partir do universo das ideias no Verbo, ele 

torna inteligível a criação imediata dos seres [entes] finitos como seres [entes] 

distintos segundo o seu exemplar no Verbo60. 

De fato, de acordo com o Doutor Angélico, 

A vontade divina possui uma relação necessária com a sua bondade, a qual é seu 

objeto próprio. Deus quer assim necessariamente que exista a sua bondade, como 

nossa vontade quer necessariamente a felicidade. Todas as outras coisas, Deus as 

quer enquanto são ordenadas à sua bondade como a seu fim (...). Porém, assim 

como a bondade de Deus é absolutamente perfeita em si mesma e pode estar sem 

tudo o mais, não tirando disso nenhum acréscimo de perfeição, segue-se que 

querer as coisas distintas de si não é necessário para Deus como necessidade 

absoluta. Todavia, pode tornar-se necessário em força de uma hipótese: supondo 

realmente que Deus as queira, não pode não querê-las, porque a sua vontade não 

pode mudar61. 

Desse modo, do Esse Absoluto como subsistente em si e fonte do existir e da 

inteligibilidade de tudo, chega-se ao Esse Absoluto entendido como fim último, Bem supremo 

ao qual tudo tende, segundo a lógica do exitus-reditus, cara a Tomás de Aquino
62

. 
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 EF VII, p. 124. 

58
 Cf. S. Th. I, q. 14, a. 8. Santo Tomás, em outra passagem, diz claramente: ―Sem nenhuma dúvida, é necessário 

acolher firmemente que Deus produz no ser as coisas por uma livre decisão de sua vontade, sem nenhuma 

necessidade de sua natureza‖. De potentia, q. 3, a. 15, responsio. 

59
 EF VII, p. 124. 

60
 EF VII, p. 124. 

61
 S. Th. I, q. 19, a.3. 

62
 Sabe-se que o plano ou esquema geral da Suma Teológica segue esta ordenação lógica. Cf. CHENU, M.-D., 

Introduction à l‟étude de Saint Thomas d‟Aquin, p. 255-276; BIFFI, I., Teologia, storia e contemplazione in 

Tommaso d‟Aquino, p. 225-312.  
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Antes, porém, de concluir este ponto, é necessário, mesmo que de passagem, dizer 

algo sobre o tema do Absoluto como causa sui, ainda que Lima Vaz o deixe como que em 

suspenso
63

. O conceito de causa sui não foi elaborado primeiramente para se referir ao 

Absoluto transcendente, mas ao homem num sentido moral de autonomia e independência no 

tomar decisões e orientar a própria vida
64

. Contudo, já para Plotino, o Uno seria absoluta 

liberdade, total autonomia, inesgotável atividade produtiva e autoprodutiva, de modo que seu 

existir e seu agir formariam uma só realidade
65

. 

Suarez usa tal expressão com uma conotação negativa, dando a entender que Deus de 

nenhum modo é causado em seu existir
66

. Com Descartes, o uso de causa sui aplicado a Deus 

torna-se frequente, estando a indicar sua asseidade, ou seja, sua independência quanto ao 

existir, no sentido de ser para si mesmo o que a causa eficiente é para seus efeitos
67

. Spinoza 

dá muito relevo à noção de causa sui, que ele entende como uma essência necessariamente 

existente
68

. Por um lado, tal definição parece concordar com a afirmação tomasiana de que em 

Deus essência e ser coincidem; por outro, está mais próxima ao famoso argumento ontológico 

anselmiano, do qual, porém, o prosseguimento da argumentação espinoziana demonstrará a 

distância, quando serão identificados Deus e substância única, Deus sive natura. 
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 Cf. EF VII, p. 119. 

64
 Neste sentido, podem ser vistos os seguintes textos: ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, III, 1111b 4 – 1113a 

32; S. Th. I-II, q. 6-7. 
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 Segue a célebre página de Plotino, em que emerge pela primeira vez a noção ontológica de causa sui: ―Se nós 

assinalamos algumas atividades ao Uno e, por assim dizer, à sua vontade, então tais atos acabam por ser a sua 

essência, e a sua vontade e a sua essência coincidem. Neste sentido, o Uno será exatamente aquilo que quis 

ser, e afirmar que ele quer e age de modo conforme à sua natureza equivale a afirmar que a sua essência é 

como ele quer e age. Ele é, assim, absolutamente senhor de si, podendo dispor também de seu ser (...). No Bem 

a vontade de ‗ser aquilo que se é‘ corresponde por assim dizer à sua essência e não se poderia por isso 

surpreendê-lo sem a vontade de ser como é, ao contrário, a vontade de ser de per si corresponde ao seu ser 

aquilo que deseja: neste sentido, o Bem e o decidir pelo Bem formam uma unidade, a qual não é de ordem 

inferior, porque não há diferença entre aquilo que ele queria ser e aquilo que efetivamente lhe compete ser (...). 

Pode-se também dizer que nenhum dos outros entes encontra na sua própria essência a razão da 

autocomplacência pelo simples motivo que se pode sempre estar desiludido de si mesmo. Ao invés, na 

hipóstase do Bem está necessariamente incluída a escolha e a vontade de si (...). Ora, se o querer deriva do 

Bem, é necessário que também o ser derive dele, de modo que o raciocínio leva a concluir que o Bem criou a 

si mesmo. De fato, uma vez admitido que a vontade deriva dele quase como um seu produto e que esta se 

identifica com a sua existência, então ele mesmo se pôs no ser assim como é. Não se pode, pois, dizer que seja 

aquilo que a sorte escolheu, mas aquilo que ele mesmo quis‖.  PLOTINO, Enneadi,VI, tr. 8, n. 13 (grifos do 

autor do trabalho). 

66
 Cf. SUAREZ, F., Disputationes metaphysicae, d. 28, s.1. 

67
 Cf. DESCARTES, R., Meditações sobre filosofia primeira, III. 

68
 ―Entendo por causa de si (causa sui) aquilo cuja essência implica a existência, ou seja, aquilo cuja natureza 

não se pode conceber a não ser como existente‖. SPINOZA, B., Etica, I, 1.  
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Numa outra acepção, em sua tese a respeito da fundação ontoteológica da metafísica, 

Heidegger sustenta que uma das características principais deste modelo é a visão de Deus 

como causa sui, entendendo-se Deus como uma hipótese ou uma função fundamentadora ao 

interno do discurso. Trata-se, no caso, de uma função lógico-ontológica a que se dá o nome de 

―Deus‖ e não de uma afirmação existencial do Absoluto transcendente. Esta função garantiria 

uma fundação total do ente a partir de uma auto-fundação originária do ente supremo
69

.  

Como situar a este respeito o pensamento tomasiano? O Doutor Angélico exclui 

totalmente a noção de causa sui no sentido que ela tomou a partir do advento da 

modernidade
70

. Em primeiro lugar, é impossível causar-se a si mesmo, pois toda causa, para 

atuar, deve estar em ato e não se pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo em relação 

à mesma perfeição
71

. Tratando-se de Deus, ele não tem início, simplesmente é, eternamente, 

num estável e contínuo ato perfeito de ser
72

. Além do mais, ele não comporta potência 

passiva, de modo que não pode ter-se causado, dando-se um ato que não possuía
73

. Assim, 

fica excluída qualquer autocausalidade divina. 

Uma posição bastante equilibrada sobre este assunto é a de Blondel. Segundo ele, a 

iniciativa absoluta de existência, expressa pelo conceito de causa sui, já que escapa a toda 

possível experiência humana, pode ser vítima de muitos equívocos e incompreensões
74

. 
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 Desta questão já se tratou no final do capítulo precedente. Limita-se aqui a reenviar ao substancioso artigo de 

Marion, que caracteriza com profundidade o paradigma ontoteológico e sua incompatibilidade com o 

pensamento do Aquinate. Cf. MARION, J.-L., ―Saint Thomas d‘Aquin et l‘ onto-théo-logie‖. Revue Thomiste, 

n. 95/1, p. 31-66. 

70
 Cf. Ibidem, p. 52-55.  

71
 ―Não é possível que alguma coisa seja causa eficiente de si mesma porque, de outro modo, seria antes de si 

mesma, o que é impossível‖. S. Th. I, q. 2, a. 3. 

72
 Sobre a noção de eternidade, escreve Santo Tomás: ―(...) o conceito de eternidade é dado por estas duas coisas: 

primeiro, pelo fato de que o que é na eternidade é interminável, isto é sem princípio e sem fim (referindo-se a 

palavra término a ambos). Em segundo lugar: pelo fato de que a mesma eternidade exclui toda sucessão, 

‗existindo toda conjuntamente‘‖. S. Th. I, q. 10, a. 1. Aplicando esta noção a Deus, afirma: ―Assim, sendo 

Deus sumamente imutável, a ele de modo absoluto compete ser eterno. E não é somente eterno, mas é também 

a sua própria eternidade, enquanto nenhuma outra coisa é a própria duração, porque não é o próprio ser. Deus, 

ao invés, é o seu próprio ser uniforme, e por isso como é a sua essência, assim é a sua eternidade‖. S. Th. I, q. 

10, a. 2. 

73
 ―Deus não é causado (...), sendo a primeira causa eficiente‖. S. Th. I, q. 3 a. 7. ―Deus é a primeira causa e não é 

causado‖. SCG, I, c. 22. 

74
 ―Nossa imaginação e nossa mesma razão permanecem, malgrado tudo, rebeldes a esta obscuridade de um 

Existente em si e a partir de si, assim incompreensível para nós que nós o julgamos de bom grado 

incompreensível em si mesmo ou, melhor dizendo, a si mesmo. Não é absurdo ser sua própria causa, causa 

sui, tirar-se, por assim dizer, de si mesmo, senão do nada, ens a se e de tomar como definição sum qui sum, 
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Destaca-se, sobretudo, o equívoco de identificá-la com uma autocriação da parte de Deus
75

. 

Para ele, seria mais justo entendê-la como a recíproca implicação, no Absoluto de ser, de uma 

potência infinitamente fecunda e uma completa autotransparência. Em suas palavras, 

Nenhuma prioridade é concebível e desejável, no íntimo do Absoluto, entre esta 

potência infinitamente fecunda e esta luz intrínseca pela qual ele se aclara e se doa 

literalmente a si mesmo. Nenhuma limitação condiciona esta geração íntima e 

integral, independente de toda duração, de toda fatalidade, de toda necessidade 

intrínseca: só uma imutável verdade, intrinsecamente fundada naquilo que é a 

excelência e a felicidade de uma perfeição sem começo, sem sombra e sem 

declínio, une necessariamente a liberdade e o amor76. 

1.5. A existência pessoal de Deus 

No momento em que o itinerário da metafísica do esse chega ao entrecruzamento de 

suas ―duas jornadas‖, impõe-se tratar da questão referente à existência pessoal do Absoluto. 

Como se sabe, a demonstração da existência de Deus no pensamento tomasiano dá-se pelas 

célebres ―cinco vias‖ (movimento, causalidade, contingência, graus de perfeição, ordem do 

universo), que fazem remontar a um princípio necessário ―a que todos chamam Deus‖
77

. 

Alcança-se, desse modo, o horizonte de um Absoluto real, que a ilimitação tética do ato de ser 

expresso no juízo tinha apenas antevisto intuitivamente
78

.  

                                                                                                                                                                                     

senão mesmo esta divisa altaneira – que lhe faz, sem dúvida, escapar a toda fatalidade, mas que confina sua 

liberdade ao arbitrário – : ‗eu sou aquilo que quero‘(...)?‖.BLONDEL, M., L‟Être et les êtres, p. 178.  

75
 ―Ao contrário, dado que nós falamos de Ens a se, o Existente por si, aquilo que nós ensaiamos de ter no 

pensamento é a ideia de uma iniciativa absoluta e esta concepção sem análogo cai sob o jugo de imagens 

falaciosas, como se nós nos figurássemos ‗a autocriação‘ do existente, este se elevando a si mesmo do nada, e 

ainda doando-se a si mesmo todas as perfeições (...)‖. Ibidem, p. 179.  
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 Ibidem, p. 180. 
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 Cf. S. Th. I, q. 2, a. 3; SCG, I, c. 13. Não se ocupará, nesta sede, da análise detalhada das quinque viae, para o 

que se reenvia a GILSON, E., Le thomisme, p. 88-122. Para uma visão abrangente dos vários argumentos 

surgidos ao longo da história para tratar da existência de Deus, cf. SÉVE, B., La question philosophique de 

l‟existence de Dieu, 2.ed., Paris: PUF, 1997. 

78
 ―Nessa afirmação protológica do esse como absoluto, faz-se presente uma pré-compreensão da existência de 

Deus como Ipsum Esse subsistens (...), mas esse problema não é posto aqui formalmente. A demonstração 

formal da existência de Deus ocorre no fim e não no início da metafísica‖. EF VII, p. 96, nota 2. Lima Vaz 

chama a atenção para o fato de Tomás se contentar com a apresentação das cinco vias como únicos 

argumentos utilizados ex professo para demonstrar a existência de Deus. Não seria possível integrar a elas 

outros argumentos? Pense-se, por exemplo, na estrutura analógica do ente, que exige um analogatus princeps; 

na distinção real entre essência e ser nos entes finitos, que aponta para a unidade de ambos no Esse subsistens; 

no próprio dinamismo do conhecimento, como se viu há pouco, que traz latente um desiderium naturale 

videndi Deum. Cf. SCG, II, 55; III, 48. Certamente, podem-se incluir tais elementos, como legitimamente 

tomasianos, no discurso sobre Deus. Segundo Gilson, o Aquinate, porém, nas cinco vias, quis recolher apenas 

―provas‖ que se baseassem em dados considerados incontestes pelos pensadores seus contemporâneos.  Cf. 
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O lugar ideal desta demonstração é o final do discurso metafísico, em sua transição 

para o discurso teológico (sacra doctrina), de modo que ―(...) o conhecimento do Absoluto no 

fim reflui sobre o princípio para assegurar a definitiva fundamentação especulativa da pré-

compreensão do Absoluto, que torna possível o mesmo discurso‖
79

. Pareceu oportuno, 

contudo, mencionar este ponto central da teologia filosófica ao final da etapa do itinerário 

metafísico referente a Deus visto em si mesmo, antes de se proceder à consideração de suas 

relações com o conjunto dos entes finitos, avançando ainda na tratativa deste mesmo Absoluto 

existente como pessoa
80

. 

Já se afirmou acima que, pelo menos desde Santo Agostinho, entende-se o topos 

noetón (lugar das ideias) platônico como a Inteligência divina, que se identifica com a 

Segunda Pessoa da Trindade, o Verbo. Igualmente, no capítulo anterior, havia-se falado da 

noção de pessoa em relação ao homem. É hora de colocar-se o questionamento: ao Absoluto 

de ser cabe a atribuição do conceito de pessoa? O que significa pessoa em sua referência a 

Deus? A estes temas o pensamento patrístico dedicou muito empenho e não poucos esforços 

de entendimento entre os de língua grega e os de língua latina, de modo que, com os grandes 

concílios do século IV, sobretudo o de Niceia (325) e o de Constantinopla I (380), chegou-se 

a afirmar com a maior clareza possível que existe um único Deus em três Pessoas
81

. Não é 

tarefa deste trabalho entrar em pormenores doutrinais ou teológicos, mas levando em conta 

esta tese de absoluta centralidade pra o pensamento cristão, deseja-se entender o que significa 

falar de pessoa(s) em relação a Deus. 

Para tanto, parte-se das questões em que Tomás de Aquino trata das pessoas divinas
82

. 

O Doutor Angélico parte da definição de pessoa dada por Boécio: persona est rationalis 

naturae individua substantia
83

, explicando que as substâncias se individuam por si, 

diferentemente dos acidentes, e enquanto tais são chamadas de hipóstases (ou sujeitos). De 

modo mais perfeito encontram-se as substâncias dotadas de razão porque ―possuem o domínio 

                                                                                                                                                                                     

GILSON, E., Autour de Saint Thomas, p. 108. Neste capítulo (p. 97-126), Gilson apresenta uma súmula da 

metafísica tomasiana do esse. 

79
 EF III, p. 332, nota 140. 

80
 Cf. EF III, p. 326-332. 

81
 Cf. SESBOÜE, B., ―Dieu et le concept de personne‖. Revue Théologique de Louvain, n. 33, p. 321-350. 

82
 Especialmente, S. Th. I, q. 29. 

83
 S. Th. I, q. 29, a. 1. A citação de Boécio é tirada da obra De duabus naturis, c. 3. 
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dos próprios atos‖
84

. Chama-se, assim, pessoa a uma realidade individual que possui 

autonomia quanto ao ser (substância) e quanto ao operar (racional). Segundo Tomás, ―a 

pessoa significa quanto de mais nobre existe em todo o universo, ou seja, o subsistente de 

natureza racional‖
85

.  Por tudo isso, é conveniente aplicar a Deus o conceito de pessoa, 

guardada a devida analogia de atribuição, já que ―aquilo que é indicado por este nome é 

afirmado de Deus em muitas maneiras, ou seja, que ele existe por si em grau supremo e 

perfeitissimamente inteligente‖
86

. A conclusão a que se chega até aqui, nas palavras de 

Dubarle, é: 

Não existe mais que um só ser substancial que está em ato na natureza divina, 

natureza e ser devem, então, ser idênticos; e este ser é, de modo totalmente 

natural, apreendido mentalmente como um sujeito individual, singular existencial 

ao modo das coisas empíricas existentes e singulares87. 

A esta primeira conclusão, poder-se-ia lançar o questionamento de Blondel: ―O Ser 

absoluto se contentaria ao olhar do filósofo, mesmo o mais religioso, com tal 

denominação?‖
88

. Ainda com o autor francês, poder-se-ia responder: não. O discurso precisa 

ir adiante, já que a concepção até aqui alcançada, ainda que verdadeira, é insuficiente, pois 

sufocaria a pessoa divina num isolamento total. Entendendo-se a individualidade, a que se 

refere o conceito em questão, como indivisão quanto a si e distinção quanto aos outros
89

, vê-

se que ela não é uma clausura monádica, mas se orienta à relação. Nesse sentido, o atributo 

pessoa – que designa um sujeito racional – vem indicado pela fé cristã como pertencente a 

Deus em modo triplo. Assim, ―Deus é um e único, mas não a modo de um único indivíduo 

substancial, de uma substância primeira estritamente entendida pela ontologia de 

Aristóteles‖
90

. Em Deus, Absoluto de ser, sua própria essência é individuada ad intra pelas 

relações originárias nela presentes. Quanto a isso, afirma Santo Tomás: 

(...) a distinção em Deus não se faz a não ser pelas relações de origem. E tais 

relações em Deus não são como acidentes inerentes ao sujeito, mas são a mesma 
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 S. Th. I, q. 29, a. 1, respondeo. 
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 S. Th. I, q. 29, a. 3, respondeo. 
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 S. Th. I, q. 29, a. 3, ad primum. 
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 DUBARLE, D., L‟Ontologie de Thomas d‟Aquin, p. 184. 
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 BLONDEL, M., L‟Être et les êtres, p. 195. 
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 Cf. DUBARLE, D., L‟Ontologie de Thomas d‟Aquin, p. 186; S. Th. I, q. 29, a. 4, respondeo. 

90
 DUBARLE, D., L‟Ontologie de Thomas d‟Aquin, p. 184.  
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essência divina: por isso, elas são subsistentes como subsiste a essência divina. Do 

mesmo modo, pois, que a divindade é Deus, assim a paternidade divina é Deus 

Pai, o qual é pessoa divina. Por isso, a pessoa divina significa uma relação como 

subsistente. E isto equivale a significar a relação como substância, quer dizer uma 

hipóstase subsistente na natureza divina, ainda que isto que subsiste na natureza 

divina não seja outro que a mesma natureza divina91. 

Assim, segundo o pensamento cristão, o Absoluto de ser, a que se chama Deus, 

subsiste em três pessoas, de modo que se pode completar o enunciado do nome divino por 

excelência: Esse ipsum subsistens in tres personae. Nas palavras de Blondel, ―três Pessoas 

perfeitas na eterna unidade de uma Transcendência absoluta‖
92

. Dubarle especifica que, em 

virtude da enérgeia divina, isto é, de sua perfeição operativa, é que se encontra em Deus a tri-

personalidade. Tal enérgeia se manifesta, em termos já mencionados anteriormente, como 

Inteligência e Vontade. Assim, ao Pai, Princípio sem princípio, atribui-se a unidade; ao Filho, 

que procede do Pai, a Inteligência; ao Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, a Vontade 

amorosa
93

. Segundo Dubarle, 

As pessoas divinas, com efeito, se constituem em razão de duas processões da 

vitalidade inteligente (rationalis natura) e do amor voluntário, o qual a vitalidade 

inteligente contém em sua capacidade. É por isso, e somente por isso, que uma só 

consistência efetiva de ser pode, exatamente no seu cumprimento concreto e 

existencial, dar lugar a três posições de sujeitos pessoais (...). O único e mesmo 

esse divino, idêntico à sua ousía e à sua enérgeia, sob suas três modalidades de 

vida, de intelecção e de vontade, pode se realizar na tripla individualidade 

subsistente (no sentido forte de subsistência) de três pessoas divinas94. 

Lima Vaz também trata deste assunto sob a óptica dialética da identidade de essência 

na diferença das pessoas divinas. Sua leitura do Mistério trinitário se faz na comparação com 

a estrutura humana, em que a diferença entre essência, ser e operação se dá na identidade do 

sujeito. E suas palavras, 

A Origem (Pai) é representada pelo que é primeiro na criatura espiritual, a saber: a 

sua unidade subsistente, à qual seguem-se a forma inteligível e a ordem. A 

Operação é representada pela reflexão da criatura espiritual em si mesma, 

exprimindo-se como Ideia (Filho) e como Amor (Espírito Santo). O Objeto é a 
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 S. Th. I, q. 29, a. 4, respondeo. Segundo Tomás, a noção de pessoa é análoga em sua aplicação a Deus e ao 

homem, comportando semelhanças e dessemelhanças. A especificidade do caráter de relação subsistente 
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92
 BLONDEL, M., L‟Être et les êtres, p. 197. 
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 Cf. De potentia, q. 9, a. 9. 
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 DUBARLE, D., L‟Ontologie de Thomas d‟Aquin, p. 187; 188s. 
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realização perfeita da semelhança, quando a criatura espiritual conforma-se com o 

Deus trino pela inteligência e pelo amor95. 

Certamente, a este ponto, já se ultrapassou de muito o limiar da sacra doctrina, mas 

em se tratando de pensadores do tipo de Tomás de Aquino e Lima Vaz, isso é inevitável, já 

que, em sua reflexão, fé e razão colaboram entre si, ainda que não se confundam. É hora de 

deixar as questões de ordem estritamente teológica e atravessar outro limiar: o da ―segunda 

jornada‖ do itinerário metafísico vaziano que versará sobre as relações divinas ad extra, ou 

seja, com os entes finitos. 

 

2. Deus e os entes finitos 

O final do item precedente havia já introduzido o tema de Deus, Esse Absoluto, como 

Princípio e Fim dos entes. Deseja-se aprofundar esta questão, seguindo as reflexões vazianas 

na ―segunda jornada‖ metafísica proposta em seu último livro. Também aqui se darão quatro 

passos especulativos, à semelhança do já feito na ―primeira jornada‖. Se nesta, contudo, o 

pensamento sobre o Absoluto se apresentava sempre como uma dialética da identidade na 

diferença, na presente etapa, analisando os entes finitos em sua relação a Deus, deparar-se-á 

com uma dialética da diferença na identidade. 

2.1. A criação 

O primeiro estágio desta ―jornada‖ é o noético-metafísico, em que se enfrenta o 

problema filosófico-teológico da criação. ―Trata-se, pois, de explicar como do Esse absoluto 

e infinito procedem os esse relativos e finitos, e do Uno absoluto a unidade relativa de cada 

ser [ente] finito e da totalidade ordenada dos seres [entes] finitos‖
96

. 

Assim, se a noção de criação era desconhecida da filosofia antiga, não o era a 

problemática a ela subjacente: a origem do múltiplo. Quanto a isso, quatro modelos 

explicativos podem ser encontrados entre os antigos: o platônico, o aristotélico, o estoico e o 

neoplatônico. Todos eles de algum modo influíram no desenvolvimento da concepção cristã 
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 EF VII, p. 216, nota 44. Veja-se também EF VII, p. 212. 
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 EF VII, p. 130. 
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de criação, cuja matriz é obviamente bíblica, trazendo em comum a referência ao tempo. Do 

platonismo, reteve-se que ―o kosmos é obra de um artífice bom e obedece ao finalismo do 

Bem‖
97

, intervindo o mito presente no Timeu que apresenta o demiurgo a plasmar a matéria a 

partir das ideias eternas, de modo que exemplarismo e finalismo (teleologia) são as 

características deste modelo. Do aristotelismo procede a tese da eternidade do mundo, geratriz 

de querelas intermináveis no medievo, que, porém, problematiza a origem temporal do 

cosmos. Outro ponto importante é a contingência do conjunto dos entes finitos e sua relação 

ao ato puro. O modelo estoico foi rejeitado pelo pensamento cristão dado seu caráter 

materialista e panteísta, mas ainda logrou deixar-lhe em herança as noções de ordem do 

mundo e de providência. O neoplatonismo, que entende a formação do múltiplo de modo 

indireto a partir das processões do Uno absoluto, contribuiu ao tema aqui analisado com o 

movimento lógico descendente-ascendente (exitus-reditus) e com as teses do exemplarismo e 

da estrutura hierárquica do múltiplo. Desde a era patrística, sobretudo com Santo Agostinho e 

o Pseudo-Dionísio, grande parte desses elementos começaram a integrar-se na visão cristã, 

processo que ganhou novo impulso com a redescoberta de Aristóteles no século XIII. Na obra 

de Tomás de Aquino confluem todas estas linhas de força, que entrarão numa síntese original 

a partir de sua metafísica do actus essendi
98

. 

O conceito cristão de criação possui, desse modo, um caráter ao mesmo tempo 

teológico, pela sua origem no campo da revelação bíblica, e filosófico, pelo desenvolvimento 

reflexivo-metafísico que adquiriu ao longo dos séculos. Ele constitui um dos principais loci 

do pensamento cristão, em que a fé funciona como geratrix e retrix do discurso, mas não 

como princípio de argumentação, o que cabe à demonstração racional
99

.  

Tomás de Aquino aborda o problema da criação a partir de seu núcleo mais profundo, 

ou seja, a partir do esse. Se há uma multiplicidade quantitativa e qualitativa de entes, o que a 

pode explicar causalmente? Em outras palavras, qual pode ser a origem do ser (esse) do 

múltiplo finito que se apresenta cotidianamente à observação do homem? O nível do 

questionamento não é o do senso comum nem aquele das ciências empíricas, mas 

propriamente metafísico. Não se procura neste nível a ―origem das espécies‖, em termos 
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darwinianos, mas a fundamental raiz do existir de todos os entes finitos
100

. Postula-se, pois, 

uma causa que intervenha radicalmente na produção dos existentes múltiplos e contingentes. 

Ora, uma tal causa só pode ser  o Esse subsistens incausado e único que produz 

seu efeito ex nihilo, pois nada lhe pode ser pressuposto. Eis o que é, exatamente, 

criar (...). O esse ou a existência é o efeito próprio ou exclusivo da Causa Primeira 

como Ipsum Esse subsistens101. 

É neste sentido que procede a interpretação tomasiana da proposição encontrada no 

Liber de Causis, citada há pouco: prima rerum creatarum est esse: somente um Existente que 

possua o ser em grau sumo pode conceder o ser a outros existentes, em graus diversificados, 

sem nenhum requisito prévio. Um Existente deste tipo deve não só possuir o ser, mas 

identifica-se com o próprio Ser (Esse) numa subsistência própria
102

. Este é Deus, cujo nome é 

indicado como Ego sum qui sum (Ex 3, 14), o Ser eterno. Se este Ser Absoluto é também 

Amor (1Jo 4, 8), entende-se que expande para além de si, como dom, o existir que lhe 

pertence por direito: bonum est diffusivum sui
103

. Mas como se pode entender a derivação dos 

finitos a partir do Absoluto de Ser? Lima Vaz formula a questão do seguinte modo: 

Como, porém, pensar uma saída da interioridade do Absoluto na forma de uma 

diferença entre o Esse absoluto e os esse relativos, de tal sorte que o Esse absoluto 

acolha na sua simplicidade e imutabilidade, vale dizer, na sua identidade absoluta, 

o princípio de uma diferença que, por um lado, explique a dependência real dos 

esse com relação ao Esse, ou seja, o seu esse causatum e, de outro, mantenha nos 

vínculos da unidade inteligível do (...) ens qua ens o Esse absoluto e a 

multiplicidade dos esse relativos, o Ser e os seres [entes]?104 

                                                           
100

 Muitos artigos e livros se têm escrito a respeito da relação entre o paradigma evolucionista darwiniano e o 

conceito cristão de criação. A esse respeito, pode-se consultar: MAC DOWELL, J. A., ―Evolução versus 

criação: falso dilema‖. Veritas, v. 56, n. 2, p. 84-120. 

101
 EF VII, p. 134. 

102
 ―Suponhamos agora um esse absoluto (...): não sendo limitado por nada, ele será necessariamente infinito e 

infinitos serão todos os atributos que dele se poderão afirmar. Ora, este esse absoluto existe  e é Deus (...). 

Deus é o Ipsum esse subsistens (...). Ele possui assim seu ser secundum totam virtutem essendi, ele é infinito‖. 

DE FINANCE, J., Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, p. 52. 

103
 “Bonum dicitur diffusivum sui esse eo modo quo finis dicitur movere”. S. Th. I, q. 5, a. 4, ad secundum. Neste 

sentido, Santo Tomás vê o Bem na ordem da causalidade final.  Usado no sentido de causa eficiente, cf. SCG, 

III, c. 24. A esse respeito, comenta De Finance: ―O ato não é somente uma energia que se expande: é uma 

perfeição que se doa. A causalidade formal exprime à sua maneira, não menos que a causalidade eficiente, e 

em dependência dela, esta essencial generosidade (...). O tomismo é uma metafísica da relação‖. DE 

FINANCE, J., Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, p. 67. 

104
 EF VII, p. 135. 
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Baseando-se em Tomás de Aquino, Lima Vaz procura entender a causalidade eficiente 

divina a partir da confluência de Inteligência e Vontade no Esse infinito. As ideias presentes 

na Inteligência (Verbo) funcionam como ―modelos‖ dos entes finitos, de modo que, sendo 

pensadas e queridas por Deus, em sua absoluta autorreflexão, fazem com que sejam postas na 

existência todas as criaturas, em sua multiplicidade ordenada. ―O Esse absoluto é, pois, 

criador como agens per intellectum‖
105

. 

O Aquinate aprofunda ainda mais esta questão, distinguindo duas dimensões na 

realidade da criação. Da parte de Deus, como Absoluto transcendente, a criação é entendida 

como uma relação de razão, no sentido de que é mediante o Verbo (Inteligência) que ele 

chama à existência os entes finitos, não sofrendo em si mesmo nenhuma alteração. Da parte 

das criaturas, a criação é uma relação real de dependência para com Deus, que lhes dá a 

participar do esse, sem o que não existiriam. 

Por isso, a resposta ao quesito é que a criação pode ser entendida em sentido ativo 

e em sentido passivo. Se a entendemos em sentido ativo, ela indica a ação de 

Deus, que é a sua essência, unida à relação com a criatura, a qual, porém, não é 

uma relação real, mas somente conceitual. Se, ao invés, entendemo-la em senso 

passivo (...), [a criação indica] o início do ser e a relação com o Criador, do qual 

[a criatura] tem o ser. Assim, a criação não é nada mais que uma relação com 

Deus juntamente com a novidade do ser106. 

Lima Vaz, neste mesmo sentido, afirma que ―considerada a partir do polo da 

transcendência, a relação é apenas uma relação de razão. Vista, porém, desde o polo da 

imanência, a relação é uma relação real por parte das criaturas, exprimindo sua dependência 

causal do Criador‖
107

. Vê-se que a criação estabelece um nexo analógico de natureza causal 

entre o Esse divino e os entes finitos, que se chama participação, da qual se tratará mais 

adiante. 

Afirma-se, desse modo, a causalidade divina que age diretamente e não por 

intermediários externos
108

. Tal causalidade implica tanto a transcendência do Esse absoluto 

sobre todos os entes finitos, mas também a presença imanente do Criador nas criaturas, 
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 EF VII, p. 137. 

106
 De potentia, q. 3, a. 3, responsio. 

107
 EF VII, p. 136. 

108
 ―Ao invés, nós sustentamos que as coisas derivam de Deus através do conhecimento e da inteligência e, 

derivando dele deste modo, nada impede que do Deus uno e simples provenha sem mediações o múltiplo, dado 

que a sua sabedoria contém todas as coisas‖. De potentia, q. 3, a. 4, responsio. 
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sustentando-as no existir
109

. É, igualmente, afirmada a sabedoria e a liberdade divina ao criar, 

já que nada poderia ter coagido o Absoluto em sua ação de expandir o ser de modo variado e 

ordenado
110

. O múltiplo encontra, assim, sua fonte de inteligibilidade e de bondade na relação 

com o Uno Absoluto, pelo qual existe. 

A temática da criação é vista, no conjunto desta exposição, como elo entre a absoluta 

transcendência divina e o âmbito da finitude dos entes criados. Para Lima Vaz, ―o tema 

filosófico-teológico da criação inaugura, no itinerário conceptual da metafísica do esse, a 

dialética da diferença na identidade, que tem em vista articular a estrutura inteligível dos esse 

finitos‖
111

. Dado este passo, pode-se seguir avante no esmiuçamento deste estágio do 

movimento dialético de compreensão do Ser e dos entes. 

2.2. Essência e existência 

Como se distinguem o Esse susbsistens e os entes finitos? O que os caracteriza de 

modo tal a garantir, ao mesmo tempo, sua proximidade e sua distância? Para responder a essas 

indagações, Lima Vaz se reporta às noções de essência e existência
112

 e à sua relação
113

. 
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 ―A dialética transcendência-imanência, exprimindo a presença do Esse absoluto (Deus) nos esse relativos 

(criaturas), articula-se, pois, em torno da afirmação da primazia inteligível do esse fundamentando a passagem 

do Esse absoluto aos esse relativos‖. EF VII, p. 139. 

110
 ―(...) a multiplicidade e a diversidade das criaturas não deriva do único Primeiro porque o impõe a matéria ou 

porque o poder do Criador é limitado ou ainda por causa da bondade ou daquilo a que a bondade obriga, mas 

porque assim estabeleceu a sabedoria de Deus, a fim de que na diversidade das criaturas se realizasse a 

perfeição do universo‖. De potentia, q. 3, a. 16, responsio. 

111
 EF VII, p. 145. 

112
 Utilizam-se neste trabalho de modo indistinto os termos existência e ser, indicando com eles o actus essendi 

ou esse. Seria possível distingui-los, de modo que existência significaria a presença atual dos entes, sua mera 

realidade factual devida a uma causa eficiente, e o conceito forte de ―ato dos atos e perfeição das perfeições‖ 

seria reservado ao termo ser. Pensa-se poder prescindir desta diferenciação, tomando como sinônimos estes 

termos, aos quais se atribui o sentido intenso dado por Tomás de Aquino ao esse. Por outro lado, os concretos 

existentes são sempre designados com o termo ente, que indica o sujeito finito de atribuição do ser. Para uma 

visão da problemática subjacente à possível diferenciação entre ser e existência, cf. FABRO, C., 

Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d‟Aquino, p. 7-38. 

113
 Ainda que com nuances variadas, de acordo com os autores, a metafísica antiga encontrava na essência 

(eidos, ousía) o princípio de inteligibilidade dos entes. O existir era então visto como um acidente da essência, 

que não alteraria de modo substancial o conteúdo ontológico do ente por ela expresso. Como já acenado 

anteriormente, Porfírio parece ter sido o primeiro a postular a distinção não apenas lógica entre ente (ón) e ser 

(einai). Na obra de Boécio aparece a distinção entre esse e id quod est, estando a significar, de modo 

respectivo, a essência e o ente. Sobre tal distinção boeciana, da qual não se poderá tratar nesta sede, cf. 

SAVIAN FILHO, J., A metafísica do ser em Boécio. São Paulo: Loyola, 2008. 
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A impostação dada pelo Aquinate à compreensão e à relação entre estas dimensões do 

real é de grande originalidade, pois compagina elementos da tradição filosófica com novas 

intuições advindas do conceito de criação, sobretudo aquela do ato de ser como fundamento 

radical de tudo que é. Para Lima Vaz,  

(...) a doutrina cristã da criação foi o caminho aberto a Tomás de Aquino. Ele o 

levou à intuição da inteligibilidade intrínseca e fundante do esse ou ato de existir 

como instância especulativa que permitia pensar o Absoluto em si e os seres 

[entes] relativos e finitos tanto na sua consistência própria quanto na sua total 

dependência do Absoluto114. 

Tomás de Aquino sustenta que todos os entes finitos são compostos de essência e 

existência, o que indica a real distinção (distinctio realis) de tais elementos, como princípios 

heterogêneos e complementares que entram na constituição dos entes a modo de potência e 

ato, respectivamente
115

. Com efeito, a essência funciona como potência, como conjunto das 

características indispensáveis que configuram um ente como sendo tal e não outro, mas por si 

mesma não é capaz de fazer existir o ente
116

. O ato de ser é intuído na separatio judicativa e é 

visto presente de fato nos entes. O ser (esse) é ato por excelência, como Tomás sói denominá-

lo: ―ato de todos os atos e perfeição de todas as perfeições‖
117

. O existir não é um acidente ou 

um modo acessório de manifestação da essência, dela dependente, mas é o que dá efetividade 

ao ente, arrancando-o do domínio da pura possibilidade e tornando-o real. Sem o ato de ser, a 

essência é apenas uma ideia (possível ou fantasiosa) não realizada. 
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 EF VII, p. 154s. 

115
 A distinção-relação de essência e ser a modo de potência e ato é um dos traços da genial originalidade de 

Tomás, presente desde os escritos juvenis. Por exemplo: ―Tudo, pois, que recebe algo de outro está em 

potência em relação a este e o que é recebido nele é o seu ato; assim convém que a mesma quididade ou forma 

(...) esteja em potência em referência ao ser [esse] que recebe de Deus e aquele ser [esse] recebido o é a modo 

de ato‖. EE, p. 115 [377]. Veja-se ainda: SCG, II, c. 53; S. Th. I, q. 50, a. 2; De potentia, q. 7, a. 2, ad nonum. 

116
 Uma das definições que o Doutor Angélico dá de essência é: aquilo pelo qual e no qual cada ente possui o seu 

ser. Cf. EE, p. 81 [370]. Em termos gerais, pode-se identificá-la com a quididade, expressa na definição da 

coisa, ou seja, aquilo que faz uma coisa ser ela mesma e não outra. 

117
 Não se pode deixar, ainda uma vez, de mencionar a riqueza do conceito tomasiano de ser (esse), entendido 

como actus essendi. Tomás não poupou argumentos para enaltecê-lo, vendo nele o que há de mais perfeito e 

digno. Veja-se, por exemplo: ―O ser é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, pois a todas se refere 

como ato. E nada tem atualidade senão enquanto é; o ser é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das 

formas‖. S. Th. I, q. 4, a. 1, ad tertium; ―Consequentemente, aquilo que chamo de ser (esse) é a atualidade de 

todo ato e a perfeição de todas as perfeições‖. De potentia, q. 7, a. 2, ad nonum. Para fundamentação e 

aprofundamento, cf. MONDIN, B., ―Essere‖. In: Idem, Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso 

d‟Aquino, p. 260-268. 
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Como o ser não brota da essência (o ato não deriva da potência), deve ser unido a esta 

por uma causa eficiente que, em última análise, é Deus, Ato puro de ser
118

. Criar é, de modo 

radical, dar o ser a um ente que antes não era mais que uma possibilidade. Por outro lado, o 

esse dos entes finitos é delimitado pela essência, ou seja: cada ente possui o ser (ilimitação 

tética) na medida da própria essência (limitação eidética). O ente é, assim, a síntese dialética 

(realização) da oposição entre ser e essência, dialética da diferença dos princípios na 

identidade do existente concreto
119

. 

É esta perspectiva dialética que marca a originalidade da abordagem vaziana da 

metafísica tomasiana. Assim, se nos entes finitos vê-se presente a dialética da diferença na 

identidade, em Deus vigora a identidade do ato subsistente de ser (que é a própria essência 

divina) na diferença entre Inteligência e Vontade
120

. Lima Vaz avança em suas considerações, 

identificando a criação como uma profunda relação dialética entre o Absoluto de ser e os 

entes finitos.  

(...) a unidade fontal do Esse reúne em si os quatro aspectos distintos: o intelligere 

e o velle são o esse (...); a necessidade do querer (velle), a própria bondade por 

parte do Esse, abre-se ao querer os outros esse que, por sua vez, têm a sua origem 

na própria Liberdade do Esse absoluto, nesse caso pensada analogicamente por 

nós como liberum arbitrium. (...) O Esse absoluto (...), permanecendo na sua 

infinita distância ontológica, profere na sua Inteligência infinita seu Logos ou 

Verbum, ou seja, as ideias (...), e contém na sua Liberdade infinita a infinita 

potência (...) para suscitar ex nihilo os seres [entes] finitos. Esses que participam, 

pela sua essência, das ideias, são postos na existência pelo ato de existir (esse)121. 

Desse modo, a criação possui uma estrutura dialética única, em que salta aos olhos por 

primeiro a oposição entre o Ser infinito, subsistente e absoluto e os entes finitos, relativos e 

contingentes. Estes últimos, contudo, só podem se opor ao primeiro se tiverem sido postos por 

ele, já que de per si não têm capacidade de existir. A síntese procede da parte do Infinito que, 

permanecendo tal, acolhe na esfera do ser os finitos, os quais – para usar a linguagem paulina 

– portam consigo o tesouro do actus essendi nos vasos de barro da própria limitação essencial. 
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 Cf. EE, p. 115 [377]. 
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 ―Essa oposição é suprimida na identidade relativa com que o ser [ente] finito subsiste na sua unidade, 

recebendo na perfeição da essência que o especifica o ato supremo do existir (esse)‖. EF VII, p. 161. 

120
 Tomás de Aquino insiste em que ―Deus não é apenas sua essência (...), mas é também seu ser‖ S. Th. I, q. 3, a. 

4. E ainda: ―Por isso, como o ser de Deus é sua mesma essência, o que não cabe a nenhum outro, como acima 

foi demonstrado, é evidente que este nomeia Deus com maior propriedade‖. S. Th. I, q. 13, a. 11.   

121
 EF VII, p. 159. 



 Capítulo IV. O Absoluto transcendente como Deus 188 

Esta, que em si mesma é uma perfeição, em seu diferenciar-se do existir dos entes, recebe de 

tal ato de ser sua perfeição última e indica a congênita finitude dos entes. Nas palavras de 

Lima Vaz, 

A oposição é suprimida pelo Infinito que, porém, permanece na sua infinita 

distância ontológica. O finito subsiste nessa e por essa suprassunção da oposição: 

por um lado, ele está infinitamente distante do Infinito transcendente; por outro, 

está dele infinitamente próximo em virtude da imanência do Infinito que o 

preserva da queda no nada (...), dando-lhe o esse como ato fundante (...)122. 

São garantidas assim tanto a transcendência absoluta de Deus quanto a subsistência 

dos entes finitos na multiplicidade das respectivas essências. O Absoluto não se confunde 

com a totalidade dos entes, mas não lhes é indiferente. Os entes finitos existem como tais na 

dependência real para com o Absoluto, de modo que sua inteligibilidade é garantida pela 

íntima dialética de essência e ser que os constitui. Semelhantes considerações impelem o 

discurso para seu prosseguimento no estágio noético-ontológico. 

2.3. Ser e participação 

A dialética entre Deus e as criaturas que, como já se mencionou, implica um nexo 

analógico de natureza causal, remete ao conceito de participação. A princípio, de modo 

genérico, esta é tida como um ―tipo de relação em que duas realidades se comunicam segundo 

uma razão de prioridade de uma com respeito à outra‖
123

.  

A noção de participação é de ascendência platônica (méthexis), referindo-se à relação 

onto-gnosiológica entre as ideias e as coisas sensíveis, entendida como a possibilidade de 

alguma ligação entre o estável e o efêmero, o uno e o múltiplo, o original e os derivados. 

Aristóteles considerou a participação como uma simples metáfora, desprovida de realidade, 

mas acabou concordando que conceitos sinônimos estão em relação de dependência para com 

aquilo em que se realiza de modo mais verdadeiro (diga-se mais pleno) a referida essência
124

. 
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 EF VII, p. 160. 
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 EF VII, p. 172. 
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 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, II, 1, 993b 24-26. 
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Tomás de Aquino acolheu e desenvolveu o conceito de participação nele integrando 

em harmoniosa interdependência as dimensões de causalidade formal, eficiente e final
125

. A 

causalidade formal está vinculada a questões gnosiológicas, relacionando-se ao transcendental 

verum
126

. A causalidade eficiente vincula-se a questões propriamente ontológicas. A 

causalidade final insere-se no âmbito do bonum. Desse modo, segundo Lima Vaz, pela 

essência, os entes finitos participam da universalidade da ideia presente na Inteligência 

divina
127

. Pela existência, eles participam do ato de ser, concedido generosamente pelo 

Criador, efetivando de modo singular a própria essência. De acordo com Montagnes, 

a participação se apresenta como a comunicação do ato a um sujeito em potência 

[de recebê-lo]; o ato é comunicado por uma causalidade produtiva que assimila o 

efeito ao agente; o ato recebido é limitado pela potência que o recebe (e de modo 

gradual, já que a potência não é única); enfim, o sujeito participante é composto 

pelo ato recebido e pela potência receptiva128. 

O ato que é participado na relação entre Deus e as criaturas não é outro que o ato de 

ser (esse), que em Deus é plenamente realizado (Esse ipsum subsistens). O modo da 

participação é o da causalidade divina eficiente, mediante a qual Deus produz um novo ente 

em ato comunicando-lhe o ser. Isto faz acontecer entre eles uma relação de causa-efeito pelo 

que Deus está presente no íntimo dos entes criados, imanente e transcendente a um tempo
129

. 

A essência de cada ente é a potência que acolhe o ato de acordo com sua capacidade própria, 

delimitando a intensidade da participação, de modo que o ato de ser seja o vínculo que une 

Deus e as criaturas, bem como aquilo que os distingue, na medida da essência de cada uma 

destas
130

. 
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 Cf. MONTAGNES, B., La doctrine de l‟analogie de l‟être d‟après Saint Thomas d‟Aquin, p. 23. Tomás de 

Aquino desenvolve a noção de participação sobretudo no Comentário ao De Ebdomadibus de Boécio e em De 

veritate, q. 21. Cf. EF VII, p. 172. 
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 ―(...) a participação foi pensada do ponto de vista gnosiológico, ou seja, na perspectiva do transcendental 

‗verdadeiro‘ (verum) e, portanto, na ordem da causa formal. Tal é o lumen intelligibile como forma do 

conhecimento intelectual, assim como a verdade é a medida da sua objetividade. O lumen intelligibile ilumina 

a ideia na mente finita e a medida define a sua correspondência com a Ideia arquétipa na mente divina como 

norma última de todo conhecimento verdadeiro‖. EF VII, p. 176. 

127
 ―A essência manifesta assim sua estrutura dialética como participação do abstrato no concreto‖. EF VII, p. 

171. 
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 MONTAGNES, B., La doctrine de l‟analogie de l‟être d‟après Saint Thomas d‟Aquin, p. 55-56. 
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 Cf. S. Th. I, q. 8, a. 3. ―A participação implica a imanência do Absoluto no relativo, a analogia postula a 

transcendência do Absoluto sobre o relativo‖. EF VII, p. 186. 

130
 Cf. MONTAGNES, B., La doctrine de l‟analogie de l‟être d‟après Saint Thomas d‟Aquin, p. 53-57. De 

acordo com Tomás, ―tudo que é algo por participação remete a outro que seja a mesma coisa por essência, 
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Participando, pela própria essência, da ideia presente na Inteligência divina, o ente 

criado é verdadeiro. Participando, pelo esse, da bondade divina que se difunde na criação, o 

ente finito é bom
131

. Lima Vaz sintetiza:  

Verdade e Bem constituem, assim, o arcabouço conceptual da metafísica tomásica 

da participação. O esse finito se desdobra como verdade e bem e, como tal, 

retorna participativamente à Verdade e ao Bem no Primeiro Princípio (Esse 
subsistens)132. 

Configura-se deste modo o conceito de participação desenvolvido por Tomás de 

Aquino, dentro dos quadros da relação entre o Absoluto transcendente e os entes finitos, 

configurando-se substancialmente como uma participação ―vertical‖. Segundo Lima Vaz, 

De Platão a Tomás de Aquino, a prioridade ontológica cabe à estrutura vertical da 

participação: o topo da hierarquia ontológica do universo abre-se para a radical 

transcendência do Absoluto, incircunscritível pela razão conceptualizante, mas 

pensável como Bem (Platão), como Uno (Plotino), como Verdade (Agostinho), 

como Esse subsistens por Tomás de Aquino. Para o Aquinatense, a analogia é a 

forma lógica dessa hierarquia ontológica133. 

Na modernidade, assiste-se ao progressivo declínio deste tipo de perspectiva, 

admitindo-se apenas uma participação ―horizontal‖ dos entes ou dos conceitos entre si, 

segundo a tendência imanentista da racionalidade científica. Quando muito, uma verticalidade 

se pode perceber nas noções de eu transcendental (filosofia), de estado (política), de 

comunidade (ética), de mercado (economia), mas sempre numa dimensão intra-histórica, cuja 

irremediável horizontalidade ―volta a tudo igualar no abismo sem fundo do passado‖
134

. Lima 

Vaz identifica a raiz deste predomínio do horizontal ―na oposição entre a metafísica tomásica 

do esse e as metafísicas tardo-medievais do ens‖
135

, a respeito do que se tornará, na última 

parte deste capítulo, quando será tratada a questão da analogia.  

                                                                                                                                                                                     

como a seu princípio supremo (...). Ora, dado que tudo que é participa do ser e é ente por participação, ocorre 

que acima de tudo haja algo que seja em virtude de sua própria essência, isto é, que sua essência seja o ser 

mesmo. Este é Deus, o qual é causa suficientíssima, digníssima e perfeitíssima de tudo: tudo que é participa 

em seu ser‖. Super Ioannis, Proœmium, n. 5. 

131
 ―O esse é, pois, o fundamento ontológico da bondade, pois é nele que reside a ratio boni‖. EF VII, p. 183. Cf. 

De veritate, q. 21, a. 2. 

132
 EF VII, p. 184. 

133
 EF VII, p. 188s. 

134
 EF VII, p. 191. 
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 EF VII, p. 191. 
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2.4. Ordem e finalidade 

Lima Vaz apresenta de modo combinado a abordagem dos dois últimos estágios da 

metafísica dos entes finitos em sua relação com o Esse absoluto, num movimento de retorno 

(reditus) daqueles em relação a este, indicado pelos conceitos de ordem e teleologia. 

O ponto de partida da reflexão nesta etapa é a constatação dúplice: (a) a experiência de 

cada dia oferece a possibilidade de contato com a multiplicidade de entes finitos, que se 

apresentam não de modo caótico, mas dotados de alguma ordem que lhes possibilita serem 

conhecidos; (b) a inteligibilidade dos entes, como já dito anteriormente, repousa em seu ato de 

ser, sua perfeição mais intensa e determinante. No âmbito do finito, pois, o existir, que 

tomado em si mesmo é único, realiza-se numa admirável variedade de essências, compondo 

um todo harmonioso. Esta ordem, porém, é um fim em si mesma ou tende a outro fim? Neste 

momento do itinerário metafísico, a análise de tal ponto se impõe, de modo que é necessário 

esclarecer as noções de ordem e finalidade. 

Antes, contudo, algumas premissas devem ser postas ou recordadas. De quanto se 

afirmou a respeito da criação, Deus age de modo inteligente e livre no chamar à existência os 

entes finitos, constituindo-os no ser de acordo com sua essência própria
136

. Além disso, Deus 

atua como causa direta na criação dos entes, não havendo neste âmbito causas 

intermediárias
137

, já que, mesmo criando através de sua Inteligência e Vontade, tais instâncias 

se igualam a seu infinito Esse. Dito de outro modo, em Deus, Esse subsistens, essência, ser e 

agir são o mesmo, segundo a dialética da identidade na diferença.  

Assim, a liberdade divina ao criar e sua atuação direta em tal obra produzem a 

multiplicidade qualitativa e quantitativa dos entes e sua ordem, a qual implica tanto a 

diversificação quanto a organização hierárquica dos entes criados, que compõem uma peculiar 

unidade, em que resplandece a sapiente Bondade de Deus. Segundo Santo Tomás, 

Assim como toda causa agente tende a imprimir no efeito a própria semelhança, 

segundo aquilo que o efeito possa receber, tanto este age perfeitamente quanto 

mais perfeito é o agente (...). Ora, Deus é a causa agente perfeitíssima. Por isso, a 

ele cabia imprimir de modo mais perfeito a sua semelhança no criado, nos limites 
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 Cf. S. Th. I, q. 19, a. 3. 
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 Cf. SCG, II, c. 21; S. Th. I, q. 44, a. 1-2. O Criador, contudo, não suprime, mas potencializa as causas 
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devidos aos entes criados. Mas o criado não é capaz de conseguir a perfeita 

semelhança com Deus mediante criaturas de uma só espécie: porque, sendo a 

causa superior ao efeito, tudo quanto na causa é simples e unido, nos efeitos se 

encontra composto e múltiplo, se o efeito não é adequado à espécie da causa, o 

que neste caso não se pode dizer, já que a criatura não pode se igualar a Deus. Por 

isso, era necessário que nas coisas criadas existisse multiplicidade e variedade, 

para que se pudesse encontrar nelas uma perfeita semelhança de Deus, segundo a 

sua capacidade138.  

Além disso, a multiplicidade dos efeitos expressa melhor o caráter inteligente e livre 

da Causa Suprema
139

. Analogamente, o homem quando deseja exprimir suas ideias usa muitas 

palavras combinadas, porque um vocábulo isolado não pode expressar a densidade dos 

conceitos que, no intelecto, são sintéticos
140

. Desse modo, a ordem de todo o criado é de 

unidade na multiplicidade, formando um kosmos, isto é, uma bela harmonia. Pode-se aplicar 

aqui, estendendo-o à totalidade do criado, a ideia de universo, que em sua etimologia significa 

unum in diversis. Qual seria o fundamento de tal unidade?  

Numa feliz síntese do pensamento tomasiano, Sanguineti apresenta a unidade do 

universo criado como uma communicatio in essendo, a partir dos seguintes pontos: (a) pela 

presença de um efeito comum (o existir) nos vários indivíduos, que indica sua proveniência de 

uma causa única; (b) pelos graus de ser: a gradação do ser (esse) nos entes requer um 

Princípio em que ele seja máximo e assim seja a fonte do ser dos entes; (c) pela participação: 

aquilo que possui parcialmente uma perfeição, sem com ela se identificar, manifesta possuí-la 

ab alio, na dependência de outro que a tenha plenamente
141

. Sanguineti conclui que ―(...) a 

verdadeira unidade do universo tem raízes em sua unidade intrínseca no existir (todas as 

coisas são entes) e a consequente unidade a partir de um Princípio causal transcendente (todas 

as coisas são criaturas)‖
142

. 
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 SCG, II, c. 45, n. 1. Veja-se também S. Th. I, q. 47, a. 1. 

139
 ―Ora, um intelecto que entende muitas coisas não é representado em modo suficiente por uma só‖. SCG, II, c. 

45, n. 6. 
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 Cf. SCG, III, c. 97. 
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 Cf. SANGUINETI, J. J., La estructura del cosmos según Santo Tomás, p. 9-10. Esta obra é uma excelente 

tratativa do tema da ordem segundo o pensamento tomasiano. 
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 Ibidem, p. 10. 
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Segundo seu ordo cognoscendi, o homem apreende por primeiro os entes individuais 

em sua pluralidade, como se oferecem à experiência, para depois chegar à noção de unidade 

ou de ordem
143

. Afirma o Aquinate: 

O que por primeiro cai sob a consideração do intelecto é o ente; segundo, a 

negação do ente; destes dois conceitos segue-se em terceiro lugar a intelecção da 

divisão (pois do fato de que algo se entende como ente e que se capta que não é 

este outro ente, segue-se entender que está separado do outro); em quarto termo 

temos a intelecção da unidade, ao compreender que este ente não está dividido de 

si mesmo; quinto, segue a intelecção da multiplicidade, enquanto este ente se 

entende dividido de outro, sendo cada um dos dois algo uno em si mesmo. 

Sempre, pois, que vários se entendem como divididos, não se lhes captaria a 

multiplicidade se cada um dos divididos não se entendesse como uma unidade144. 

A tensão entre unidade e multiplicidade caracteriza, deste modo, a totalidade dos entes 

criados. No nível dos indivíduos, cada um possui seu intrínseco princípio de unidade e de 

ordem: a própria forma. Segundo Lima Vaz, ―a forma é o ato da essência que é, por sua vez, 

princípio imediato receptivo do ato de existir (esse). Pelo ato da essência e pelo ato de existir, 

o ser [ente] individual é subjectum, ou seja, é simplesmente em si mesmo (in se)‖
145

. A 

unidade do ente singular se realiza, portanto, segundo ―(...) sua consistência ontológica e sua 

estrutura como subsistente distinto e sujeito último de todas as atribuições‖
146

. Este âmbito de 

unidade, Lima Vaz o denomina de estático-estrutural. Leve-se em conta que toda unidade 

finita ou criada jamais será perfeita, pois é uma unidade por composição de dimensões 

distintas ao interno do mesmo indivíduo. 

Por outro lado, como afirma Sanguineti, ―a tendência à própria identidade, na criatura 

que participa do ser, leva consigo a tendência fortíssima à alteridade: à conveniência com 

outras criaturas, por uma parte, e mais radicalmente à união com o Princípio do ser e da 

unidade, que é Deus‖
147

. Neste sentido é que Lima Vaz identifica outra dimensão da ordem, 

que chama de dinâmico-relacional, vendo na forma um princípio de ação ou de 
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 ―A multiplicidade é mais sensível que a unidade‖. In Metaph., liber X, lectio 4. Afirma Lima Vaz: ―A 

representação da ordem é pressuposta como condição fundamental de possibilidade à nossa primeira 

percepção do mundo exterior e aos nossos primeiros ensaios de experiência interior (...). Nossas estruturas 
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 De potentia, q. 9, a. 7, ad 15. 
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 EF VII, p. 209s. 
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 EF VII, p. 210. 
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 SANGUINETI, J. J., La estructura del cosmos según Santo Tomás, p. 46. 
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movimento
148

. Assim, os vários indivíduos se relacionam entre si para compor a ordem do 

universo.  

Presente na ordem do universo pela perfeição de sua essência, o indivíduo dela 

participa ativamente por meio de suas operações. No desenrolar dessa dialética 

entre essência e operações, o indivíduo recebe o esse ou existir como perfeição 

última de todas as suas perfeições149. 

A este ponto a exposição, surge espontânea a questão de fundo: em que consiste a 

ordem? Como se relacionam de modo harmonioso a multiplicidade e a unidade? Segundo 

Santo Tomás, 

A ordem em sua ratio inclui três coisas, a saber. Primeiro, a prioridade e 

posterioridade: neste sentido, pode-se dizer que há ordem entre vários conforme a 

todos os modos em que algo se diz prévio a outra coisa, de acordo com o lugar, o 

tempo etc. A ordem inclui também a distinção, pois não há ordem senão entre 

coisas distintas, mas isto mais que significá-lo, está pressuposto no nome de 

ordem. Em terceiro lugar, inclui também a razão da ordem (rationem ordinis), em 

virtude da qual também a ordem se aplica a uma espécie determinada. Assim, há 

uma ordem segundo o lugar, outra segundo a importância, outra segundo a 

origem, entre outros aspectos. A espécie de ordem segundo a origem compete às 

Pessoas Divinas150. 

Com esta caracterização, o Doutor Angélico apresenta o amplo e variado leque de 

significados possíveis da noção de ordem, em sua concreta percepção na cotidiana 

experiência. É possível, contudo, ir ainda mais adiante nesta investigação, perguntando em 

virtude de que algo é dito anterior ou posterior a outro: qual o critério fundamental da ordem? 

O mesmo Tomás responde que aquilo que determina a ordem é um princípio
151

. Este 

princípio pode ser numérico, cronológico, protocolar etc
152

. A ordem pode ser então definida 
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 Seguindo Santo Tomás, Lima Vaz esclarece que, nos entes finitos, o operar não se identifica com o ser, o que 
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 ―Como afirma Aristóteles (Met., V), o prévio e o posterior se dizem em relação a algum princípio. Posto que a 
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da hierarquia é um grau de perfeição; o elemento da série é um número‖. SANGUINETI, J. J., La estructura 

del cosmos según Santo Tomás, p. 68s. 
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como a ―disposição de vários segundo uma prioridade e posterioridade em virtude de um 

princípio‖
153

. É necessário observar que, segundo sua etimologia, há um tipo de princípio que 

se destaca entre os demais: o causal, já que princípio significa ―aquilo a partir do qual algo 

procede‖
154

. Princípio significa, a rigor, origem, procedência e, por isso mesmo, 

precedência
155

.  

A noção de princípio pode ser aplicada à dimensão estático-estrutural da ordem, para 

indicar a Fonte primeira do ser do universo, Deus. Aplicando a noção de princípio à dimensão 

dinâmico-relacional da ordem, chega-se à ideia de uma ação ordenada em vista de um fim. A 

estrutura conceitual destes estágios finais do itinerário metafísico proposto por Lima Vaz 

pode ser, pois, representado pela seguinte sequência
156

:  

distinção → ordem → unidade → fim. 

Ora, tendo em vista que (a) toda finalidade, de algum modo, é um bem que se busca e 

(b) o princípio-causa da criação é o Bem Supremo
157

, conclui-se que, em relação à ordem dos 

entes tomados individualmente e no seu conjunto, o primeiro Princípio e o Fim último se 

identificam: ―o ato da criação tem, primeiramente, como seu fim último o próprio 

Criador‖
158

. Acrescenta Lima Vaz: ―ao aspecto, pois, estático-estrutural, que exprime a 

ordem hierárquica do universo, articula-se o aspecto dinâmico-relacional, que aponta para o 

movimento unificador do universo na direção do seu Fim‖
159

. A lógica do exitus-reditus 

caracteriza, pois, essencialmente, os entes finitos em sua relação de criaturalidade para com o 

Esse Absoluto, Princípio e Fim. Devido a isso é que Lima Vaz pode dizer que ―a significação 

mais profunda e mesmo definitiva dos esse finitos se dá através do movimento de conversão 
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(se nos é permitido usar uma categoria neoplatônica), segundo o qual os esse finitos orientam-

se para sua origem radical, o Esse infinito‖
160

. 

Este movimento teleológico encontra sua maior densidade no que refere à criatura 

racional e livre, apta à ―realização reflexiva ou inteligente da ordem‖, bem como à ―intenção 

formal do fim‖, ou seja, ―quando o caminho passa pelo espírito‖
161

. O homem, ―horizonte e 

fronteira‖
162

 entre o mundo sensível e do mundo do espírito, vive em primeira pessoa o drama 

de poder e dever dar rumo à própria existência e ao destino do mundo, podendo acertar ou 

equivocar-se ou ainda escolher deliberadamente aquele caminho diverso e/ou contrário a seu 

Fim
163

. 

O itinerário metafísico proposto por Lima Vaz, seguindo os passos do Aquinate, tendo 

partido da intuição protológica do esse no juízo e se elevado às alturas do Esse subistens, 

voltou-se à esfera dos entes finitos que participam do existir e se conclui novamente no Esse 

Absoluto, visto como Princípio e Fim de tudo que é. O passo seguinte é a análise da noção de 

analogia, importante elemento para a elaboração de uma linguagem apta a expressar a 

transcendência do esse. 
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que, no caso, age per accidens contra a própria orientação ao bem‖. EF VII, p. 208. Veja-se também 

SANGUINETI, J. J., La estructura del cosmos según Santo Tomás, p. 376-400.  



 Capítulo IV. O Absoluto transcendente como Deus 197 

3. A analogia, linguagem da transcendência 

Já se mencionou que o conceito de analogia desempenha papel significativo na história 

da metafísica, em particular naquilo que se refere à questão da transcendência
164

. Com efeito, 

tal noção provém das matemáticas, passando pela lógica, até chegar ao âmbito da metafísica e 

da teologia filosófica. Em sua acepção original, o termo grego significa proporção, 

uma relação que liga entre si quatro termos, como no caso paradigmático a : b = c : d, 

estabelecendo uma semelhança entre os termos proporcionais a partir da igualdade de 

relações. Desse modo, se um dos elementos é desconhecido, é possível descobri-lo a partir da 

lógica interna da relação (o que comumente se chama de ―regra de três‖). Prescindindo-se do 

aspecto quantitativo, pode-se aplicar um raciocínio por analogia a conceitos inter-

relacionados, alcançando-se assim um conhecimento aproximativo (não-exaustivo) do termo 

que se queria descobrir. Conhecimento aproximativo porque o significado de tal conceito não 

se resume na relação; porém, conhecimento certo, dado que aquilo que a relação exprime é 

verdadeiro.  

O raciocínio por analogia foi utilizado na escola pitagórica, a partir da qual a herdou 

Platão. Com efeito, no Timeu, quando trata de como o demiurgo compunha o universo a partir 

da combinação dos elementos, Platão afirma que o ligame entre eles era dado pela analogia: 

―o mais belo dos ligames é aquele capaz de fazer, tanto quanto possível, uma só coisa de si e 

do que lhe é relacionado; ora, a proporção () o realiza de modo belíssimo‖
165

. 

3.1. Analogia no pensamento aristotélico 

Aristóteles foi o primeiro a sistematizar o uso da analogia, sobretudo na lógica, mas 

também com incidências na metafísica e na ética. Não se trata de afirmar que a palavra grega 

 quisesse significar todas as virtualidades que os filósofos posteriores nela 

perceberam, nem que Aristóteles já as tivesse em mente avant la lettre. É inegável, porém, 

                                                           
164
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que o Estagirita está na base do que veio a se configurar como a noção metafísica de 

analogia
166

. Assim, ela se torna um meio privilegiado de conhecimento do real, já que ―em 

todas as categorias do ente existe analogia‖
167

. 

Do ponto de vista lógico-linguístico, há a tríplice possibilidade de predicação de um 

conceito a vários sujeitos: (a) univocidade, quando o predicado possui um único significado 

em relação a tudo a que é atribuído, por exemplo, animal e homem; (b) equivocidade, quando 

o predicado possui significados diversos em relação aos sujeitos, como manga, que pode 

indicar uma fruta ou uma parte de vestuário (cada idioma possui seus exemplos próprios); (c) 

o terceiro caso é intermediário entre a univocidade e a equivocidade, pois um mesmo conceito 

pode ser empregado com significados distintos, mas correlatos, indicando certo vínculo entre 

os sujeitos a que se aplica, como saudável pode ser dito de uma pessoa, uma aparência, um 

alimento ou um clima, em cada caso possuindo certo aspecto particular, mas com uma 

semelhança de fundo, a qual reside prioritariamente no sujeito mais apropriado dentre os que 

recebem tal predicação, no caso, a pessoa, tudo o mais se reportando a este como princípio de 

inteligibilidade do conceito predicado. Este terceiro modo é que se chama analógico. 

Aristóteles entende que os conceitos metafísicos, sobretudo o de ente e seus atributos, 

são predicados de acordo com o terceiro modo acima descrito, como se vê na famosa 

passagem do Livro IV da Metafísica: 

O ente (ón) se diz em múltiplos significados (pollachós), mas sempre em 

referência a uma unidade e a uma realidade determinada. O ente, portanto, não se 

diz por mera homonímia, mas do mesmo modo como chamamos ―salutar‖ tudo 

que se refere à saúde: seja enquanto a conserva, seja enquanto a produz, seja 

enquanto é sintoma dela, seja enquanto é capaz de recebê-la; ou também do modo 

como dizemos ―médico‖ tudo que se refere à medicina: seja enquanto a possui, 

seja enquanto é inclinada a ela por natureza, seja enquanto é obra da medicina; e 

poderemos aduzir ainda outros exemplos de coisas que se dizem de modo 

semelhante a estas. Assim também o ente se diz em muitos sentidos, mas todos 

em referência a um único princípio: algumas coisas são ditas ente porque são 

substância, outras porque afecções da substância, outras porque são vias que 

levam à substância, ou porque são corrupções, ou privações, ou qualidades, ou 

causas produtoras ou geradoras tanto da substância como do que se refere à 
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substância, ou porque negações de algumas destas ou, até mesmo, da própria 

substância168.  

Assim, o Estagirita mostra que a predicação do ente não é unívoca, nem equívoca, mas 

polívoca
169

. Mesmo transcendendo os gêneros e as espécies, tal conceito conserva uma 

particular unidade intrínseca, o que é devido à referência a um princípio que fundamenta suas 

demais aplicações: a substância (ousía), que é ente a pleno título porque existe em si e por si. 

Em referência a ela é que se atribui a designação ente a tudo o mais (por exemplo, aos 

acidentes). Desse modo, a predicação não é mero artifício lógico, mas lança suas raízes na 

realidade das coisas, ou seja, possui e expressa um aporte metafísico. 

Note-se que não consta desta passagem o termo analogia, mas transparece o 

significado que a tradição posterior encontrou nele
170

. Para Aristóteles, esse modo de 

atribuição é utilizado normalmente na relação entre a substância e o que se lhe refere, mas não 

na relação entre Deus e o mundo. É, desse modo, uma analogia ―horizontal‖
171

. 

3.2. A tradição dionisiana 

Dentro da tradição platônica e neoplatônica, aparece uma perspectiva distinta de 

abordagem da analogia, cuja tendência é concebê-la de modo ―vertical‖. Em âmbito cristão, 

destaca-se a obra do Pseudo-Dionísio Areopagita sobre os nomes divinos, ou seja, sobre a 

possibilidade e o modo de o homem nomear Deus
172

. Seguindo o modelo neoplatônico, o 

autor propõe para isso uma tríplice via: (a) atribuir a Deus todas as perfeições que a Sagrada 

Escritura de fato lhe atribui, como luz, vida, amor, bondade, entre outros; (b) todos esses 
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 Ibidem, IV, 1003a 33 – 1003b 10. 

169
 ―O ente, diz Γ 2, possui múltiplos significados; não se predica, pois, univocamente, nem mesmo 

equivocamente, a modo de simples homônimo. Entre a predicação por sinonímia e a predicação por 

homonímia existe, com efeito, um terceiro modo de predicação (...) em que a identidade de nome pode ser 

atribuída a coisas diversas, enquanto possuindo todas uma referência ou uma relação com um idêntico 

princípio (. Tal é, precisamente, o caso do termo ‗ente‘‖. REALE, G., Il concetto di 

“Filosofia Prima” e l‟unità della Metafisica di Aristotele, p. 105. Sobre isso, veja-se também o apêndice 

―L‘impossibilità di intendere univocamente l‘essere e la tavola dei significati di esso secondo Aristotele‖, in: 

Ibidem, p. 407-446. 

170
 Quando Aristóteles utiliza o termo analogia, geralmente está a indicar uma relação de relações, o que é bem 

próximo de sua noção matemática originária, como em Ética a Nicômaco, V, 1131a 30ss. 

171
 Sobre esse assunto, pode-se ver o instigante artigo de BERTI, E., ―A analogia em Aristóteles: interpretações 

recentes e desenvolvimentos possíveis‖. In: Idem, Novos estudos aristotélicos II, p. 379-396. 

172
 Cf. PSEUDO-DIONÍSIO AREOPAGITA, ―Os nomes divinos‖; ―Teologia mística‖. In: Idem, Obra 

completa, p. 9-128; 129-136. 
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atributos devem lhe ser igualmente negados, pois só se pode conhecê-los a partir de sua 

presença nas criaturas, ou seja, de modo finito e imperfeito; (c) numa negação da negação, 

atribuem-se a Deus, como causa de todo bem das criaturas, as perfeições mencionadas, 

todavia em grau de eminência: Deus não é bom, mas é a super-bondade; não é vivo, mas a 

super-vida, e assim sucessivamente. Com isso, o autor deseja mostrar que, ainda que se tenha 

alguma noção sobre Deus, ele supera infinitamente tudo que de mais elevado se puder pensar 

a seu respeito, de modo que a atitude mais sábia seria a de silenciar-se diante do supremo 

Mistério.  

A teologia essencialmente mística do Areopagita, embebida de neoplatonismo, 

oferece, porém, fundamentos para uma predicação a respeito de Deus que se mostra 

analógica. De fato, deve-se negar que aquilo que se atribui a ele o seja feito no mesmo grau e 

do mesmo modo com que se aplica às criaturas, mas em suma são os mesmos predicados, 

dentro da possibilidade humana de referi-los à realidade absoluta. Assim, não são ditos de 

modo unívoco, nem equívoco, mas analógico. De acordo com Mondin, 

Analogia significa uma modesta semelhança onde domina uma forte 

dessemelhança. E este é exatamente o caso das criaturas em relação a Deus. A via 

positiva exprime a semelhança; a negativa, a dessemelhança. Seguindo o exemplo 

de Proclo, o Pseudo-Dionísio integra a via negativa com a via eminencial. Esta 

corrige a via negativa em sentido positivo, mas tolhe à via positiva a ilusão de 

poder obter uma ideia própria e adequada de Deus (...). A grande originalidade de 

Dionísio em tal questão relativa à natureza e ao valor da linguagem teológica 

refere-se, sobretudo, ao uso ―transcendente‖, ―eminencial‖ que se pode fazer da 

linguagem humana quando se fala de Deus. Nenhum outro autor a teorizou ou 

praticou com genialidade equiparada à sua173. 

3.3. Analogia em Tomás de Aquino 

Tanto Aristóteles quanto o Pseudo-Dionísio foram matrizes para o pensamento de 

Tomás de Aquino, notoriamente o grande baluarte da tese da analogia entis. O Aquinate 

aplica a doutrina da analogia àquilo que se refere aos entes finitos entre si (analogia horizontal 

ou predicamental) e especialmente no que diz respeito à relação entre Deus e as criaturas 

(analogia vertical ou transcendente). Em outras palavras, trata-se de como a linguagem 

humana consegue expressar o real. Ainda que tal conceito seja de capital importância para sua 

filosofia e sua teologia, ele não o desenvolve de modo sistemático, senão fragmentário.  
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 MONDIN, B., Storia della Metafisica, v. II, p. 259; 261.  
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Em seu aspecto lógico
174

, Tomás distingue modos pelos quais se pode entender a 

analogia, o que foi posteriormente objeto de estudos e controvérsias entre as várias linhas do 

tomismo, cuja reconstituição histórica não vem ao caso
175

. De qualquer forma, podem-se 

identificar as seguintes modalidades de analogia:  

a. de proporção ou atribuição (secundum prius et posterius): quando um 

termo é predicado de muitos, mas referindo-se sempre a uma realidade 

originária, de modo que o atributo se realiza com perfeição no analogado 

principal e variamente nos analogados secundários; trata-se, pois, de um 

atributo realmente presente em todos, ainda que em intensidade diversa (ou 

seja, por atribuição intrínseca; pode haver ainda analogia por atribuição 

extrínseca, mais débil que a anterior); 

b. de proporcionalidade: aquela de semelhança que se dá entre proporções ou 

relações, como no clássico exemplo da relação entre a vista e a mente: o 

―ver‖ está para os olhos assim como o ―entender‖ está para a mente
176

 (a:b = 

c:d) – tratando-se de propriedades inerentes a cada uma das relações 

mencionadas, a analogia é chamada de proporcionalidade própria; se, ao 

invés, se referir apenas a uma semelhança exterior aos sujeitos é dita de 

proporcionalidade imprópria ou metafórica, como no caso ―Fulano tem 

uma coragem [como a] de leão‖
177

. 

Em sua acepção estritamente metafísica, a analogia é vista como um vínculo que une 

realidades de gêneros e espécies diferentes, mas que possuem algo em comum – em especial, 

isso se aplica a Deus e às criaturas a partir do vínculo da participação no ser (esse): ―Uno se 
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 ―Diz-se, enfim, que um termo se predica analogicamente (analogice) se se predica de muitas coisas cujos 

conceitos e definições são diversos, mas se referem a uma mesma realidade. Por exemplo, ‗são‘ se diz do 

corpo do animal, da urina e da bebida, mas não segundo um significado completamente idêntico em todos os 

três casos‖. De princ. nat., c. 6, n. 366-367. 

175
 Cf. De veritate, q. 2, a. 11. As discordâncias vão desde a classificação dos modos de analogia até a 

identificação de qual seria a mais adequada ad mentem Sancti Thomae. Pode-se dizer que o Aquinate utilizou-

se ora de um ora de outro modo, mas, na evolução de seu pensamento, sobretudo quanto às relações entre Deus 

e criaturas, deu cada vez mais preferência à analogia de proporção ou atribuição. Cf. MONTAGNES, B., La 

doctrine de l‟analogie de l‟être d‟après Saint Thomas d‟Aquin, p. 7-18, sobretudo a conclusão da p. 18. 

176
 Para usar a comparação feita por Platão: ―aquilo que no mundo inteligível é o Bem em relação ao intelecto e 

aos objetos inteligíveis, no mundo visível é o sol em relação à vista e aos objetos visíveis‖. PLATÃO, 

República, VI, 508c.  

177
 Cf. S. Th. I, q. 13, a. 3, ad primum. 
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diz de algo não somente segundo o número, a espécie ou o gênero, mas também por certa 

analogia ou proporção. Tal é a unidade ou coincidência entre a criatura e Deus‖
178

. Como 

afirma Przywara,  

É, assim, claro que a analogia de Tomás de Aquino, também e sobretudo naquilo 

que a distingue como tal, culmina na analogia entis: o termo entis está a indicar 

que entre Deus e a criatura existe uma tal distinção que eles não têm em comum 

nem mesmo o  genus [gênero], e todavia que propriamente aqui se anuncia a 

radical positividade de uma unidade de fundo179. 

A analogia, neste caso, implica uma semelhança em determinada realidade entre 

muitos, mas com proporção variada na realização desta, sempre com referência a um 

primeiro. A variedade de proporção implica uma dessemelhança estrutural, impossível de se 

reduzir à univocidade. Este é o meio pelo qual Tomás atribui o ato de ser (esse) a Deus e aos 

entes finitos. Em Deus ele se realiza plenamente, sendo que, nas criaturas, dá-se na medida da 

essência de cada uma. Assim, nada pode ser dito da mesma forma de Deus e das criaturas, 

menos ainda o esse: 

É impossível atribuir alguma coisa univocamente a Deus e às criaturas (...). É 

preciso dizer que os nomes (...) são atribuídos a Deus e às criaturas segundo 

analogia, isto é, segundo proporção (secundum analogiam, idest proportionem) 

(...). É segundo esta maneira que alguns termos são atribuídos a Deus e às 

criaturas por analogia, nem equívoca nem univocamente (...). E este modo de 

conformidade é intermediário entre a pura equivocidade e a simples univocidade. 

Nos nomes ditos por analogia não há nem unidade da noção, como nos nomes 

unívocos, nem total diversidade das noções, como nos nomes equívocos; mas o 

nome que é assim tomado nos vários sentidos significa proporções diversas a algo 

uno, como, por exemplo, sadio dito da urina significa um sinal da saúde do 

animal; dito do remédio significa uma causa da mesma saúde180. 

Vê-se que o fundamento da doutrina tomasiana da analogia repousa basicamente sobre 

dois princípios: a atribuição de um predicado a vários com referência a um primeiro 

(secundum prius et posterius), o que é de proveniência aristotélica, bem como a noção de 

participação, de ascendência platônica, já estudada
181

.  
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 S. Th., I, q. 93, a. 1, ad tertium. 

179
 PRZYWARA, E., Analogia entis: Metafisica, p. 197. Sobre o tema em questão, cf. Ibidem, p. 168-198. 

180
 S. Th., I, q. 13, a. 5. 

181
 ―A estrutura analógica da participação, na qual a realidade significada (prima intentio) tem finalmente 

primazia sobre a forma lógica (secunda intentio), manifesta desta sorte o seu teor metafísico nas duas vertentes 

fundamentais: a presença inclusiva do Absoluto nos seres [entes] finitos e a sua transcendência radical 

expressa na tríplice causalidade: eficiente, exemplar e final‖. EF VII, p. 185s. 
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Alguns autores viram nesta concepção o risco de um ontologismo, segundo qual Deus 

seria o ser formal de todas as coisas, ou seja, se tudo que é participa do ser (esse) divino, 

todos os entes nada mais são que partes do divino e, por conseguinte, de sua essência
182

. O 

próprio Tomás reconheceu este risco e, baseando-se numa distinção presente no Liber de 

Causis, afirma que ―não é possível que Deus entre de algum modo na composição de coisa 

alguma nem como princípio formal, nem como princípio material‖
183

. Deus é o Esse ipsum 

subsistens, distinto de todo ente, mas fonte criadora do ser de todo ente
184

.  Há, pois, que se 

distinguir o Esse divinum do esse commune (ou ens commune). Noção generalíssima, o ens 

commune pode ser dito o conteúdo da expressão ente enquanto ente, que indica o tema de 

estudo próprio da metafísica
185

, já que ele significa a entidade de todos os entes finitos ou o 

mínimo denominador ontológico de tudo que possui o ser, mas não é o ser, ou ainda, em 

outras palavras, o ser em comum de todos os analogados criados. Deus é a causa do ens 

commune, transcendendo-o infinitamente
186

. Nas palavras de Lima Vaz: 

A posição transconceptual do Absoluto como Esse subsistente permite afirmá-lo 

como causa eficiente, criadora do conteúdo real do ens commune, ou seja, da 

totalidade dos entes finitos. O Absoluto é, portanto, causa eficiente do subjectum 
da metafísica – a totalidade dos entes compreendida sob o ens commune – e causa 

final do discurso da inteligência no seu proceder metafísico, orientado 

necessariamente para a posição do Absoluto de existência187. 

Com a afirmação da analogia e da participação, Tomás consegue salvaguardar tanto a 

transcendência de Deus – que supera infinitamente a realidade criatural, não se acomunando a 

ela sob um gênero – quanto a possibilidade humana de dizer algo sensato a respeito dele, 
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 Cf. MOREAU, J., ―La tradizione aristotelica e l‘analogia entis‖. In: VV. AA., Metafore dell‟invisibile, p. 91-

96, especificamente, p. 93s. 

183
 S. Th. I, q. 3, a. 8, responsio. Neste artigo, Tomás cita o Liber de Causis (n. 19), que afirma ―a causa primeira 

governa todas as coisas, mas não se mistura com elas‖. 

184
 Tomás ainda cita o Liber de Causis (n. 4), que afirma: ―o ser é a primeira das realidades criadas‖. S. Th. I, q. 

5, a. 2, sed contra. Quando se diz que Deus é distinto de todo ente, mais que afirmar que é um não-ente, quer-

se acentuar que é um ―meta-ente‖, como Tomás indica em S. Th. I, q. 12, a. 1, ad tertium: ―Diz-se que Deus 

não é um ente não no sentido que não exista de algum modo, mas porque é além de todo ente, enquanto é seu 

próprio ser (esse)‖. 

185
 Cf. In Metaph., Proœmium. 

186
 Cf. S. Th., I, q. 3, a. 4, ad primum. 

187
 EF VII, p. 180. 
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ainda que de modo limitado, na medida da capacidade do intelecto humano em conhecer algo 

do suprassensível a partir do sensível
188

.  

3.4. A objeção de Duns Scot 

Sabe-se que a partir de Duns Scot a analogia entis foi preterida à univocidade, 

aplicada não mais aos entes efetivos, entendidos desde então como totalmente equívocos, mas 

ao conceito de ente (ens commune), que passava assim a funcionar – apesar da reticência de 

Scot quanto a este ponto – como um gênero oniabragente, sob o qual se poderiam nomear não 

apenas os finitos, mas igualmente Deus, tido como um ente entre os outros, primus inter 

pares, entre os quais se aceita apenas uma tênue distinção modal entre finito e infinito
189

. Em 

que consiste a univocidade para Duns Scot? Em suas palavras, unívoco é o conceito que 

(...) é uno de tal modo que a sua unidade basta para a contradição, se se afirma ou 

se nega a mesma coisa do mesmo sujeito, e basta também para o termo médio do 

silogismo, de modo que acerca dos extremos unidos em tal [termo] médio se 

conclua que se unem entre si sem cair na falácia da equivocação190. 

Em sua obra já citada, Gilson mostra que o univocismo de Scot tem raízes avicenianas, 

ao passo que a analogia de Tomás se funda em solo aristotélico (sem que lhe falte uma boa 

dose de platonismo, com a noção de participação), de modo que se está diante de noéticas e 

metafísicas distintas, que se constituem em grandezas incomensuráveis
191

. Escreve Gilson: 
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 ―Enquanto, porém, inefável e incapturável, esta alteridade radical, que todavia tudo marca e envolve, permite-

se evocar também pela analogia: esta é a um só tempo consciência do limite e da dessemelhança e abertura 

respeitosa da ulterioridade, que a tudo se pressupõe. Enquanto se cala dizendo e diz calando-se, a analogia é 

palavra do Silêncio e silêncio da Palavra: está nos confins entre o silêncio mudo da equivocidade de sentido e 

a palavra indiscreta da univocidade que tudo desejaria absorver. Nela, o pressuposto mostra seu rosto sem se 

deixar capturar e se esconde sem se deixar olvidar‖. FORTE, B., A Teologia como companhia, memória e 

profecia, p. 23-24. 

189
 Segundo Lima Vaz, a concepção escotista da univocidade ―(...) iguala na universalidade unívoca do ens 

commune o Absoluto e o relativo, o Infinito e o finito, Deus e as criaturas. Essa iniciativa teórica, inocente na 

aparência, teve, na verdade, as mais profundas consequências na evolução que deveria conduzir aos tempos 

modernos‖. EF VII, p. 188. Para fundamentação e aprofundamento da posição de Scot, cf. GILSON, E., Jean 

Duns Scot: Introduction a ses positions fondamentales, p. 84-115. Veja-se também: HONNEFELDER, L., La 

métaphysique come science transcendentale entre le Moyen Âge et les Temps modernes. Paris: PUF, 2002. 

190
 ―(...) univocum conceptum dico, qui ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et 

negando ipsum de eodem; sufficit etiam pro medio syllogistico, ut extrema unita in medio sic uno sine fallacia 

aequivocationis concludantur inter se uniri‖. JOÃO DUNS SCOT, Ordinatio I, d. 3, p. 1, q. 2, n. [5].  

191
 Cf. GILSON, E., Jean Duns Scot: Introduction a ses positions fondamentales, p. 114-115. 
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Suponhamos que o ente de que fala Duns Scot tenha sido concebido por ele como 

uma das essências das quais Avicena asseverava que, tomadas em si mesmas não 

são nada mais do que são. Se tal fosse o caso, o ente, tomado precisamente como 

ente, não seria em singular nem universal, nem finito nem infinito, nem primeiro 

nem segundo, nem perfeito nem imperfeito; em suma, ele não possuiria nenhuma 

dessas determinações ―acidentais‖ à sua essência que o definissem como tal ou tal 

ente. Não seria este ente, que não é nada mais que ente, muito símile ao ente 

unívoco de Duns Scot? Nada parece a priori mais verossímil, se ao menos se 

admite, sob reserva de verificação, que em Duns Scot como em Avicena a 

quididade pura é a realidade própria de que trata a metafísica192. 

O conceito unívoco de ente, aplicável a tudo que é, significa a mínima positividade 

possível a um existente, sem nenhuma especificação. O ente unívoco, ens commune 

simpliciter, é tão-somente um não-nada. No pensamento de Scot, ele não seria um gênero, 

pois perpassaria e ultrapassaria todos os gêneros, ainda que assim tenha sido posteriormente 

interpretado. 

A tese da univocidade do ente se relaciona, na obra de Duns Scot, com a concepção 

segundo a qual a representação da realidade passa a ter primazia sobre a realidade mesma no 

processo do conhecimento. Com efeito, o objeto a ser conhecido não seria mais o real efetivo, 

mas a noção que o sujeito elabora a seu respeito, o chamado esse objectivum. Desse modo, o 

sujeito cognoscente produz seu objeto, ocupando o polo gnosiológico determinante, e o real 

efetivo torna-se incognoscível em si. Este modo de pensar plasmou a forma mentis moderna, 

sendo uma das mais importantes facetas do antropocentrismo que ―do esse objectivum de Scot 

e dos escolásticos do século XIV à ideia objetiva de Descartes e ao transcendental kantiano, 

faz refluir para o sujeito o princípio último da fundamentação do ser‖
193

.  

A bem da verdade, Scot menciona em alguns momentos a analogia. Para o Doutor 

Sutil, um conceito análogo seria um conceito segundo, similar a um conceito primeiro, de 

caráter unívoco, que o intelecto conheceria a partir das criaturas.  A analogia acolhida por 

Scot dar-se-ia somente ao interno do conceito unívoco de ente, entre finito e infinito
194

.  

O conceito unívoco refere-se a uma determinada perfeição (ente, animalidade, 

humanidade etc.) e é dito segundo uma identidade de significado. O que Scot não acolhe é 

que o análogo também se refere a uma determinada perfeição, mas é predicado segundo uma 
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 Ibidem, p. 88. 

193
 Cf. EF III, p. 350-351. Veja-se também p. 156-166. 

194
 BOULNOIS, O., ―Analogie‖. In: LACOSTE, J.-Y. (Org.), Dictionnaire critique de théologie, p.42. 
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escala de significados que são em parte iguais e em parte diversos, sempre em relação a um 

primeiro, em que a perfeição se realiza plenamente. Além disso, enquanto Scot atribui a 

característica de univocidade a conceitos, os defensores da analogia entis a veem presente na 

própria estrutura da realidade e não somente na esfera conceptual. 

Scot desejava promover uma sã teologia positiva, contra os excessos da teologia 

negativo-mística de tipo dionisiano que, segundo ele, poderiam conduzir ao agnosticismo e, 

igualmente, contrária aos excessos de antropomorfismo da linguagem teológica, que poderiam 

conduzir ao naturalismo. Para referir-se à existência de Deus, parte da possibilidade de um 

ente ser produzido: note-se que não se parte de um fato real, mas de uma possibilidade, um 

fato de razão. Ora, nada se produz a si mesmo, necessitando de uma causa. Na sequência de 

causas, deve-se postular um ente que seja causa primeira incausada: se tal ente é possível (ou 

seja, não-contraditório), logo deve existir, já que é necessário. Além disso, deve ser um ente 

infinito em ato, possuindo todas as perfeições em sumo grau, distinto dos entes finitos. A 

infinitude seria o nome da essência divina, segundo Scot
195

. Por outro lado, o homem não 

possui um conceito positivo da infinitude, mas a alcança apenas por via negativa (negação da 

finitude). Eis o paradoxo do uso da univocidade: Deus é um ente, a ele se aplica a ratio entis 

comum a ele e a todas as criaturas; Deus é um ente infinito e, por isso mesmo, incognoscível. 

A univocidade, que parecia aproximar finito e infinito, acaba por separá-los 

irremediavelmente.  

Isto se deve a que, enquanto aos conceitos Scot aplica a univocidade, os entes reais são 

tidos como equívocos, ou seja, incomensuráveis entre si. Assim, se todos são reconduzidos a 

um mesmo conceito unívoco de ente e aos conceitos igualmente unívocos dos gêneros e 

espécies, na realidade há uma distância praticamente infinita entre cada indivíduo, definido 

pela sua haecceitas
196

. 
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 ―(...) para Duns Scot a infinitude não é propriamente um atributo de Deus, mas o constitutivo formal da 

essência divina. A infinitas, de fato, não é uma propriedade, mas um modo intrínseco do [seu] ser (...). A 

qualificação de infinito convida a entrar, por assim dizer, na intimidade do existente [divino] e a medir a 

intensidade ontológica com a qual aquele ente se opõe ao nada e se caracteriza radicalmente diante de todo 

outro ente (...). Propriamente porque Deus é infinitum, ele é um ente singularíssimo, único e por isso 

soberanamente livre. Com a descoberta do ens infinitum, a metafísica exauriu sua tarefa e deve ceder lugar à 

teologia‖. BETTONI, E., Duns Scoto filosofo, p. 230-231.  

196
 Segundo Scot, a haecceitas ―(...) não é um novo elemento formal, como se fosse uma diferença individual que 

se comporta em relação à essência específica do mesmo modo como a diferença específica se comporta em 

relação à essência genérica: é uma entidade, é um incremento ontológico que determina a realidade, em certo 

sentido, possível e potencial, da espécie, não em ordem à essência, mas ao esse. A haecceitas, de fato, (...) não 
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O Doutor Sutil, desse modo, situa Deus numa transcendência inatingível ao homem 

pro statu isto, ainda que ele queira de algum modo apresentar alguma via racional para 

demonstrar a divina existência. O conceito de ente infinito em ato, que segundo Scot seria o 

mais alto que a razão humana pode alcançar para referir-se a Deus, mostra-se, pois, 

irremediavelmente pobre para exprimir a divina essência
197

.  

Assim, Scot parece perceber que está por cair num perigo semelhante ao que ele 

queria evitar, o mutismo diante do Absoluto: o discurso sobre Deus não pode ir avante por 

esta via, que se poderia chamar da razão pura, de modo que Scot se encaminha para a via do 

voluntarismo, ou seja, da razão prática, acolhendo os dados advindos da Revelação bíblica. 

Segundo ele, dentre todos os atributos divinos revelados, sobressai a vontade absolutamente 

livre e onipotente. Se há leis físicas e morais que o homem pode descobrir no universo e em si 

mesmo, bem como apreender da Revelação, tal fato se deve à vontade divina e não tanto à 

racionalidade que tais leis possuam ou exprimam. Se Deus quisesse estabelecer uma ordem 

natural e uma ordem moral totalmente diferentes, isso seria possível a seu querer absoluto. 

Segundo Scot, é a livre vontade de Deus que determina a essência dos entes e é a partir de tal 

atributo que o homem pode se aproximar de Deus. Não que se negue a função própria do 

intelecto, mas este é tido agora como secundário em relação à vontade, tanto no âmbito divino 

quanto no humano.  O encontro do homem com Deus é, essencialmente, o encontro de duas 

liberdades. Por conseguinte, para ele, a teologia seria um saber de ordem prática (em vista da 

salvação e das boas obras), diversa da filosofia, ciência teórica (muito limitada), consagrando 

a supremacia da caritas sobre a scientia, bem ao estilo franciscano.  

                                                                                                                                                                                     

enriquece a forma enquanto tal; é um novo modo de ser que investe a matéria, a forma e o composto, em suma, 

toda a natura communis, e a contrai, fazendo-a sair daquela certa indeterminação (...) ontológica que é própria 

da essência específica‖. Ibidem, p. 102. 

197
 ―Scot foi um tenaz assertor da demonstrabilidade da existência de Deus e um firme crítico da teologia 

puramente negativa. De outra parte, teve a consciência crítica de que conhecer alguma coisa acerca de Deus e 

poder demonstrar que Ele existe não significa de fato conhecer a sua essência. A nossa demonstração da 

existência de Deus é quia, não in quid, ou seja, a partir das criaturas, das manifestações ou, para falar em 

termos kantianos, dos fenômenos, não do númeno, da divina ‗inseidade‘. Esta, na sua essência íntima, é 

conhecida apenas por Deus (...). Afirmando decididamente a demonstrabilidade da existência de Deus, Scot 

entretanto afirma decididamente os gravíssimos limites inerentes ao conhecimento humano ao falar sobre Ele e 

seus atributos. Deus em si permanece um ‗mistério inacessível‘ e, por isso, em sentido autêntico, inefável‖. 

MANNO, A. G., ―L‘ineffabilità di Dio secondo G. Duns Scoto‖. In: VV. AA., Metafore dell‟invisibile, p. 120; 

126s. 
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Conclusão 

Neste capítulo, procurou-se apresentar os principais pontos do pensamento metafísico 

vaziano no que se refere ao Absoluto divino e à sua relação com o conjunto dos entes finitos. 

Por fim, tratou-se da analogia como via privilegiada para se pensar e dizer Deus. 

A analogia torna patente a grandeza e a pequenez do intelecto humano diante do 

mistério divino. Grandeza porque um ente finito é capaz de produzir um conhecimento 

plausível a respeito da realidade absoluta. Pequenez porque tal conhecimento não é adequado 

a tal Objeto, dado que não diz dele univocamente, mas aproximativamente
198

. Na verdade, 

somente Deus possui um conhecimento unívoco de Deus. O intelecto humano, feito para 

conhecer as coisas a partir da experiência sensível, realiza o salto da analogia, distinguindo 

entre o conteúdo atribuído e o modo de atribuição para poder aplicar a Deus – mediante a 

relação de causalidade que liga a ele os entes finitos – as perfeições que encontra nestes, sem 

nunca se esquecer de que a ratio deitatis reside em uma transcendência inapropriável
199

. 

Quanto a isso, afirma Lima Vaz: 

Seguindo o roteiro da criatura, a participação é fundamento da predicação 

analógica entre o Esse subsistente participado (Deus) e os esse participantes 

(criaturas). A estrutura da predicação analógica requer que o modo de significação 

(ratio entis, unius, veri, boni) seja predicado primeiramente (in ordine inventionis 

ou a partir do conhecimento sensível) dos esse finitos, mas que a realidade 

significada (id quod significatur) se predique primeiramente do Esse subsistente 

(Deus) como Causa primeira do ens commune e sujeito primeiro das noções 

transcendentais200. 

Se o modo humano de falar de Deus se baseasse na univocidade, a transcendência 

divina tornar-se-ia comprometida, pois tudo que se pudesse pensar ou dizer a respeito dele 

ser-lhe-ia atribuído na mesma medida em que se faz a respeito dos entes finitos. Se a 

equivocidade fosse o modus significandi do discurso humano sobre Deus, ele seria totalmente 

                                                           
198

 ―Deve-se falar de dois gêneros de proporção (...). Em um segundo modo, porém, chama-se proporção 

qualquer relação de uma coisa a outra. Neste sentido, pode haver uma proporção da criatura em relação a 

Deus, enquanto essa está a ele como o efeito está para a causa e como a potência está para o ato. Neste sentido, 

o intelecto criado pode ser proporcionado a conhecer a Deus‖. S. Th. I, q. 12, a. 1, ad quartum. 

199
 Cf. S. Th. I, q. 12, a. 12; q.13, a. 2; MONTAGNES, B., La doctrine de l‟analogie de l‟être d‟après Saint 

Thomas d‟Aquin, p. 99-103. 

200
 EF VII, p. 185. 
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sem sentido, pois nada poderia coadunar o pensamento e a linguagem limitados do homem à 

realidade divina absoluta.   

Vê-se que há um abismo ontológico e gnosiológico entre Deus e os entes finitos. 

Abismo ontológico porque o esse de Deus lhe convém essencialmente, já que ele é ato puro 

de ser, enquanto que o esse das criaturas não lhes é conatural, mas lhes é dado por Deus, na 

medida da essência de cada ente. Abismo gnosiológico porque Deus não se deixa dominar 

conceitualmente, permanecendo sempre como mistério insondável naquilo que lhe é próprio. 

Para Tomás de Aquino, a única ponte que se pode lançar sobre o abismo é a da analogia, que 

implica necessariamente a participação
201

. 

Com a efetiva adoção escotista do paradigma da univocidade do conceito de ente, 

compartilhada por muitos autores modernos
202

, um discurso humano sobre Deus – no nível da 

razão filosófica – foi se tornando cada vez mais difícil, até ser declarado por Kant como 

impossível, devendo-se apelar neste assunto apenas para um procedimento indireto de ordem 

moral. A partir dos já mencionados ―mestres da suspeita‖ (Marx, Nietzsche e Freud), é o 

argumento moral que vem posto em xeque, obstruindo-se também esta via para a 

transcendência
203

. O homem contemporâneo, fechado em seu pequeno mundo, parece assim 

fadado a sucumbir ao niilismo asfixiante. 

Com efeito, Lima Vaz pondera que ―(...) a formação do sistema moderno da metafísica 

somente pode ser devidamente explicada a partir da ‗destruição‘ escotista da metafísica 

tomásica do esse‖
204

. Com o progressivo abandono, a partir de Duns Scot, da concepção de 

ser como actus essendi, bem como da analogia entis, e sua respectiva substituição pela noção 

de ens possibile e pelo paradigma da univocidade, o pensamento moderno se encaminhou na 

                                                           
201

 ―Desse modo, a transcendência inobjetivável do Absoluto traduz o ‗excesso‘ (hyperbolé, para usar uma 

expressão platônica, Rep. VI, 509c 2) do Ser que é absolutamente uno e, como tal, Verdadeiro e Bom. Estando 

infinitamente além (epékeina, Rep. 509b 9) dos entes finitos, permite-os existir, na sua autonomia, no hiato 

ontológico da diferença. Podemos, pois, afirmar que a metafísica tomásica constitui a única síntese conhecida 

entre a participação platônica, o substancialismo aristotélico e o criacionismo bíblico-cristão‖. EF VII, p. 186-

187. 

202
 Como já mencionado anteriormente, nesse processo de remodelação da metafísica a partir dos princípios da 

univocidade e da representação, foi imprescindível a atuação de F. Suarez, mormente com sua grande obra 

Disputationes Metaphysicae. Cf. COURTINE, J.-F., Suarez et le système de la metaphysique, Segunda e 

Terceira Partes. Veja-se também: BOULNOIS, O., Être et représentation, p. 457-504. 

203
 Uma via substanciosa de resposta a Nietzsche e a Freud vem apresentada em RICOEUR, P.,―Religião, 

ateísmo, fé‖. In: Idem, O conflito das interpretações, p. 430-456. 

204
 EF III, p. 360. 
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direção do essencialismo metafísico
205

, que privilegia o polo gnosiológico da razão, a partir 

do qual se implantará cada vez mais estavelmente a representação sobre o ser, de modo que 

―(...) a metafísica passará a ser apenas um horizonte virtual, sem significação real‖
206

.  

A proposta filosófica de Lima Vaz, ao abordar a temática da transcendência, é tentar 

oferecer uma possível saída da ditadura da imanência a partir do resgate de elementos da 

tradição tomasiana, entre os quais os princípios de analogia e participação. Quem sabe – e esta 

é a esperança de Lima Vaz – o momento epocal da crise da modernidade, num processo de 

avaliação das opções teórico-existenciais feitas nos últimos séculos, possa se voltar à 

alternativa de um novo pensamento do sentido desde tais princípios
207

. 

                                                           
205

 Cf. GILSON, E., L‟Être et l‟essence, p. 128-140. 

206
 EF III, p. 357. 

207
 ―A analogia, então, poderia desempenhar algum papel no conhecimento contemporâneo da transcendência? A 

pós-modernidade colocou em crise as ‗grandes narrativas‘, a pretensão dos sistemas filosóficos de serem 

onicompreensivos. Ela levou até ao extremo a ideia de ‗diferença‘ que Heidegger declarou ter reintroduzido no 

mundo filosófico. Ora, o termo ‗analogia‘ não pertence por direito ao léxico da racionalidade da diferença? Se 

assim é, a pós-modernidade e seus temas preferidos de ‗disseminação‘ ou de interpretação ‗infinita‘, sem falar 

de sua oposição à cientificidade moderna, poderiam ajudar a reencontrar o sentido da analogia, que a 

modernidade colocou de lado‖. GILBERT, P., ―Analogia e modernità‖. In: Idem, Sapere e sperare, p. 77-78. 

O autor desenvolve neste artigo uma perspectiva de análise da analogia diversa da que aqui foi apresentada, 

ainda que procurando encontrar um lugar para tal argumento no cenário contemporâneo. 



   

Capítulo V 

 

O acesso religioso a Deus 

 

 

 

 

Se desejas encontrar a nascente, 

 deves prosseguir acima, contracorrente.  

Penetra, busca, não cedas, 

 tu o sabes, deveria estar aqui, em alguma parte –  

Nascente, onde estás?... Onde estás, nascente? ! 

 
(João Paulo II, Trittico Romano, p. 15) 

 



   

O itinerário do presente trabalho permitiu analisar a o tema da transcendência em seus 

aspectos históricos, antropológicos e metafísicos, chegando, por fim, à abordagem do 

Absoluto transcendente como Deus. Este último capítulo deseja tratar da experiência 

religiosa, no que ela tem de vivência e de interpretação, como modo privilegiado de acesso a 

Deus, ou seja, modo sui generis de aproximação ao Transcendente divino. Lima Vaz 

continuará a ser o guia desta viagem filosófica, que implicará igualmente o diálogo com 

outros autores. 

Neste momento, começa-se a atravessar o limiar da fé, pois a autêntica atitude 

religiosa se baseia na postura de adesão a Deus e de confiança nele. Mesmo permanecendo no 

âmbito filosófico, não se poderá abrir mão de considerar temas e vivências que implicam o 

crer. Como se verá, ainda que se aborde de modo genérico a problemática religiosa, a 

incidência da análise se fará mais direta no que se refere ao Cristianismo, ambiente natal do 

pensamento vaziano
1
. 

 

1. Filosofia e Religião 

Segundo Lima Vaz, a religião é a ―grandeza histórico-espiritual que, ao longo de 

muitos séculos, foi a portadora privilegiada da experiência da transcendência‖
2
, possuindo 

nuances sui generis que a fazem única dentre todas as possíveis vivências humanas.    

Ora, filosofia e religião formam um díptico cuja relação dialética marca 

significativamente a cultura ocidental, através de suas oposições, suprassunções e sínteses. 

Desde seus primeiros encontros, deu-se uma atração mútua entre a filosofia, como logos 

demonstrativo, e a religião, como logos da transcendência. Ambas pretendem possuir uma 

palavra sobre o sentido da realidade. A filosofia, desde sua aurora grega, teve de justificar-se 

                                                           
1
 É inevitável a referência ao Cristianismo, tradição religiosa em que Lima Vaz se encontrava inserido 

existencialmente como em seu habitat próprio, encarnando de modo elevado a condição de filósofo cristão. 

Em suas palavras: ―(...) a religião e a fé não são para mim algo extrínseco, com o qual me relacione. Nelas 

vivo e delas me alimento espiritualmente‖. Lima Vaz, contudo, adverte: ―Meu trabalho filosófico mantém-se 

rigorosamente dentro das exigências metódicas e doutrinais da razão e todas as vezes em que atinge as 

fronteiras onde a razão se encontra com a fé, essa linha divisória é explicitamente traçada‖. CFB, p. 41 (ver p. 

40-41). 

2
 EF III, p. 223. 
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perante a religião, que já estava presente, no caso, com a mitologia. Com o advento do 

Cristianismo, a filosofia viu-se confrontada com nova forma de relacionar-se com o Absoluto, 

nova perspectiva de sentido e novo modus vivendi. O encontro entre essas duas grandezas 

culturais, prescindindo das dificuldades iniciais, revelou-se extremamente fecundo para 

ambas. Por outo lado, nunca faltou igualmente a crítica mútua entre tais polos
3
. Na 

modernidade pós-cartesiana (que Lima Vaz chama de modernidade pós-cristã
4
), todavia, 

cresceu a tensão entre eles, devido à acentuada tendência a um fechamento do homem na 

imanência de seu existir intramundano. De acordo com Lima Vaz,  

(...) a filosofia moderna tem em vista uma superação da religião que venha a ser, 

finalmente, a sua dissolução como discurso teoricamente significativo desde que 

submetido aos instrumentos críticos da razão filosófica, tendo esta optado, em 

última instância, por uma redução da transcendência à imanência da história5. 

Concomitantemente, a modernidade deixou de lado o procedimento lógico-metafísico 

da analogia, como já elucidado. Recorde-se que é no contexto moderno que surgem a 

teodiceia (ou teologia natural) e a filosofia da religião como tentativas de abordagem do 

Transcendente e da relação humana a ele, como também de sua crítica.  

Tendo em vista esse misto de proximidade e distância, atração e repulsa, entre 

filosofia e religião, deseja-se aprofundar o conceito de religião e o modo tipicamente moderno 

de relação entre os citados polos: a filosofia da religião. 

1.1. Conceito de religião 

Muitas tentativas foram realizadas para se definir e caracterizar o que se pode chamar 

grosso modo de fenômeno religioso, a partir de perspectivas variadas, desde suas raízes 

etimológicas a aspectos culturais, sociológicos, psicológicos, bem como filosóficos e 

propriamente teológicos. Não é o caso de se apresentar aqui uma síntese dessas perspectivas
6
, 

mas apenas de acenar a alguns elementos sumários que possibilitem uma compreensão inicial, 

como ponto de partida para depois se adentrar a reflexão vaziana a seu respeito. 

                                                           
3
 Cf. FF, p. 237-241. 

4
 Cf. EF III, p. 235. 

5
 EF III, p. 224-225. 

6
 Para uma visão de conjunto do fenômeno religioso em seus vários aspectos, cf. AGUTI, A., Filosofia della 

religione, p. 77-128. 
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No que se refere à etimologia
7
, duas são as principais fontes de interpretação propostas 

para o termo latino religio: a primeira é Cícero, que afirma sua derivação de relegere, ou seja, 

a religião seria uma acurada repetição de certos atos, o esforço de cumprimento exato daquilo 

que se lê nos ordenamentos cultuais e morais, de modo que a partir disso se faz uma releitura 

da vida, ou seja, a vida ganha sentido com a religiosa iteração de tais atos
8
. A segunda, já em 

âmbito cristão, é Lactâncio, segundo o qual a religião consistiria em religare
9
, isto é, em estar 

unido a Deus, que regenera os homens, pelos vínculos da piedade; pode-se dizer que a religião 

consistiria num reatar a comunhão existencial com Deus, a quem se deve buscar, conhecer e 

adorar. 

As indicações acima fazem pensar em duas abordagens da atitude religiosa, uma 

centrada na esfera do sagrado e outra naquela do divino. À primeira vista, a distinção entre 

esses conceitos pode parecer contraditória, mas de fato não o é. Com efeito, o conceito de 

sagrado possui uma extensão lógica maior que o de divino, podendo ser dito deste de modo 

próprio, como também de realidades ―profanas‖ cuja relação com o divino faz com que se 

tornem um meio de acesso a ele, uma mediação, geralmente de caráter cúltico ou ritual, entre 

o profano e o divino (espaço sagrado, pessoas sagradas, tempo sagrado, livro sagrado, leis 

sagradas, canto sagrado etc)
10

. Contudo, uma forma religiosa que se fixe nesses elementos 

                                                           
7
 Cf. OLIVETTI, M. M., ―Filosofia della Religione‖. In: ROSSI, P. (Org.), La Filosofia, v. I, p. 143-148. 

8
 ―Nam qui totos dies precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi sunt appellati, 

quod nomen patuit postea latius; qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et 

tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo, [tamquam] elegantes ex eligendo, [tamquam] [ex] 

diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes; his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in 

religioso. Ita factum est in superstitioso et religioso alterum vitii nomen alterum laudis‖. CÍCERO, De natura 

deorum, II, 28 [72]. Assim, os antigos gregos e romanos realizavam seus atos de culto aos vários deuses como 

um dever (cívico) a ser cumprido fielmente, mas sem que isso implicasse uma relação fiducial com eles. Em 

sentido mais amplo, religio significaria qualquer ação realizada conscienciosamente, como, por exemplo, na 

expressão: ―Fulano toma seus remédios religiosamente‖. 

9
 ―Hac conditione gignimur, ut generanti nos Deo iusta et debita obsequia praebeamus, hunc solum noverimus, 

hunc sequamur. Hoc vinculo pietatis obstricti Deo et religati sumus, unde ipsa Religio  nomen accepit, non, ut 

Cicero interpretatus est, a relegendo‖. LACTÂNCIO, Divinae Institutiones, IV, 28, 2-3. De uma conotação 

factual, como aquela ciceroniana, passa-se a uma significação ontológica, que implica a existência de uma 

suprema Divindade com a qual a religião relaciona os homens. Agostinho prossegue nesta mesma linha 

hermenêutica em De vera religione 55, 111 e 113, e em Retractationes 1, 13, 9. Neste último, faz referência à 

definição ciceroniana, dando-lhe uma interpretação própria, identificando ―religo‖ como uma iteração de 

―eligo‖, eleger. Santo Tomás, por sua vez, entende religião como ligação cultual do homem a Deus: ―O culto 

de Deus é chamado ‗religião‘ porque com tais atos o homem se liga a Ele para não ser dele separado e ainda 

porque se sente obrigado a Deus por certo instinto natural, de modo que preste reverência, de modo 

conveniente à sua natureza, Àquele que é o princípio de seu ser e de todo outro bem‖. SCG, III, c. 119. Veja-se 

ainda S. Th. II-II, q. 81. 

10
 ―O sagrado é um elemento do profano, onde o sujeito religioso reconhece a ressonância do divino, e com o 

qual exprime a sua relação, e aquela da totalidade do profano, com a realidade (ou a super-realidade) do 
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sacrais, tidos como fins e não como meios, pode configurar-se como uma religião do sagrado, 

sem referência (ao menos explícita) a um divino real
11

.   

A religião pública grega e romana, por exemplo, estaria na esfera deste sagrado que se 

pode dizer naturalístico. De fato, os deuses, tal como eram então concebidos, não possuíam 

características qualitativamente transcendentes, mas apenas superavam os homens 

quantitativamente em nível de força, poder e conhecimento: eram entendidos como ―(...) 

forças naturais inseridas em formas humanas idealizadas, aspectos humanos sublimados e 

hipostasiados; são forças do homem cristalizadas em belíssimos semblantes‖
12

. Desse modo, a 

religião não exigia de seus praticantes uma mudança de vida, uma elevação moral ou 

espiritual, já que o sagrado (deuses) não diferia essencialmente do nível humano de ser e agir. 

Em outras palavras, não havia espaço para uma autêntica transcendência
13

. 

O conceito de sagrado foi estudado pela escola sociológica francesa (E. Durkheim, M. 

Mauss, H. Hubert)
14

. Durkheim (1858-1917) entende o sagrado como o oposto do profano, 

termos que seriam mutuamente excludentes. Esta oposição refletiria aquela entre indivíduo e 

sociedade, de modo que seria a estrutura das sociedades arcaicas (como aquelas em que o 

modelo religioso era o totemismo) a promover o senso do sagrado. Este se manifestaria como 

uma incontrolável força ou potência, a que Durkheim chama de mana, termo melanésio para 

significar o infinito
15

. Em tempos recentes, R. Girard (1923-) apresenta o fenômeno religioso 

                                                                                                                                                                                     

divino‖. BOUILLARD, H., ―La categoria del sacro nella scienza delle religioni‖. In: AA. VV., Il sacro: Studi 

e ricerche, p. 49. 

11
 Com peculiares nuances, Levinas trata da diferença entre o sagrado e o santo no âmbito do Judaísmo. Ele 

afirma que os escritos da tradição judaica jamais falam do sagrado, que teria uma conotação pejorativa, como 

―a penumbra em que floresce aquela magia que ao Judaísmo faz horror‖.  A santidade, ao invés, como 

prerrogativa divina, indica ―a separação e a pureza, a essência sem mistura‖. Segundo esta visão, a 

dessacralização seria um ideal. ―A autêntica dessacralização buscaria separar positivamente o verdadeiro da 

aparência, talvez até separar o verdadeiro da aparência essencialmente misturada ao verdadeiro‖. LEVINAS, 

E., Dal sacro al santo, p. 86-87. 

12
 REALE, G., Storia della filosofia greca e romana, v. 1, p. 41. ―Em suma, os deuses da religião natural grega 

não são nada mais que homens amplificados e idealizados: são, assim, quantitativamente superiores a nós, mas 

não qualitativamente diferentes‖. Ibidem, p. 41. 

13
 Cf. Ibidem, p. 42-43. No âmbito grego, o cenário religioso ganha nova densidade com o orfismo, que começa 

a introduzir uma concepção de auto-transcendência a partir do acolhimento de certa dimensão de interioridade 

no homem (a psyché), que terá incidência em concepções filosóficas. A esse respeito, cf. Ibidem, p. 59-74. 

14
 Cf. RIES, J., L‟uomo e il sacro nella storia dell‟umanità, p. 259-278. 

15
 Cf. DURKHEIM, E., Les formes élémentaires de la vie religieuse. 5. ed. Paris: PUF, 1968. 
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como fundado pela violência do sacrifício, tendo por base as tragédias gregas e os mitos 

etnológicos
16

. 

Além dessa corrente, o conceito de sagrado foi abordado pela fenomenologia 

religiosa
17

, em que se destacam R. Otto, G. van der Leew e M. Eliade.  De acordo com Otto 

(1869-1937), em sua famosa obra O sagrado (1917)
18

, ele se caracterizaria como o numinoso 

(derivado de numen, potência divina), isto é, uma realidade misteriosa, que o homem 

reconhece como lhe sendo superior e diante da qual experimenta, ao mesmo tempo, temor e 

atração: mysterium tremendum et fascinans. Não resta dúvida de que tal impostação ottiana 

reenvia àquilo que Kant afirmava acerca da experiência estética, em particular no que se 

refere ao sublime
19

. Não obstante isto, Otto assegura a originalidade da religião como 

experiência do sagrado que gera um sentimento de criaturalidade, ou seja, de reconhecimento 

da própria pequenez em relação a essa total alteridade que, mesmo sendo percebida, jamais 

resulta plenamente compreendida
20

. Em suas palavras, 

O objeto realmente ―misterioso‖ é indominável e incompreensível não somente 

porque meu conhecimento em relação a ele tenha certos limites insuperáveis, mas 

porque aqui me embato em algo de ―totalmente outro‖, que por gênero e essência 

é incomensurável com a minha essência21. 

Grande contribuição aos estudos religiosos foi dada por Eliade (1907-1986), para 

quem o historiador da religião deveria desenvolver uma leitura fenomenológica e 

hermenêutica do fenômeno religioso, além daquela propriamente histórica
22

. A tarefa 

hermenêutica a que se refere indica a necessidade de interpretar textos e fatos relacionados à 

                                                           
16

 Cf. GIRARD, R., La violence et le sacré. Paris: Grasset, 1972. 

17
 Cf. RIES, J., L‟uomo e il sacro nella storia dell‟umanità, p. 279-319. 

18
 Cf. OTTO, R., Il sacro. Brescia: Morcelliana, 2011. 

19
 Cf. KANT, I., Crítica da faculdade de julgar, § 23-29. 

20
 Segundo Otto, o itinerário de descoberta e aproximação ao numinoso realizar-se-ia em quatro etapas: (a) em 

primeiro lugar, o sentimento de limitação própria e dependência do homem em relação a ele; (b) o momento 

do tremendum, como aproximação sentimental (espanto, medo, desfalecimento) a ele, do que poderiam nascer 

a prece e a ascese; (c) momento do mysterium, pela tomada de consciência da radical alteridade do numinoso; 

(d) momento do fascinans, como elevação do homem ao numinoso mediante um estado de êxtase, em que se 

experimentam beatitude, amor, paz, harmonia. Cf. OTTO, R., Il sacro, p. 35-79. 

21
 Ibidem, p. 55. Otto cita Agostinho que, muito a propósito, diz: ―O que é aquela realidade e me ilumina e 

golpeia o meu coração sem criar feridas? E que me assombra e me inebria? Assombra-me enquanto lhe sou 

dessemelhante e me inebria na medida em que me sinto a ela semelhante‖. AGOSTINHO, Confessiones, XI, 9, 

1. 

22
 Cf. ELIADE, M., O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
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religião ao longo da história, tornando-os acessíveis, em sua mensagem, ao homem de hoje. 

Mediante hierofanias, o sagrado se manifesta na história, podendo ser assim descrito de 

algum modo, através dos meios de sua manifestação: ritos, mitos, símbolos etc. O sagrado 

manifesta o divino, que está para além do mundo
23

. A postura de Eliade procura ir além dos 

condicionamentos histórico-sociais do fenômeno religioso para captá-lo em seu movimento 

essencial de saída ou transcendência que o homem busca realizar em direção à Realidade 

última. De fato, segundo o autor, o sagrado é aquilo que oferece sentido ao mundo e à 

existência humana, o sagrado é o real por excelência. 

Vê-se assim a ambivalência do conceito de sagrado, que pode se referir, num primeiro 

momento, a ressonâncias ou a traços do divino, bem como, numa acepção mais estrita, ao 

próprio divino. Sagrado e divino não são, pois, conceitos superponíveis, ainda que 

relacionados e não raro confundidos
24

. Segundo Bouillard, o sagrado se refere ao caráter 

mediato da experiência humana do divino, mas não esgota o sentido desta experiência. A 

distinção entre ambos acontece quando se reconhece a transcendência efetiva do divino
25

. 

Devido a isso, uma religiosidade que permaneça na esfera do sagrado intramundano não 

realiza a pleno título aquilo que caracteriza a noção mesma de religião. Afirma Aguti: 

                                                           
23

 ―O homo religiosus descobre o sagrado porque ele se manifesta. Com essa descoberta, alcança a certeza da 

existência de uma realidade que transcende este mundo. A análise da estrutura das hierofanias nos leva a 

descobrir três dimensões: a dimensão absoluta, o divino; a dimensão natural do objeto mediador; a dimensão 

de mediação, ou seja, o objeto natural prenhe de sacralidade‖. RIES, J., L‟uomo e il sacro nella storia 

dell‟umanità, p. 16. 

24
 Uma sondagem do campo linguístico subjacente aos conceitos pode ser útil neste sentido. A língua grega 

antiga possui vários termos, com conotações diversas, usados para se referir a esse âmbito. Por exemplo, 

hagnos significa o sagrado de majestade (divina) ou de consagração. A sacralidade indica a inviolabilidade ou 

a pureza moral, fundadas na pertença ao divino. Outro termo é hagios, usado para se referir às divindades de 

povos não-helênicos, bem como utilizado na tradução dos LXX no sentido de transcendência gloriosa, 

atributo próprio de Deus (do hebraico qadosh). O temo hieros, por sua vez, não é usado propriamente em 

relação ao divino, mas a pessoas, coisas e lugares que entram na esfera do divino. Por fim, hosios está a indicar 

uma lei divina, algo permitido ou prescrito pelos deuses para regular a convivência humana. Cf. Ibidem, p. 

112-119. Nas línguas próximas ou derivadas do Latim, encontra-se o radical sak- (de onde sacro, sacerdote, 

sacrifício) para indicar o sagrado como algo relacionado ao divino, presente também no verbo sancionar 

(sancire), clássico vocábulo jurídico, com raízes religiosas, que significava originariamente tornar efetivo, dar 

realidade a alguma coisa, de modo que o sagrado se relaciona com os fundamentos do real. ―Assim, o sagrado 

é para o homem romano um instrumento mental que lhe permite organizar o mundo e situar-se no mundo‖. 

Ibidem, p. 147 (veja-se p. 136-147). 

25
 ―É um fato que, especialmente nas religiões primitivas, o divino e o sagrado tendem a confundir-se. O homem 

primitivo nem sempre faz uma clara distinção entre a divindade e os elementos mediadores que nós chamamos 

sagrados: pedras, árvores, animais, pessoas, ritos etc (...). De fato, a distinção é clara e distinta somente onde é 

expressamente reconhecida a transcendência do divino (...). Onde o senso da transcendência vem a faltar, o 

sagrado tende à magia: através disso o divino se encontra quase inteiramente reduzido ao humano‖. Cf. 

BOUILLARD, H., ―La categoria del sacro nella scienza delle religioni‖. In: AA. VV., Il sacro: Studi e 

ricerche, p. 49-49.  
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(...) a experiência do sagrado é realmente uma experiência religiosa somente na 

medida em que a realidade intencionada é aquela que podemos chamar com 

termos como ―Transcendência‖, ―Realidade última‖ ou ainda ―Realidade em si‖ 

(...). Tal realidade é universalmente definida como ―divina‖26. 

Podem-se já entrever quais sejam as notas distintivas do divino: transcendência e 

ultimidade, às quais venham acrescentadas a personalidade e a santidade. Como já se viu nos 

capítulos precedentes, o divino é, em primeiro lugar, transcendente: está para além de toda 

realidade cósmica e de suas leis, de toda determinação conceitual, de todo domínio ou 

apropriação. É a Realidade última, mas também a primeira, arché e télos, a fonte da existência 

e do sentido de tudo que há. A isso se ajunte aquilo que o a tradição judaico-cristã aporta 

como fundamental em sua concepção do divino: é uma Realidade pessoal, com a qual se é 

capaz de estabelecer efetiva relação
27

; é absolutamente santo
28

 e distinto de tudo o mais; pode 

ser dito o Esse ipsum subsistens, assim como o interior intimo meo e o superior summo meo; 

é Logos e Ágape, Inteligência e Amor em grau infinito. Veja-se que se pode falar, pois, não 

somente de divino, mas propriamente de Deus. Nem todas as formas religiosas acolhem a 

totalidade das características elencadas, mas seu conjunto é importante para se tomar 

consciência da profundidade que a noção de Deus ou do divino traz consigo. 

A religião entendida como religare tem aqui seu lugar, pois com tal Realidade 

suprema se pode entrar em comunhão de vida; tal Realidade se dá a conhecer, tanto quanto é 

possível ao homem, e nela se pode confiar; a tal Realidade, que se reconhece como suprema, 

pode-se prestar adoração, apresentar pedidos e agradecimentos, obedecer com amor. Por tal 
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 AGUTI, A., Filosofia della religione, p. 115. 

27
 ―Enfim, venha assinalado seu caráter pessoal (que, certamente, nem todas as religiões percebem com a mesma 

clareza); o objeto religioso se apresenta como sujeito em sentido forte: revela-se ao homem, o vê, o conhece e, 

por isso, a atitude religiosa é, antes de tudo, resposta. Mas o homem pode também dirigir-se ao divino: Deus 

escuta. A oração supõe a possibilidade de entrar em contato com o Deus transcendente‖. BRITO, E., Filosofia 

della religione, p. 94. 

28
 ―No contexto do paganismo não há lugar para uma concepção da santidade, a qual, ao invés, veio se 

delineando no contexto da religião judaica e, sobretudo, [na] cristã, que implica uma estrutural metánoia e uma 

reviravolta do viver em relação ao modo de pensar do mundo, assim como é radical a mensagem de Cristo que 

se faz homem e morre para salvar os homens. No contexto do pensamento judaico-cristão, somente Deus é 

verdadeiramente santo e o homem é santo na medida em que busca realizar, com a ajuda da graça, no seu 

pensar e no seu viver, a vontade divina. É evidente que, assim entendida, a santidade é a virtude mais alta, da 

qual todas as outras dependem (...). Ora, não só na religião grega, mas também na filosofia grega, tal 

perspectiva está ausente. A ideia de que a physis, o inteligível e a inteligência pudessem ou devessem ser 

transcendidos não se apresenta senão com Plotino e de modo totalmente diferente. O santo se insere na esfera 

do natural e do racional e a santidade, ao máximo, pode ser uma das virtudes, mas não uma das mais 

elevadas‖. REALE, G., Storia della filosofia greca e romana, v. 9, p. 302-303. 
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Realidade suprema vale a pena viver e morrer (mas nunca matar
29

). Quem sabe esteja aqui a 

questão fundamental da religião: a descoberta do autêntico Absoluto, pois, como afirma Lima 

Vaz, ―o ser humano (...) não pode habitar este mundo sem a companhia de algum absoluto (o 

verdadeiro ou os falsos, a Verdade ou algum ídolo)‖
30

. 

Os antigos filósofos gregos, particularmente Platão e Aristóteles, vislumbraram a 

divindade em termos semelhantes a esses, mas não chegaram a dar o passo rumo ao 

reconhecimento da sua personalidade. Por isso mesmo, segundo Aguti, ―(...) é propriamente o 

defeito de personalidade do ‗Deus dos filósofos‘ a ter alimentado na cultura antiga o 

politeísmo, não obstante a arbitrariedade de sua concepção do divino‖
31

. Ou seja, o 

―monoteísmo filosófico‖ a que se chegou na antiguidade não esteve em condição de 

engendrar ou desenvolver uma efetiva experiência religiosa a ela correspondente, dado que a 

divindade, como então concebida, carecia de um caráter pessoal que possibilitasse o encontro 

e a relação. É assim que se entende que mesmo com um grande progresso na concepção do 

divino, os antigos ainda continuassem a realizar cultos politeístas, oscilando na vida prática 

entre o sagrado e o divino
32

. 

Em suma, pode-se afirmar que a religião é um direcionamento do homem a Deus 

(ordo ad Deum) em vista da salvação
33

. Percebendo-se em sua finitude existencial, cujas 

maiores expressões são a doença e a morte, mas também moral, na incoerência entre o bem 

desejado e o mal realizado, o homem vê-se necessitado de uma Realidade superior que o 
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 A violência é sempre contrária a Deus e à atitude religiosa. Sobre isso, afirma o Imperador Bizantino Manuel 

II Paleólogo: ―Deus não se compraz com o sangue; não agir segundo a razão é estranho a Deus (...). A fé é 

fruto da alma, não do corpo. Por conseguinte, quem desejar conduzir alguém à fé tem necessidade da 

capacidade de falar bem e de raciocinar corretamente, e não da violência nem da ameaça, (...) para convencer 

uma alma racional não é necessário dispor do próprio braço, nem de instrumentos para ferir ou de qualquer 

outro meio com que se possa ameaçar de morte uma pessoa‖. MANUEL II PALEÓLOGO, Entretiens avec un 

Musulman: 7
e
 Controverse, 3 a-e, p. 144-145. 

30
 EMF, p. 14. A propósito, afirma Santo Agostinho: ―Ninguém é lançado fora da verdade mesma sem cair nas 

mãos de um simulacro da verdade‖. AGOSTINHO, De vera religione, 39,72. 

31
 AGUTI, A., Filosofia della religione, p. 116. 

32
 Cf. AGOSTINHO, De vera religione, 2-4. Para Agostinho, com efeito, ―a via que conduz à vida boa e feliz 

reside na verdadeira religião, com a qual se honra o único Deus e, com puríssima piedade, reconhece-se nele o 

princípio de todas as criaturas, pelo qual o universo tem um início, um cumprimento e uma capacidade de 

conservação‖. Ibidem, 1, 1. Por precisão histórica, parece ter havido um caso de declarado monoteísmo 

filosófico-religioso por parte de Xenófanes (início do sec. V a. C.) ―(...) que, pela primeira vez, formula de 

modo radical a oposição entre a verdade do Deus único e a aparência que se estende sobre todas as coisas‖. 

FRM, p. 141. 

33
 Cf. S. Th. II-II, q. 81, a. 8. 
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resgate, já que por si só experimenta-se incapaz de superar semelhantes obstáculos. Ao 

mesmo tempo, esse desejo de salvação permanece insatisfeito se a divindade é vista como 

apenas uma coisa ou uma ideia, por mais elevadas que sejam. O rosto de Deus, buscado pelo 

homem e encontrado na experiência religiosa, sobretudo no monoteísmo, é o verdadeiro 

horizonte de salvação e sentido pelo qual anseia o coração humano. 

1.2. Filosofia da religião e filosofia religiosa 

Desde seus inícios a filosofia se encontrou com variadas expressões do fenômeno 

religioso e dedicou à sua análise não pequenos esforços
34

. Não obstante isso, é na época 

moderna que se estrutura um ramo do saber filosófico diretamente interessado em estudar a 

religião. Desse modo, a assim dita filosofia da religião, pode ser considerada ―(...) um estudo 

racional, de tipo estritamente filosófico, em que se esforça por colher a essência da religião, 

propondo-se dizer o que significa e o que vale a religião diante da razão‖
35

. O surgimento 

desta área do saber filosófico pode ser visto como consequência de dois principais fatores. 

Trata-se, primeiramente, da exigência moderna de fazer passar a religião pelo crivo da razão, 

cuja sede é o sujeito, de modo a justificar-se como atividade sensata e digna do homem. A 

religião, deixando de ser o elemento determinante da vida social e cultural, precisa 

demonstrar-se apta a continuar figurando entre as atividades humanas. Para tanto, algumas 

perguntas que se deveria ter em mente ao se delinear este ramo do saber filosófico seriam: que 

elementos configuram essencialmente o fenômeno religioso? Que sentido e valor possui a 

vivência religiosa? É razoavelmente aceitável o que a religião apresenta como verdade ou 

como preceito? Como se pode entender a variedade de formas históricas da religião? Existe 

uma religião verdadeira?  

Um segundo fator pode ser identificado na crítica à teologia racional, no sulco da 

crítica à metafísica. Ao se fazer passar pelo crivo da racionalidade moderna os tradicionais 

argumentos para afirmar a existência de Deus, deseja-se encontrar alguma resposta aceitável à 

questão: o termo ad quem da atitude religiosa (o sagrado/ o divino) existe de fato ou é fruto da 

imaginação humana?  

                                                           
34

 Para um apanhado da análise filosófica da religião nas épocas antiga e medieval, cf. AGUTI, A., Filosofia 

della Religione, p. 12-23. 

35
 BRITO, E., Filosofia della religione, p. 9. 
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Pode-se dizer, em suma, que a filosofia da religião emerge a partir do momento em 

que ―percebeu-se certo desacordo entre as doutrinas e as instituições da tradição judeu-cristã, 

de um lado, e as exigências do mundo moderno, de outro‖
36

. Passa-se, então, a buscar o perfil 

ideal de uma religião natural ou racional – como se viu no capítulo anterior a respeito do 

deísmo – e a realizar uma crítica das religiões históricas (positivas) a partir de tal perfil
37

.  

Costuma-se identificar o início da configuração moderna da filosofia da religião, 

enquanto área específica na pesquisa filosófica, com a publicação do Tratado teológico-

político de Spinoza (1670), a que seguem as abordagens de Locke (Carta sobre a tolerância 

[1689] e A racionalidade do Cristianismo [1695]) e Hume (História natural da religião 

[1757] e Diálogos sobre a religião natural [póstumo, 1779]). 

A expressão ―filosofia da religião‖
38

 aparece pela primeira vez de modo casual na obra 

intitulada O verdadeiro sistema intelectual do universo, de Ralph Cudworth, um platônico de 

Cambridge, em 1678. Como título (Die Philosophie der Religion), pode-se encontrá-la numa 

obra de caráter apologético cristão, publicada anonimamente por Sigmund von Storchenau, 

jesuíta austríaco, em vários volumes (o primeiro em 1772). Em sua acepção propriamente 

moderna, a filosofia da religião ganhou corpo com a obra homônima de J. C. Schaumann, de 

1793, o mesmo ano em que Kant publicou A religião nos limites da simples razão
39

. Não se 

pode deixar de mencionar Schleiermacher que, em seu escrito Sobre a religião (1799), numa 

perspectiva bastante peculiar, abordou o fato religioso como que ancorado no sentimento e 

não na metafísica ou na moral. Hegel, por sua vez, foi o primeiro a proferir cursos acadêmicos 

sobre filosofia da religião, entre 1821 e 1831, ano de sua morte. O texto de suas preleções foi 

publicado postumamente por seus ex-alunos
40

. Desde então, ainda que seja campo de ásperas 
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 Ibidem, p. 10. 

37
 ―A filosofia da religião encontra, assim, suas raízes no movimento emancipatório das Luzes e isto não 

permanece sem consequências para esta nova disciplina. Querendo ‗alcançar a maioridade‘ e não apelando 

senão à própria racionalidade, o pensamento provocou um divórcio em que se perdeu uma dimensão 

fundamental da religião: sua relação com a autoridade e a tradição‖. SPLETT, J., ―Religion (Philosophie de 

la)‖. In: LACOSTE, J.-Y. (Org.), Dictionnaire critique de théologie, p. 996. 

38
 Cf. GREISCH, J., Le buisson ardent et les lumières de la raison, v. I, p. 31-34; OLIVETTI, M. M., ―Filosofia 

della Religione‖, p. 184-189; AGUTI, A., Filosofia della Religione, p. 23-40 (época moderna); MAC 

DOWELL, J. A., ―Filosofia da Religião: sua centralidade e atualidade no pensamento filosófico‖. Interações-

Cultura e comunidade, n. 10, p. 28, inclusive nota 11. 

39
 Cf. KANT, I. La religione nei limiti della semplice ragione. Milano: Bompiani, 2011 (1a. edição em 1793; 2a. 

edição em 1794).  

40
 Cf. HEGEL, G. W.  Lezioni di Filosofia della Religione [dalla edizione di W. Jaeschke]. Napoli: Guida, 2008, 

3v. 
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batalhas teóricas quanto a seu estatuto epistemológico, seu método e suas orientações, é 

comum encontrar tal disciplina no rol dos estudos filosóficos. 

Apesar de suas raízes iluministas, algo contestatórias e polêmicas, é possível 

desenvolver hoje uma filosofia da religião mais serena e dialogante com outras áreas do saber 

que se relacionam a esse fenômeno, sem excluir a teologia. Com efeito, assiste-se atualmente 

a um reflorescer do interesse de muitos setores da filosofia pelo fenômeno religioso, abordado 

a partir de vários ângulos (fenomenológico, hermenêutico, epistemológico, cultural, ético, 

político e também metafísico e místico) e com posturas diversas
41

.   

Diante desse panorama, sob a designação de filosofia da religião, podem ser 

coadunadas tanto a teologia filosófica, enquanto investigação a respeito do divino (sua 

existência, atributos e operações), quanto o estudo filosófico da religião, como conjunto das 

atitudes humanas em relação ao divino ou sagrado. Segundo Mac Dowell, essas duas 

dimensões, conquanto perfeitamente distinguíveis, tendem a se fundir numa única área da 

pesquisa filosófica
42

. 

Sem contradizer tal tendência, a abordagem realizada neste trabalho preferiu separar 

os dois citados momentos. No capítulo anterior, tratou-se da teologia filosófica, como 

coroamento teórico do itinerário metafísico proposto anteriormente. Neste, volta-se a atenção 

à temática propriamente religiosa, em suas dimensões de vivência e reflexão, que faz refluir 

sobre a vida concreta a relação com o Transcendente. Assim, a experiência religiosa funciona 
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 Afirma Mac Dowell: ―Atribuo, portanto, à pós-modernidade, entendida como a expressão da mentalidade 

contemporânea, não tanto como uma posição filosófica, a principal responsabilidade, seja pelo surto religioso 

da atualidade, seja pela nova voga da Filosofia da Religião. É neste contexto, que se deve compreender a 

situação da Filosofia da Religião no panorama filosófico do início do novo milênio, bem como as principais 

tendências que a representam‖. MAC DOWELL, J. A., ―Filosofia da Religião: sua centralidade e atualidade no 

pensamento filosófico‖. Interações-Cultura e comunidade, n. 10, p. 34. Para uma panorâmica da situação atual 

da filosofia da religião, cf. Ibidem, p. 34-48. 

42
 ―(...) ainda que as duas vertentes da Filosofia da Religião continuem a ser percorridas de maneira 

independente, a evolução da problemática correspondente aponta, ao que tudo indica, para uma fusão das duas 

perspectivas‖. Ibidem, p. 21. Quanto a isso, escreve Brito: ―Uma justificação da religião diante da razão 

filosófica pode e deve seguir duas vias. A primeira é encentrada sobre o polo objetivo a que faz referência a 

atitude religiosa: tratar-se-á de mostrar que a afirmação da realidade divina é racional e que os nossos 

conceitos podem verdadeiramente significar Deus (ainda que, falando propriamente, não possamos colher 

Deus em nenhum deles). Estas tarefas são aquelas que tradicionalmente são assumidas pela teologia filosófica, 

sobretudo através das provas da existência de Deus e da doutrina dos atributos divinos. A segunda via busca 

mostrar que a atitude religiosa, longe de alienar o homem, representa uma forma de vida libertadora e cheia de 

significado. Esta legitimação da religião no plano da vida humana poderá ser elaborada hoje no diálogo 

intenso com a filosofia da existência, a antropologia filosófica (...)‖.BRITO, E., Filosofia della religione, p. 

100. 
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como antítese dialética do pensar filosófico sobre o Absoluto divino, sendo que a síntese se 

fará pelo encontro reflexivo entre razão e fé, atuado de modo peculiar (mas não exclusivo) 

pela teologia. 

Ao lado da filosofia da religião, é possível identificar igualmente uma filosofia 

religiosa. Esta seria um modo de fazer filosofia – e, especificamente, filosofia da religião – 

em que se leva em consideração a própria experiência crente por parte do filósofo, como 

―reflexão sobre o divino que assume um significado religioso‖
43

. Em outras palavras, se 

geralmente o pensador que se dirige às tradições religiosas, para analisá-las segundo os 

cânones da razão filosófica, delas toma certa distância epistemológica, há casos em que se faz 

o contrário, ou seja, assume-se uma postura religiosa definida para refletir filosoficamente 

sobre ela desde dentro. Afirma a propósito Greisch: 

(...) existem pensadores que, de dentro mesmo de sua fé, buscam elucidar 

filosoficamente as razões que os conduziram a aderir a essa fé, ou descrever 

filosoficamente a ―gramática‖ dessa adesão. Neste caso, fala-se de filosofia 
religiosa44. 

Trata-se de um modo possível de filosofar que não perde sua autonomia, mas tem bem 

claros seus pressupostos e suas raízes. Tal é o caso da filosofia cristã, desenvolvida como um 

pensar que parte da conexão com a atitude e os dados da fé cristã, sem deixar de ser filosofia, 

o que se vê em seus métodos, sua organização e sua sistemática
45

.  

De acordo com Aguti, em filosofia da religião, é desejável que o pensador tenha algum 

contato pessoal com a realidade do fenômeno religioso pois, de outro modo, não saberá 

realmente de que trata o objeto de sua análise, correndo o risco de deixar-se levar por 

interpretações redutivas ou equivocadas do mesmo. Segundo ele, não é que seja necessário 

que o filósofo seja religioso, mas que ao menos acolha de modo positivo o fenômeno que 

deseja estudar. Em suas palavras, 

(...) a atitude que nos parece mais produtiva é aquela que parte de um preliminar 

assenso à autenticidade do fenômeno religioso, que não significa (...) um assenso 
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 AGUTI, A., Filosofia della religione, p. 73. 

44
 GREISCH, J., Le buisson ardent et les lumières de la raison, v. I, p. 35. 

45
 Com efeito, ―(...) ela não é entendida como uma subordinação da filosofia à teologia sob a forma de um 

assenso preliminar a conteúdos doutrinais revelados, mas sim como uma extensão da racionalidade filosófica 

por meio destes últimos (...)‖. AGUTI, A., Filosofia della religione, p. 73. 
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a determinados conteúdos religiosos ou a uma revelação sobrenatural. Este 

assenso é de se entender como uma convicção de base, a partir da qual é possível 

refletir sobre o fenômeno religioso de modo respeitoso de sua especificidade e da 

sua complexidade e pôr em modo adequado a pergunta sobre sua verdade. A 

posição que assente preliminarmente à falsidade da religião não reflete sobre a 

religião, mas tenta mostrar que essa é um fenômeno ilusório, enquanto que a 

posição neutra é destinada a resolver-se em uma das duas posições precedentes ou 

a permanecer em um estado de suspensão que conduz, em última instância, ao 

ceticismo46. 

Lima Vaz não desenvolveu sistematicamente uma filosofia da religião. Teve, ao 

contrário, certa resistência em acolher tal ramo da filosofia como legítimo, dado o modo 

histórico de seu aparecimento no cenário da modernidade. Não falta, porém, no pensamento 

vaziano uma consideração acerca das questões atinentes a esta temática, que se deseja aqui 

apresentar e analisar.  Com efeito, Lima Vaz viu a filosofia da religião como o sucedâneo 

moderno da teologia (entendida tanto em seu aspecto de discurso filosófico sobre Deus quanto 

no de uma reflexão a partir de dados advindos da Revelação, segundo a já mencionada 

distinção tomasiana da duplex theologia), na medida em que esta última foi destituída do 

lugar primacial no conjunto das ciências, de que gozava durante o medievo, sendo em verdade 

excluída, na época moderna, do rol dos saberes objetivos
47

.  

Como já se teve ocasião de averiguar neste trabalho, a modernidade se caracteriza pela 

―(...) imanentização no próprio sujeito do ato de filosofar, do fundamento que confere a esse 

mesmo ato seu privilégio no tempo‖
48

.  O sujeito passa a ser entendido como auto-referencial, 

fonte e critério de sentido para si e para o conjunto da realidade, e passa a considerar como 

único modo legítimo do uso da razão aquele segundo as regras do método cartesiano. 

Segundo Lima Vaz, a religião também é atingida pelas consequências desse fenômeno: 

A religião deixa de ser sujeito inspirador de um saber situado e reconhecido no 

espaço filosófico – a teologia – para tornar-se objeto de um saber que pretende 

compreendê-la segundo as regras de inteligibilidade estabelecidas pelo paradigma 

cartesiano – a filosofia da religião49. 
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 Ibidem, p. 75s. 

47
 Cf. EF III, p. 239. Prova disso é o não-reconhecimento civil dos estudos teológicos, que perdurou por muito 

tempo no Brasil e em outros países, situação que vem sendo aos poucos alterada. 

48
 RMF, p. 155. 

49
 EF III, p. 240. 
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Lima Vaz, embora tenha manifestado certa desconfiança em relação à filosofia da 

religião, enquanto tal expressão trouxesse consigo algum ranço de racionalismo exacerbado, 

oferece muitas contribuições para a pesquisa acerca desse ramo do saber filosófico, situando-

se também aqui como um filósofo cristão
50

.  

Analisando a produção dessa área do saber filosófico, Lima Vaz enaltecerá a obra de 

Hegel, o primeiro a ―oficializá-la‖ como disciplina acadêmica. O filósofo alemão, com efeito, 

―retomava intencionalmente a tradição especulativa da antiga Teologia, e é obedecendo às 

exigências conceptuais dessa tradição que se desenrolam as suas Lições sobre a Filosofia da 

Religião‖
51

, realizadas em consonância e prosseguimento aos cânones por ele estabelecidos na 

Ciência da Lógica, versão hegeliana da metafísica, em que pensar e ser coincidem.  

Não é o caso de se canonizar o modelo hegeliano, mas, segundo Lima Vaz, ele faz 

notar que a abordagem filosófica da religião não pode desvincular-se de uma teoria da 

verdade por dois motivos: (a) primeiramente, porque a religião diz respeito à busca humana 

do sentido, o que só subsiste se se admite alguma verdade
52

; (b) segundo, se se faz filosofia da 

religião depois do Evento Cristo, ou ela se formula levando em conta uma concepção 

metafísica de verdade, ou permanece aquém de seu objeto
53

. Assim, tem-se uma articulação 

segundo a qual ―Religião e Filosofia, ambas apresentando-se como verdade do todo, são 

expostas (no sentido da Darstellung hegeliana) na sua identidade na diferença da 

representação e do conceito‖
54

. Por isso mesmo é que Lima Vaz não se contenta com uma 

postura simplesmente descritivo-interpretativa em filosofia da religião, o que é típico das 

abordagens fenomenológicas
55

. Pode-se dizer que, no entendimento vaziano, se é legítima 
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 ―Se agora nos perguntarmos sobre as condições teóricas preliminares para uma Filosofia da Religião, temos 

que convir que a primeira delas se apresenta como uma metafísica da Verdade, sobretudo se se trata de pensar 

filosoficamente a religião que anuncia a manifestação da Verdade absoluta do Logos  feito homem no tempo 

da história humana. Trata-se, com efeito, de pensar, na filosofia, a verdade da religião na sua constituição 

originária como evento e como discurso (...)‖. FRM, p. 146. 

51
 FRM, p. 134. 

52
 ―Em outras palavras, trazendo a Religião na sua vertente teórica ou teológica uma intenção de explicação do 

todo, tal intenção deverá ser refletida filosoficamente a partir de um conceito de verdade que traduza, 

igualmente, a verdade do todo‖. FRM, p. 135 

53
 ―(...) uma Filosofia da Religião que venha depois do Cristianismo e da sua tradição teológica, ou se funda no 

conceito ontológico de Verdade ou fica irremediavelmente aquém do seu objeto‖. FRM, p. 136. 

54
 FRM, p. 136. 

55
 ―De acordo com tal tendência, a Filosofia da Religião é entendida, quase sempre, como uma fenomenologia 

(no sentido pós-husserliano) do fato religioso empiricamente observado e descrito. Nesse caso, a leitura 

fenomenológica oferece o ponto de partida para a reflexão filosófica, mas essa se aplica, sobretudo, à crítica 
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uma filosofia da religião, ela deve ter um sólido fundamento metafísico e um claro horizonte 

teológico
56

. Não se desconhece que, nas circunstâncias atuais da crise da modernidade, tal 

afirmação ou é vista como ingênua ou tida como quase blasfema. Não obstante isso, a 

estrutura de pensamento postulada por Lima Vaz no tocante à filosofia da religião pode ser 

entendida como consequência da própria realidade do fenômeno religioso, que pressupõe e 

enlaça ser, homem e Deus, como escreve Rahner: 

Basta aqui afirmar simplesmente que uma filosofia da religião que não queira ser 

nua descrição dos fenômenos culturais da religião, mas queira colocar o problema 

da verdade e indagar sobre a essência da religião na sua totalidade e no seu dever 

ser, deve de qualquer modo alcançar o conhecimento do Deus transcendente, 

absoluto e pessoal, e admitir assim a religião como ligame existencial de todo o 

homem com este Deus. Todas as ―religiões‖ positivas são religião somente se 

conseguem verdadeiramente estabelecer este ligame existencial do homem com o 

Deus vivo57. 

Certamente, não se poderá buscar nos textos vazianos uma tratativa sistemática e 

exaustiva a respeito da filosofia da religião, mas não faltarão lúcidas análises e reflexões 

acerca de seus temas próprios. Pode-se dizer que quanto já trabalhado nos capítulos 

precedentes sobre o conceito de transcendência e sobre o Transcendente divino compõe parte 

significativa de sua contribuição à teologia filosófica, que precede e fundamenta 

metodologicamente a abordagem do fato religioso. Importa agora recolher de sua grande 

produção aquilo que se refere especificamente a tal fenômeno em sua leitura filosófica, 

situando tais estudos no conjunto amplo da atual pesquisa nesta área. 

                                                                                                                                                                                     

das manifestações históricas da religião ou à sua interpretação nos quadros de uma Filosofia da Cultura‖. 

FRM, p. 134. Contudo, como adverte Aguti, ―o próprio termo fenômeno implica que um dado venha à 

manifestação. Pode-se naturalmente decidir de não pôr o problema a respeito da natureza de tal dado, 

limitando-se à sua intuição eidética (...) e ater-se, assim, a uma tarefa puramente descritiva, mas não se pode 

negar que seja lícito interrogar-se também sobre qual seja a natureza deste dado e se seja tal somente para o 

sujeito cognoscente ou tenha também uma existência independente deste último. Se se obstina a não ver este 

problema, então o método fenomenológico contradiz o seu intento primário de ir ‗às coisas mesmas‘ e torna-se 

uma cômoda escapatória para desobrigar-se a respeito de afirmações ontológicas‖. AGUTI, A., Filosofia della 

religione, p. 68. 

56
 ―As chamadas Filosofias da Religião na versão fenomenológica ou crítica usual[mente] permanecem muito 

aquém desse nível especulativo‖. FRM, p. 136. Atente-se ao fato de que ―a tese da ‗superação‘ da teologia 

natural [filosófica] é devedora de precisas posições filosóficas totalmente discutíveis e que na maior parte dos 

casos operam uma ‗falácia naturalística‘ porque transformam o dado histórico da marginalização da metafísica 

na Idade Modena em um elemento normativo para o pensamento filosófico‖. AGUTI, A., Filosofia della 

religione, p. 69. 

57
 RAHNER, K., Uditori della Parola, p. 217. 
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2. Experiência religiosa e experiência de Deus  

O elemento central da religião, enquanto vivência, não é uma teoria a ser admitida, 

nem um ideal ético a se perseguir, mas uma experiência, a partir da qual ganham sentido as 

reflexões e os mandamentos que a adesão religiosa pode comportar
58

. A experiência religiosa 

é uma das modalidades da experiência transcendental, já referida anteriormente, em que se 

relaciona com o Absoluto não visto de modo apenas formal ou conceitual, mas reconhecido 

(direta ou indiretamente) como pessoal: Deus. Não se trata tanto de pensar Deus, como se faz 

na metafísica e na teologia (filosófica ou revelada), mas de entrar em efetiva relação com 

ele
59

. Tal tipo de experiência, que está no centro do fenômeno religioso, contudo, é objeto de 

não-unânime interpretação e precisa ser elucidado e aprofundado. É o que se fará a seguir. 

2.1. A problemática da experiência religiosa 

Assim como no âmbito do conceito de religião podem-se distinguir o sagrado e o 

divino, do mesmo modo é possível individuar, no campo da religião vivida, uma experiência 

do sagrado e outra do divino. Em ambos os casos, não faltam ambiguidades no uso dos 

termos, de modo que alguns autores os tomam como sinônimos, outros os distinguem, dando 

origem a abordagens diversas da experiência religiosa, como se vê a seguir. 

Segundo J. B. Lotz, a experiência religiosa coroa o grande movimento reflexivo da 

experiência transcendental. ―A experiência religiosa não é, de fato, um apêndice: nela se 

manifesta mormente a verdadeira e mais íntima natureza da experiência transcendental‖
60

, ou 

seja, o encontro real com o Absoluto divino. Segundo o autor, a este deve-se dar o nome de 

sagrado.  
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 Quanto ao conceito de experiência, leve-se em consideração que ―(...) existe experiência quando a pessoa se 

colhe em relação com o mundo, consigo mesma, com Deus. Mais precisamente ainda, a experiência é o ato 

com que a pessoa se colhe em relação com o mundo, si mesma ou Deus (...). Certamente, a experiência é 

sempre alguma coisa de provado e de vivido, de onde aquele caráter vivo, insubstituível, que lhe vem de sua 

natureza pessoal‖. MOUROUX, J., L‟expérience chrétienne, p. 21. 

59
 ―A experiência religiosa não é uma emoção vaga sem objeto preciso, nem a conclusão sentimental de um 

sistema filosófico intrincado, como a ‗religião natural‘ do deísmo do século XVIII. Ela é a experiência 

fundamental e última, a um tempo pessoal e comunitária, doutrinal e cultual, que se encontra, unicamente, em 

todas as religiões positivas com nuances particulares‖. LÉONARD, A., ―Expérience spirituelle‖. In: AA. VV., 

Dictionnaire de Spiritualité, v. IV/2, col. 2006. 

60
 LOTZ, J. B., Esperienza trascendentale, p. 255. 
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Lotz afirma que o sagrado está em íntima relação com o ser. Sua característica é a 

integridade, a indivisibilidade total, de modo que contra ele não tenha poder nenhuma força 

hostil.  Assim, o sagrado é a plenitude de ser e se refere somente ao Ser subsistente, mistério 

incomparável que suscita no homem fascínio e temor. O autor admite que, embora tal 

conceito se aplique de modo perfeito e direto a Deus, pode-se também predicá-lo do meio ou 

do ―espaço‖ em que Deus se manifesta, já que um conceito, por mais elevado que seja, jamais 

esgotará o mistério divino
61

. Por isso mesmo, a aproximação a este mistério não é puramente 

racional, mas também sentimental e existencial, dizendo respeito àquele que dele se aproxima 

nesta experiência supra-racional. Deste modo, o Ser subsistente divino é ao mesmo tempo o 

Valor supremo
62

. 

Curiosamente, Lotz afirma que a experiência religiosa avança para além do claro-

escuro do sagrado e dirige-se ao fundamento divino enquanto pessoa, isto é, o Tu absoluto 

que interpela o homem. A personalidade, neste sentido, é o ―grau supremo da vida‖
63

, em que 

se fundem ser e manifestação do ser. Deus é esta personalidade infinita e ―a experiência 

religiosa se apresenta como o diálogo com o Deus pessoal‖
64

. 

Deus interpela o homem num apelo incondicionado, chama-o ao diálogo consigo. Isto 

se dá mediante o conjunto dos entes criados e mediante a consciência, onde repousa indelével 

a marca do Criador na criatura racional. Este apelo é um convite ao diálogo, à relação 

interpessoal com o Absoluto, de modo a empenhar o homem em sua liberdade, jamais negada 
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 ―A natureza do sagrado pode dificilmente explicar-se sem referência ao ser. O sagrado, o íntegro, o 

indivisível, é exposto e é acessível a uma potência que não o pode danificar nem do externo nem do interno, 

ninguém o pode profanar e toda força hostil torna-se impotente. E isto não vale para um ente, mas somente 

para ser subsistente enquanto plenitude absoluta, que não pode nem diminuir nem aumentar, que pela sua 

imensidade nos fascina, nos estremece sem nos deixar fugir, cada vez nos atrai e nos liga a si. O sagrado é o 

mistério inefável, cuja glória desperta a nossa atônita admiração e cuja majestade suscita a nossa ilimitada 

veneração; o sagrado, enquanto abismo insondável, atrai-nos sempre mais profundamente, mantendo-nos, ao 

mesmo tempo, à distância. E nós nos sentimos indignos de nos aproximarmos a ele porque diante de sua 

inviolável pureza, experimentamos a nossa invalidez, a nossa culpa e a nossa falta de santidade, ainda que 

participando da santidade do fundamento divino. O sagrado pode identificar-se, de uma parte com este 

originário fundamento divino (...) porque o sagrado, no sentido peculiar em que tentamos defini-lo, vale 

somente para a realidade divina. Porém, de outra parte, tem sentido também dizer (...) que somente o sagrado é 

o espaço essencial, a dimensão ou o vestíbulo para a chegada de Deus, já que Deus não se exaure no sagrado e 

sobretudo é designado só muito imperfeitamente com o artigo neutro, propriamente devido à sua 

personalidade‖. Ibidem, p. 261. 
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 Cf. Ibidem, p. 262s. 

63
 Ibidem, p. 267. 

64
 Ibidem, p. 269. 
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ou diminuída. Em outras palavras, diante de Deus o homem não pode ficar indiferente, mas de 

algum modo deverá responder a seu convite de amizade. 

Ainda que possa negar-se ao apelo absoluto, o homem não é capaz de subtrair-se a 

ele ou de relegá-lo ao silêncio: o apelo se faz ouvir cada vez naquela profundidade 

que nós chamamos consciência, que inevitavelmente submete o homem ao apelo e 

o declara culpável apenas este se lhe oponha ou se rebele a ele65. 

Seja permitido um pequeno parênteses para mencionar aqui a posição de J. H. 

Newman que, em seu Ensaio a favor de uma gramática do assentimento, aborda a 

possibilidade de se chegar a Deus a partir da análise da consciência moral.   

Partindo do princípio de realidade, tem-se a certeza (pré-lógica) de haver coisas fora 

ou além do sujeito e de haver nele a capacidade de percebê-las e de perceber que percebe, ou 

seja, uma instância reflexiva do sujeito. Adentrando este mundo interior, o sujeito encontra 

não apenas essa sua própria voz em diálogo consigo mesmo, mas ainda outra voz relacionada 

às questões de ordem prática – a consciência moral. Esta é um fenômeno original e 

irredutível, ou seja, ato próprio do espírito humano. A consciência diz de modo geral: faça o 

bem e evite o mal. Newman entende que a consciência é o lugar da transcendência imanente 

da verdade. Dois critérios para se distinguir a voz da consciência são: (a) ela não coincide a 

priori com os próprios desejos e com os próprios gostos do sujeito; (b) ela não se identifica a 

priori com o que é socialmente mais vantajoso ou com o consenso do grupo. A consciência é, 

desse modo, certa memória do bem e da verdade presente no íntimo do sujeito humano.  

A voz da consciência, assim, possui dois aspectos: ―um senso moral e um senso do 

dever; um juízo da razão e um ditado magistral‖
66

. O primeiro aspecto é comum a todos: fazer 

o bem e evitar o mal – ―uma voz ou o eco de uma voz, imperativa e constrangedora, como 

nenhum outro ditame na totalidade de nossa experiência‖
67

. O segundo aspecto é onde entra 

em cena o chamado sentido ilativo (illative sense)
68

 em relação à consciência moral, 

despertado diante das situações concretas que se apresentam à escolha do sujeito. O sentido 

ilativo é uma faculdade similar à phrónesis aristotélica, pela qual o sujeito colhe 
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 Ibidem, p. 270s. 
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 NEWMAN, J. H., Ensaio a favor de uma gramática do assentimento, p. 129. 
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 Ibidem, p. 131. 
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 Cf. Ibidem, capítulo 9. 



 Capítulo V. O acesso religioso a Deus 230 

imediatamente a totalidade da experiência existencial em questão, num conjunto de 

pensamento e sentimento, incidindo sobre aspectos teóricos e práticos simultaneamente. O 

sentido ilativo como que interpreta o princípio geral, aplicando-o à ocasião específica, do que 

se depreende uma ordem interior, um dever, algo a que se está vinculado, ainda que possa ser 

desobedecido, gerando paz interior ou remorso, dependendo da escolha feita. A partir destas 

considerações sobre a consciência, Newman dá o passo na direção da transcendência: 

Se, como acontece, sentimos responsabilidade, se estamos envergonhados ou 

temerosos por transgredir a voz da consciência, isso implica que existe Alguém 

perante o qual somos responsáveis, diante de quem sentimos vergonha, cujas 

pretensões sobre nós receamos. Se, ao fazer o mal, sentimos a mesma dor triste, 

que parte o coração, que nos esmaga ao magoarmos uma mãe; se, ao fazermos o 

bem, sentimos a mesma serenidade luminosa da mente, a mesma calma, o mesmo 

deleite satisfatório que nasce de sermos louvados por um pai, temos, sem dúvida, 

dentro de nós a imagem de alguma pessoa, que o nosso amor e a nossa veneração 

encaram, em cujo sorriso encontramos a nossa felicidade, por quem anelamos, a 

quem dirigimos as nossas súplicas, em cuja cólera ficamos perturbados e 

definhamos. Estes sentimentos são em nós tais que exigem, como sua causa, um 

ser inteligente. Não somos afetuosos com uma pedra nem sentimos vergonha 

diante de um cavalo ou de um cão; não temos remorso ou compunção por infringir 

uma simples lei humana; todavia, assim é, a consciência provoca todas essas 

emoções incômodas: a confusão, o mau prenúncio, a autocondenação; por outro 

lado, derrama sobre nós uma paz profunda, um sentido de segurança, uma 

resignação e uma esperança, cuja evocação nenhum objeto sensível ou terreno 

origina. ―O malvado foge quando ninguém o persegue‖. Então, por que foge? 

Donde vem o seu terror? A quem vê ele na solidão, nas trevas, nas ocultas 

câmaras do seu coração? Se a causa dessas emoções não pertence ao mundo 

visível, o Objeto a que se dirige a sua percepção deve ser sobrenatural e divino 

(...)69. 

A consciência se mostra, pois, como o eco de uma voz superior – interior intimo meo 

et superior summo meo, agostinianamente falando. Tal instância se mostra como não 

meramente imaginária, pois o sujeito se comporta em relação a ela como com Alguém real, 

capaz de recompensar as ações boas ou más, assim indicadas pela própria consciência. Para 

Kant, que também supunha uma via moral para se alcançar Deus, este era encarado como uma 

ideia reguladora e não como um existente de fato. Para Newman, a consciência aponta para a 

existência real e pessoal de Deus.  

Newman entende a relação do homem, em sua consciência, com Deus assim como 

ocorre a relação interpessoal humana. Duas personalidades, duas vontades se encontram, se 

reconhecem em sua irredutibilidade. Há uma convivência entre dois sujeitos distintos, entre os 
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quais, porém, se percebe uma diferença ontológica que permite a um deles apresentar-se como 

Legislador e Retribuidor supremo e, ao mesmo tempo, como sumo Bem. No íntimo do 

coração humano, uma voz superior e bondosa ecoa de maneira direta e pessoal; o íntimo do 

ser humano é o lugar de sua radical auto-superação, abrindo-se à possibilidade da experiência 

religiosa. 

Voltando a Lotz, o Deus pessoal mantém sempre aberta a possibilidade do diálogo e a 

este convida o homem. Se a resposta é positiva, estabelece-se a experiência religiosa, que 

comporta níveis de profundidade. Assim, os dialogantes saem do mútuo anonimato, 

conhecem-se e se radicam numa atitude de amor e fidelidade. É assim que 

o homem cresce rumo a uma união sempre mais íntima com ele, o que, numa 

vivência habitual, equivale à experiência sempre mais convincente do Tu divino e 

conduz pouco a pouco a experiência religiosa à sua perfeição70. 

Tal desenvolvimento está de acordo com a estrutura dialógica do existir humano, em 

que este se descobre em sua própria identidade a partir da mediação do tu. Se os interlocutores 

humanos são sempre limitados e não conseguem refletir a potência do ser, o Tu divino se 

manifesta como o interlocutor perfeito, pois é plenitude de ser e de personalidade, de 

compreensão e de união, de respeito e de liberdade, não desiludindo aquele que aceita seu 

convite. Por outro lado, dado que o Deus pessoal é profundo mistério, nem sempre o homem 

o percebe próximo. Isto impele o homem a buscar com todas as forças a sua face fascinante. 

Há, pois, aqui uma dialética da proximidade e da distância: se a proximidade conforta e dá 

sentido à existência humana, ―a distância protege (...) contra aquela errônea interpretação da 

plena unidade que dissolve o homem em Deus‖
71

.  

A experiência religiosa, segundo Lotz, é assim o encontro do fundamento divino, uma 

experiência amorosa que o homem faz do Tu absoluto, ao qual deve tudo de si, ao qual se 

abandona confiante, junto do qual se reencontra a si mesmo como pessoa. Trata-se de uma 

experiência de adoração
72

. 
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A postura de Lotz reflete o modo cristão de entender o relacionamento do homem com 

Deus (anábasis) que é possibilitado pela iniciativa de Deus de vir ao encontro do homem 

(katábasis). O autor adverte, porém, que, se a fé cristã oferece ao homem mais que uma 

experiência religiosa genérica, não prescinde desta, mas leva-a à sua plena realização
73

. 

Outro autor significativo a ser tratado é J. Mouroux. Segundo ele, a religião é ―a 

relação ao Ser Sagrado como tal‖
74

, que é tanto objeto de adoração quanto de amor. A união 

destas duas atitudes faz brotar a oração, núcleo de toda postura religiosa. O sagrado-divino é 

visto como o princípio e o fim do ser do homem, o qual alcança a felicidade na comunhão de 

vida com ele. Com efeito, o homem ―encontra em Deus o único Ser que ele possa amar e 

adorar infinitamente e, assim, o único objeto que responde às dimensões de seu apelo (...)‖
75

. 

Tal atitude, enquanto experiencial, significa ―(...) uma experiência construída e colhida na 

lucidez de uma consciência que se possui e na generosidade de um amor que se doa; em 

suma, uma experiência plenamente pessoal, no sentido estrito da palavra‖
76

. 

A experiência religiosa é, pois, o conjunto dos meios pelos quais o homem entra em 

relação com o Deus pessoal. Passa-se a delinear suas características. 

Primeiramente, a experiência religiosa é integral e integrante: diz respeito à totalidade 

da existência humana, sendo uma relação pensada, querida, experimentada. A componente 

intelectual faz encontrar Deus como a suprema Verdade, a que se deve aderir como um gesto 

de adoração. De fato, não existe autêntica atitude religiosa sem a busca da Verdade. A 

componente da vontade se refere à submissão do homem, que se reconhece finito e 

dependente, a Deus, cujas indicações deseja cumprir como um serviço de amor. A 

componente afetiva traz consigo os sentimentos de paz, alegria, adoração, bem-querer, 

confiança, desejo de encontro com Deus. Há ainda uma componente de ação, pois a relação 
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com Deus deve modelar a vida do homem, traduzindo-se em ações concretas. ―No homem 

verdadeiramente religioso todos os atos tornam-se inspirados ou consagrados: a busca e o 

serviço de Deus não conhecem limites nem campos fechados‖
77

. Por fim, está presente a 

componente comunitária, que mostra a religião não como um isolamento do indivíduo, mas a 

descoberta do outro à luz de Deus, bem como a necessidade de ajudar os outros a se 

encontrarem também com Deus. 

A experiência religiosa é uma relação de salvação. Deus é profundo mistério, 

imanente e transcendente ao homem, alfa e ômega de sua existência. Deus chama o homem a 

si, à comunhão de vida consigo, o que implica sair de si e orientar-se inteiramente a ele. 

Tomar consciência desta proposta divina, consentir nela, entregando-se a Deus em 

radicalidade, é nisto que consiste a experiência religiosa. 

Eu não posso senão encontrar-me presente [ao apelo divino], impregnado e 

empenhado de toda parte. Neste sentido e por esta absoluta prioridade de Deus 

em mim, a experiência religiosa constitui um entrar na eternidade. Mas este 

ingresso se faz em meio a um retorno, que deve ser sublinhado. O ato que 

estabelece a relação é também aquele que o acolhe. Eu me doo a Deus, mas como 

alguém que é doado a si mesmo por Deus. O retorno a si se opera no ato religioso, 

porque eu nele bebo como em uma Fonte e tendo a ele como a meu Fim. Quando 

creio em Deus, quando creio que o amo e o sirvo, eu o percebo, mas ele me 

envolve, porque o percebo como a Pessoa adorável e beatificante. Existe, então, 

uma dialética de retorno a si e de propulsão rumo a Deus, de recolher-se em si e 

de descentrar-se rumo a Deus: com o ato religioso o meu centro se torna Deus: 

este é o paradoxo essencial da experiência religiosa78. 

A experiência religiosa é o encontro de dois atos: o divino e o humano, apesar do 

abismo que os separa: ―eu não posso experimentar o ato com o qual Deus me cria, mas 

experimento ser criado por ele. Descubro o meu eu no seu mistério ‗como um Tu criado pelo 

Amor criador‘. Experimento assim a verdade divina que me constitui‖
79

. A presença divina na 

relação com o homem é experimentada não de modo direto, como na relação intersubjetiva, 

mas de modo indireto. Desse modo, trata-se de uma experiência real, porém mediada através 

de sinais. Mediante o próprio ato religioso, Deus é percebido como que ―pelas costas‖
80

 ou 
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 Ibidem, p. 29. 
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 A expressão refere-se à experiência de Moisés que, não podendo ver a Deus face a face, o vê pelas costas, ou 

seja, por seus efeitos. Cf. Ex 33, 18-23. 
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como um raio de luz refletido num espelho
81

. Esta é uma das dimensões da analogia presente 

na experiência religiosa, em que se toca a simultânea imanência e transcendência de Deus: 

―na própria imanência (...) se alcança Deus como transcendente‖
82

. 

A última característica apresentada por Mouroux é a dinamicidade. Já que a distância 

entre Deus e o homem é abissal e Deus mesmo é mistério infinito, a relação entre eles só se 

torna possível, da parte do homem, através de um contínuo esforço de aproximação a Deus. 

Não se possui Deus como se possui uma coisa, de uma vez por todas, mas ele está sempre 

para além e impulsiona o homem a caminhar em sua direção. Assim, ―a presença de Deus é 

uma esperança, não uma realidade plenamente dada, e a experiência religiosa é uma perpétua 

busca da presença (...)‖
83

. Mais uma vez, Deus se mostra como o inapreensível, seja em nível 

conceitual que experiencial. Nas palavras de Magnani, ―em suma, existe uma ‗via‘ religiosa 

que amadurece segundo graus de crescimento na experiência de uma Presença íntima que 

revela e mantém a própria transcendência‖
84

. 

Para concluir esta primeira aproximação ao tema da experiência religiosa, tomam-se 

algumas considerações feitas por A. Castiñeira a respeito da experiência de Deus na pós-

modernidade
85

. Segundo o autor, que usa como sinônimas as expressões experiência religiosa 

e experiência de Deus, existe nesta realidade um verdadeiro paradoxo: trata-se de uma real co-

presença a Deus, um encontro com ele, mas sempre, igualmente, um mistério, algo que 

ultrapassa o homem, sendo quase-inefável, e este quase é devido apenas à analogia e à 

narratividade, que permitem alguma linguagem a seu respeito
86

. Afirma Castiñeira: 
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A razão (...) alcança Deus como o incognoscível, inatingível, o não ―possuível‖ 

por si mesmo, que é algo muito diferente que dizer que não pode ser alcançado de 

nenhum modo. Na verdade, o conhecemos como o desconhecido (...). Na 

experiência religiosa é a pessoa toda que se expõe à presença do Mistério87. 

Outro paradoxo da experiência de Deus é que nela o homem não perde sua condição 

de sujeito, reafirmando-se como um dos polos da relação, essencialmente imprescindível em 

seu caráter consciente e livre, mas ao mesmo tempo se descentra, percebe-se como não-

absoluto e se confia ao Outro transcendente. Rompe-se assim com a tentação moderna da 

razão onipotente pela atitude de acolhimento e escuta; da vontade de poder, passa-se a uma 

vontade que reconhece a alteridade e a aceita; de uma liberdade sem limites, a uma liberdade 

que se entrega
88

. 

(...) o reconhecimento de Deus permite ao homem sair de si mesmo, abrir seu 

horizonte, porque, enquanto autêntica relação pessoal, exige o reconhecimento do 

Outro. Este traço em relação pessoal religiosa é o que permite distinguir entre 

adoração e idolatria, entre entrega autenticamente libertadora à realidade absoluta 

e entrega verdadeiramente escravizante a uma realidade artificial89. 

Assim, a experiência de Deus dá o fundamento e a medida à relação do homem 

consigo, com os outros e com o mundo, revelando-se extremamente humanizante
90

. Por fim, 

segundo Castiñeira,  

A experiência de Deus na pós-modernidade implicaria, assim, não um desejo de 

representar ou de objetivizar (Deus), mas um modo radicalmente diferente de ver, 

em que Deus já não se oferece como objeto de visão, mas como o sujeito de um 

olhar que, silenciosa e discretamente, vê-nos na face (...). A purificação pós-

moderna da teologia consistiria, precisamente, em reconhecer que amar a Deus 

não quer dizer amar um objeto, mas reconhecer que Ele mesmo é a lógica 

dominante de nosso próprio ato de amor91. 

Se a insatisfação pós-moderna renega hoje os antigos reducionismos da 

racionalidade moderna, talvez uma razão ―autotranscendida‖ permita ainda re-
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empreender um diálogo renovado com a opção da fé. Uma razão desabsolutizada 

e uma fé em crise podem hoje, sem suas antigas roupagens, voltar a se encontrar92. 

2.2. A experiência de Deus segundo Lima Vaz 

Depois de se ter visto como alguns autores abordam a experiência religiosa, volta-se a 

Lima Vaz e a seu modo específico de tratamento da questão sobre a possibilidade de um 

acesso existencial do homem a Deus. A partir de alguns textos representativos de seu 

pensamento, apresentados em ordem cronológica, buscar-se-á ver os passos dados por ele na 

compreensão e na interpretação deste tema. 

O primeiro texto a ser analisado é ―O Absoluto e a história‖, publicado na primeira 

edição de Ontologia e história (1968)
93

. O autor pretende desenvolver uma reflexão que, 

partindo da situação histórico-cultural do homem, chegue a tematizar o Absoluto divino.  

Inicia-se tratando da noção de consciência – que durante algum tempo polarizou a 

reflexão vaziana
94

 – numa acepção dialética, ou seja, como algo contraposto ao mundo e a ele 

relacionado. O homem se define pela consciência, por sua condição de sujeito histórico. 

Retomando um dos axiomas da fenomenologia, Lima Vaz afirma que ―o sujeito não se nos 

apresentará, em sua posição primeira, como consciência pura. É consciência do objeto ou, em 

geral, consciência-do-mundo‖
95

. Ao relacionar-se com o mundo, compreendendo-o e 

transformando-o, o homem produz a cultura. A consciência é, pois, a síntese dialética de dois 

momentos: (a) a intenção, o voltar-se do homem ao mundo, tido como objeto, o caráter 

situado e direcional (intencional) do homem à realidade que o cerca; (b) a expressão, auto-

afirmação do sujeito, consciente de sua postura diante do mundo, e interpretação deste mundo 

a partir de si, inserindo a realidade exterior no plano do sentido
96

. Assim, o homem, sujeito 

consciente, não é mais uma coisa entre as coisas, mas centro de significação do mundo. ―A 

consciência intelectual unifica no plano universal: é razão e intuição. A razão liberta o objeto 
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da contingência do fato empírico; a intuição integra-o numa visão de totalidade, numa 

mundividência‖
97

.  

Lima Vaz distingue três níveis da consciência: (a) empírico, que age desde as 

experiências sensíveis, percebendo apenas conexões factuais, numa unidade precária do 

objeto-mundo; (b) racional, em que o empírico é mediado por conexões lógicas ou de 

conceitos, elevando-se ao horizonte do universal; (c) teórico, cuja principal característica é a 

intuição intelectual, pela qual o sujeito se faz presente ao todo da realidade e da razão, 

unificando as perspectivas parciais numa totalidade de sentido. Este último nível, o mais 

elevado, é o que melhor caracteriza o homem, que se mostra capaz de contemplação (theoría). 

Nela, ―(...) um sentido unificador envolve e penetra todo o mundo dos objetos, sentido que 

exprime para o homem a compreensão humana do mundo, de si mesmo, e das implicações 

últimas do seu ser-no-mundo‖
98

. 

A consciência teórica, como afirmação radical do sujeito enquanto tal, abre a 

possibilidade do reconhecimento do outro como sujeito, fundando a dimensão propriamente 

histórica do homem na reciprocidade de consciências
99

. Esta comunicação está na base da 

historicidade porque realiza a condivisão de cosmovisões, de ideias e ideais, o 

compartilhamento de sentidos e de tarefas, a comunhão de vida. Estruturam-se assim as 

sociedades que, para além de uma forma gregária meramente instintiva, levam avante os 

projetos de cultura e civilização.  A relação sujeito-mundo, dessa forma, não se restringe à 

dimensão individual, mas se amplia à esfera social, de modo que a cultura (compreensão e 

transformação do mundo) mostra-se em sua face intersubjetiva e propriamente histórica. 

Segundo Lima Vaz, 

A consciência teórica, como consciência histórica, se manifesta desde que grupos 

humanos se constituem, realizam uma tarefa comum – que se identifica como o 

seu próprio ser-em-comum – e comunicam entre si o sentido desta tarefa, que não 

é outro senão o sentido de seu mundo humano tal como se deixa descobrir dentro 
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das condições concretas de sua existência. Sem esta comunicação não é possível 

falar em história100.  

A este ponto, o filósofo jesuíta introduz a reflexão a respeito do trabalho, que se 

constitui em meio propriamente humano de transformação da realidade desde que assumido 

na globalidade do ato de consciência. O trabalho humano e seus produtos são obras de cultura, 

pois são expressões da consciência. É justamente a realidade compreendida e transformada 

pelo trabalho humano, ou ―humanizada pelo ato de consciência‖
101

, a tornar-se mediadora 

entre os sujeitos. Assim, não é o trabalho que gera a consciência, mas é esta a fazer do 

trabalho uma ação autenticamente humana
102

.  

A comunicação das consciências se faz pela realidade do mundo, mas também pela 

linguagem, que exprime tanto o mundo quanto os sujeitos. Dado, porém, que a capacidade 

humana de comunicação é sempre limitada pela mútua exterioridade dos sujeitos, pela relativa 

opacidade do real e pela ambiguidade das palavras ou sinais, emerge a possibilidade da 

alienação do sentido e do trabalho
103

.  

A alienação do trabalho está intimamente ligada à alienação do sentido. Na 

verdade, elas se apresentam como as duas faces da mesma fundamental situação 

em que a opacidade do mundo e o jogo de suas forças estruturaram o espaço 

mesmo da comunicação das consciências. Assim, o sentido é uma conquista 

permanente sobre o fato bruto, e o trabalho, luta por criar uma destinação humana 

no prolongamento da finalidade específica das coisas. A alienação é uma 

possibilidade radical do homem inscrita na trama desta conquista e desta luta104. 
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Tudo que foi dito até aqui aponta para a forma especificamente humana de existir no 

mundo, que Lima Vaz sintetiza com a expressão consciência histórica
105

. Sendo a presença da 

razão na história, ela procura erigir-se como razão da história, não obstante o risco constante 

de alienação, que indica a contingência de tal presunção. De qualquer modo, a história pode 

ser vista como um processo de humanização, isto é, ―de conquista de uma progressiva 

significação humana da natureza e da sociedade‖
106

 e a consciência histórica é o esforço 

permanente de descoberta e/ou construção  que ―exprime o sentido global no qual se 

encontram as concepções e as obras dos homens de determinada época histórica e de 

determinado mundo de cultura‖
107

, seja de forma explícita, seja de forma difusa. Segundo 

Lima Vaz, não se trata de relativizar a verdade (ou o sentido), mas de ser capaz de encontrá-la 

na tessitura do processo histórico, com os meios e as condições de que se dispõe em cada 

tempo
108

. A noção de consciência histórica comporta, assim, três importantes aspectos: 

Instrumento para os homens de determinado mundo cultural, que lhes permite 

compreender o sentido de seu existir histórico; norma para sua realização humana 

no tempo histórico em que lhes é dado viver; manifestação de seus ideais de 

humanidade, de sua visão do mundo109. 

A consciência histórica assim entendida torna-se a base da consciência historiadora, 

ou seja, de uma dimensão narrativa da própria consciência, que percebe nas vicissitudes do 

tempo a presença de um sentido, de uma verdade ou de uma significação que ela mesma 

expressou (razão da história). Pode-se perguntar de onde provém esse sentido: da própria 

consciência ou de outra instância? 
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Com esta interrogação, começa-se a entrar no âmbito da meditação sobre o Absoluto. 

A princípio, parece que sua entrada em cena seja incompatível com a afirmação da 

consciência histórica. Como conciliar o Fundamento transcendente de ser e sentido com a 

trama imanente e contingente da história humana, cujo hermeneuta é a consciência? ―Como 

situar, então, a categoria de ‗consciência histórica‘ em face da Consciência absoluta, da qual a 

realidade histórica deverá traduzir finalmente, em seu desdobramento, a absoluta 

necessidade?‖
110

. Seria a história (universal e individual) um jogo de cartas marcadas ou uma 

câmara de espelhos, que daria a ilusão de ser feita e conduzida pelo homem, mas que na 

verdade é obra do Absoluto, segundo seu desígnio eterno, ou pior, do acaso sem sentido? Ou 

ainda: seria a história o processo do devir ou do fazer-se do Absoluto, como aparece em 

Hegel? 

Diante de todos esses questionamentos, Lima Vaz apresenta sua tese: ―a referência ao 

Absoluto funda definitivamente o homem como consciência e a história como criação‖
111

. 

Como entender isso? Primeiramente, deve-se deixar de lado os esquemas mentais 

cosmomórficos e antropomórficos, que buscam ―exprimir os conceitos da razão no corpo das 

imagens‖
112

, para descobrir qual seja a relação de Deus com o mundo e o homem. Para Lima 

Vaz, longe de ser um convite à fuga da história ou uma projeção mítica – ou seja, uma 

alienação – a afirmação de Deus é o reconhecimento da ―presença de um Absoluto autêntico 

de exigência na própria contextura da história; na estrutura mesma da consciência, 

fundamento do processo histórico‖
113

, em outras palavras, uma exigência absoluta de sentido. 

Se tal é verdadeiro, é no profundo de sua consciência, enquanto consciência histórica, que o 

homem pode perceber (ou experimentar) a presença do Absoluto divino, que não tolhe seu 

protagonismo histórico, mas o possibilita e potencializa. 

Para comprovar esta tese, Lima Vaz propõe um percurso dialético, cujo primeiro 

momento é a presença de uma tensão ao interno da consciência histórica entre a infinitude da 

intenção e a finitude da expressão. Com efeito, a consciência possui uma intencionalidade 

aberta ao todo do ser, virtualmente infinita. A expressão, porém, acontece segundo a 
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peculiaridade de cada ente que o sujeito encontra como objeto real de sua intencionalidade. 

Esta dialética deixa entrever o que mais tarde Lima Vaz caracterizará como princípios de 

ilimitação tética e limitação eidética, mencionados em capítulos anteriores deste trabalho. A 

síntese deste primeiro momento (objeto transcendido pela intenção e intenção circunscrita 

pelo objeto) é, como já dito, constitutiva da consciência, mas não elimina a tensão, que aponta 

para um ―objeto infinito‖, ou melhor, um Absoluto inobjetivável que, mesmo manifestando-se 

à consciência, rompe a limitação dos objetos particulares e satisfaz intensivamente a 

intencionalidade virtualmente infinita do sujeito humano. Tal Absoluto é, portanto, sujeito, 

consciência-de-si. O homem, contudo, só tem acesso à sua própria consciência-de-si, a qual 

pode ser vista como a primeira figura do Absoluto
114

.  

O segundo momento parte do fato de que o sujeito humano, como consciência-de-si, 

afirma-se como tal pela mediação do objeto, vale dizer do mundo. É só como consciência de 

alguma coisa que ele se volta sobre si, percebendo-se consciente: ―a situação do sujeito 

singular no mundo finitiza a subjetividade infinita num horizonte de objetos‖
115

. E não pode 

ser diferente, porque ser-no-mundo é essencial para a consciência histórica. A relação 

intersubjetiva rompe, porém, a barreira do mutismo das coisas, abrindo novos espaços para a 

intencionalidade da consciência diante de outras consciências. A história propriamente dita 

emerge do reconhecimento do outro como sujeito, com o qual se pode comunicar, dialogar: ―a 

comunicação das consciências constitui (...) a contextura específica da história, o plano 

mesmo em que se articula seu sentido humano‖
116

. O Absoluto de exigência, que se intui 

como sujeito, deve, pois, ser buscado no horizonte da relação intersubjetiva. Assim, a história 

é a segunda figura do Absoluto
117

. 

A comunicação das consciências passa necessariamente pela mediação do mundo 

físico e simbólico, pois não existe uma recíproca transparência entre elas, o que possibilita 
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 ―Delineia-se então uma primeira figura do Absoluto de exigência, na medida mesma em que a consciência-
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equívocos, manipulações, alienações. ―Como possibilidade e risco da alienação do sujeito em 

objeto, a história não se constitui no Absoluto real‖
118

. Este seria atingível se fossem 

suprimidos o mundo e os sujeitos em sua opacidade empírica. Mas isto não é pensável senão 

como hipótese algo idealista ou quase mítica. Se assim é, conclui-se então que o Absoluto de 

exigência deve ser buscado ao interno da própria história, não como idêntico ao processo 

histórico, mas exigido por ele como sua condição de possibilidade. O Absoluto deve ser 

imanente às consciências que tecem os fios da história, como seu fundamento; ao mesmo 

tempo, deve ser transcendente às limitações dos sujeitos e do mundo, como seu horizonte 

mais alto de sentido. 

Enquanto funda o sujeito singular e a comunidade dos sujeitos em seu 

desdobramento dialético (relação reflexiva e relação intersubjetiva), a exigência 

do Absoluto é a exigência mesma de um sentido ou de uma inteligibilidade a ser 

dada à história como criação humana119. 

O Absoluto é alcançado, desse modo, como uma necessidade estrutural da consciência 

histórica e da história, mas não se avança na compreensão da natureza deste Absoluto ou na 

tentativa de efetiva relação com ele. Pode-se dizer que é um primeiro passo na experiência do 

Absoluto divino, como um prolegômeno bastante abstrato, porém necessário à aproximação a 

ele. 

Em segundo lugar, toma-se o artigo ―A linguagem da experiência de Deus‖, escrito em 

1973 e publicado em Escritos de Filosofia I
120

. Nele, o filósofo jesuíta aborda diretamente a 

noção de experiência e traça um nítido limite entre as concepções de experiência religiosa e 

experiência de Deus.  

Experiência, no entendimento vaziano, é a confluência de presenças do sujeito e do 

objeto, de modo que este venha como que perpassado pelo pensamento. Além disso, toda 

experiência deve encontrar um meio de expressão, já que pertence ao âmbito do logos. Assim, 

tem-se de um lado o ―(...) acolhimento da manifestação do objeto ao sujeito que o interioriza, 

assume a sua presença e, de certo modo, com ele se identifica‖
121

 e, de outro, que ―(...) toda 
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experiência verdadeiramente tal deve encontrar sua expressão, ou seja, sua linguagem; e que 

toda expressão ou linguagem da experiência traduz uma presença‖
122

. Aparecem, portanto, 

como desafios à experiência tanto a inefabilidade da presença quanto o formalismo da 

linguagem. A via média que deve ser percorrida é aquela que conjuga a exigência de lucidez 

do discurso e o realismo em relação a seu objeto
123

. 

No artigo citado, Lima Vaz afirma que são três os domínios da experiência possível: 

―a presença das coisas, a presença do outro, a presença de nós a nós mesmos‖
124

. Numa leitura 

a posteriori do conjunto da obra vaziana, delineiam-se respectivamente os âmbitos da relação 

de objetividade e de intersubjetividade, bem como a estrutura do espírito, mas não se 

menciona a relação de transcendência. O pensamento vaziano parece ainda não estar 

amadurecido a este respeito quando da redação destes dois artigos citados. Ainda assim, o 

autor tenta descobrir dentro de tal horizonte um lugar para a experiência de Deus
125

. 

A questão de Deus parece surgir no cenário das grandes concepções religiosas que 

povoam a história da humanidade. Propriamente aqui o autor lança uma questão decisiva para 

sua argumentação: ―é certo, no entanto, que a autêntica experiência de Deus é, 

estruturalmente, uma experiência religiosa?‖
126

. Em outras palavras, a experiência de Deus é 

necessariamente mediada pelos elementos característicos das várias religiões como ritos, 

símbolos, tradições, entre outros? A resposta de Lima Vaz é negativa: ―a experiência religiosa 

não é, especificamente, uma experiência de Deus; a experiência de Deus não é, 

estruturalmente, uma experiência religiosa‖
127

. Como entender isso? O filósofo jesuíta 

enuncia a tese que deseja defender nestes termos: ―a experiência religiosa é uma experiência 
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do Sagrado e a experiência de Deus é uma experiência do Sentido‖
128

. A distinção que se 

fazia acima entre sagrado e divino entra, pois, com toda força na interpretação vaziana. 

Segundo Lima Vaz, a experiência religiosa (ou do sagrado) situa-se no âmbito das 

formas simbólicas, próprias do homem, que assim se posiciona diante daquilo que é 

incompreensível, amedrontador ou fascinante. Algumas formas religiosas, não todas, admitem 

um sagrado primordial, que se identifica com o divino, acoplando assim as duas dimensões na 

esfera do religioso
129

. A experiência de Deus, porém, tomada em si mesma, diz respeito ao 

sentido radical.  

Experiência de Deus como experiência de uma Plenitude ou de um Sentido 

radical: eis o risco a correr sem atenuações. Esperamos mostrar que não se trata de 

uma Plenitude que nos submerge e nos esmaga, mas de uma Plenitude que é 

sentido: que nos liberta e ilumina130. 

O homem é capaz de tal experiência? Não se correria o risco de permanecer em um 

fictício jogo de espelhos nessa busca de um sentido sem sentido? Ora, se a experiência de 

Deus é uma experiência do sentido radical ou fontal de todo outro sentido e se o homem é 

capaz de formular e expressar alguma linguagem com sentido, conclui Lima Vaz, ―em toda 

linguagem dotada de sentido, em que uma realidade é dita, a presença de Deus é igualmente 

dita, vem a ser, a experiência de Deus tem lugar na forma especificamente humana do 

discurso‖
131

.  

A existência humana se caracteriza pela constante busca e produção de sentidos 

particulares para as diversas vivências, situações, decisões, ações. Se o homem consegue 

encontrar em sua vida algo de sensato, de belo, de bom, esta experiência aponta para uma 

estrutura geratriz de sentido, identificada com Deus, visto como o fundamento de toda 

possibilidade de significação do existir humano. Sendo de alcance radical e universal, ele é 

imanente e transcendente ao homem e ao mundo, entrando nas esferas da possibilidade da 

experiência, mas nelas não se exaurindo. Segundo Lima Vaz, 
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A experiência de Deus não é um luxo espiritual. Não é uma construção intelectual, 

cujo desenho apenas os iniciados de uma gnose privilegiada poderão seguir. Deus 

não é um fabuloso e distante Além que se alcança somente através de sutis e 

complicados roteiros especulativos e místicos. (...) a experiência de Deus é a 

experiência da impossibilidade de uma linguagem do absurdo radical do ser. Ela 

transpassa literalmente (...) a existência inteira do homem na medida em que 

existir humanamente é existir logicamente: é produção incessante de sentido132. 

Em outras palavras, é permitido dizer que a experiência de Deus é a experiência do 

logos, que se expressa como teo-logia. No Cristianismo, ela adquire uma feição particular, 

pois numa existência individual intra-histórica se encontra o Logos fundamental: Jesus Cristo 

– na sua pessoa e na sua mensagem, o sentido radical entra decisivamente na história. A 

experiência cristã de Deus é, assim, a experiência da fé em Jesus. Segundo Lima Vaz, esta 

atitude se diferencia daquela que se tem diante do sagrado: ―em face do Sagrado não há fé: há 

fascínio e temor‖
133

. No ato de fé, por sua vez,  

não se trata de um sentimento, de uma representação e menos ainda de uma 

demonstração. Trata-se de uma linguagem derivada que fala ou repete – numa 

forma original de repetição, a um tempo fiel e criadora, que em linguagem 

teológica se diz tradição – a linguagem original134. 

A experiência cristã de Deus muitas vezes comporta também elementos da experiência 

religiosa – como nas formas de vivência religiosa a partir da grandeza do cosmos que desperta 

a contemplação, bem como da profundidade da alma, numa mística da interioridade – mas 

não se esgota neles, ao contrário, transforma-os e lhes dá significado novo a partir do logos da 

fé recebida e transmitida (tradição)
135

.  

Vê-se que Lima Vaz ainda não entendia a relação de transcendência como uma 

dimensão distinta na gama das relações humanas, aparecendo como uma possibilidade 

indireta de contato com o divino a partir do reconhecimento da sensatez do conhecimento ou, 

em geral, da percepção do mundo, dos outros e de si mesmo, sensatez esta que reclamaria um 

fundamento. Semelhante posição pode parecer excessivamente racionalista, sem deixar muito 
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espaço para aquelas formas basilares de expressão da fé, que são a oração e a liturgia. Na 

verdade, o que se quer salvaguardar é o caráter não-capturável do divino em relação a todas as 

formas de simbolização que o homem possa utilizar e que não raro se reduzem aos estreitos 

limites de seu horizonte de compreensão ou de comprometimento: Deus semper maior. De 

outra parte, contudo, faltava um aprofundamento da já mencionada relação de transcendência 

– que vem a se consolidar com a publicação da Antropologia Filosófica – como também do 

fato religioso. 

Num breve artigo de 1981, intitulado ―O problema de Deus no pensamento 

contemporâneo‖
136

, após algumas considerações de caráter histórico, Lima Vaz apresenta três 

âmbitos em que a questão de Deus pode encontrar relevância na época contemporânea: (a) a 

linguagem do sentido: com a multiplicação das formas linguísticas, desde aquela formalizada 

das ciências às mais agressivas das reivindicações – e hoje se poderia acrescentar a linguagem 

virtual da internet, em todas as suas variantes – luta-se permanentemente por buscar e/ou 

manter uma sensatez, uma coerência, um sentido que possibilite o mútuo entendimento; nessa 

sede de sentido haveria um lugar para Deus
137

; (b) o fundamento da experiência: o avanço das 

ciências, que progridem por meio da experiência e dos experimentos, põe em xeque as 

certezas estabelecidas, já que tudo que é sólido deve resistir à prova da experiência para não 

se dissolver no ar dos paradigmas ultrapassados; dentro desse devir heraclítico, permanecem o 

homem e seu desejo de desvendar os segredos do cosmos e da vida, de modo que nos 

fundamentos da experiência pode haver lugar para se tratar de Deus
138

; (c) o destino da 

liberdade: num mundo cada vez mais dominado pela tecnociência, a liberdade humana é 

ameaçada pelos frutos de suas próprias invenções; a interação humana, que só é autêntica 

entre sujeitos livres e responsáveis, requer, pois, uma liberdade com sentido; na base da 
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capacidade humana de assim agir e interagir surge um espaço para Deus
139

. Desse modo, 

Deus poderia ser encontrado no ―subterrâneo‖ das aspirações humanas de sensatez, de 

descoberta da verdade, de liberdade e de comunicação. Seu espaço é o de fundamento ou 

garantia da subjetividade histórica do homem, como o mais profundo desejo latente no 

coração humano. 

O tema volta e ganha novos contornos num Editorial publicado na revista Síntese em 

1985, com o título ―Cultura e religião‖
140

. Este texto mostra uma primeira diferenciação na 

abordagem vaziana da possibilidade de acesso existencial a Deus que, sem deixar de lado a 

questão do sentido, volta-se ao fenômeno da cultura em geral, o qual toma agora o centro das 

atenções
141

. 

Cultura diz respeito às razões de viver, que não são elementos dados na natureza, 

como coisas, mas descobertos, interpretados, recriados pelo homem, inserindo-se no âmbito 

simbólico que forja a identidade dos grupos e indivíduos
142

. Cultura é, pois, o ―ato de 

acolhimento e recriação das significações‖
143

. As razões de viver se relacionam com o bem-

viver, que não se identifica sem mais com o bem-estar material
144

, sendo tal identificação o 

maior equívoco da ―captação da cultura na lógica do consumo‖
145

, presente na dita ―cultura de 

massa‖. 

Um dos aspectos da cultura, patente desde as civilizações mais remotas no tempo, é o 

fato religioso, no qual se encontra um referente último de sentido, de modo que ―os sentidos 

parciais se ordenam na unidade de um Sentido primeiro e fundamental‖
146

. Assim, a religião, 
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 ―O sentido da comunicação livre entre os homens terá que ser buscado num ato supremo da própria liberdade, 

e esse somente pode ser o ato da livre aceitação de Deus como Razão e Sentido absoluto da História‖. DPC, 

p.28.   
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 Cf. Síntese, n. 35, 1985, p. 5-12. Republicado em EF II, p. 280-288. Citado como CR. 
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milênio‖. CR, p. 5. 

142
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 CR, p. 7. 
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 CR, p. 7. 

146
 CR, p. 8. 
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integrada no sistema cultural, não aliena o homem da realidade, mas o insere decisivamente 

nela a partir de um prisma mais elevado. Afirma Lima Vaz: 

Não há contrassenso mais flagrantemente desmentido pela ciência das religiões e 

pela antropologia cultural que a aplicação da categoria de ―alienação‖, arrancada 

do contexto bem determinado no qual Hegel a situou na Fenomenologia do 

espírito, ao fato religioso em geral. Longe de ―alienar‖ o indivíduo, a religião 

opera da maneira mais radical a sua integração na realidade, e essa é talvez a 

explicação mais adequada da universalidade antropológico-cultural do fenômeno 

religioso147. 

O acolhimento de um Sentido primeiro e basilar não retira do homem o papel de ser 

sujeito protagonista da cultura e da civilização, mas lhe confere a possibilidade de harmonizar 

ordenadamente a multiplicidade dos significados parciais em que se vê imerso, desde o 

horizonte da transcendência. Assim, a religião não se conforma aos reducionismos 

sociologizantes que lhe são atribuídos na contemporaneidade (alienação, ideologia), nem 

mesmo se deixa absorver pelo âmbito das questões sociopolíticas: seu vetor intencional 

aponta para mais além
148

.  

Com efeito, ao abrir para o indivíduo a possibilidade de se integrar na realidade 

pela referência da multiplicidade dos significados dos seus universos culturais à 

unidade de um Sentido primeiro, a religião abre igualmente para ele o campo de 

uma experiência original na qual ele se afirma do modo mais radical como 

sujeito149. 

Lima Vaz que, como se viu, havia em precedência avaliado criticamente a experiência 

religiosa ou do sagrado, reformula sua avaliação em termos positivos, vendo o sagrado ―como 

a face histórico-cultural do Sentido primeiro‖
150

 que assim pode ser acolhido pelos homens de 

uma determinada sociedade. 

A experiência religiosa, que pode atingir suas formas mais elevadas na 

experiência mística, é anterior e superior, em termos de horizonte de 

intencionalidade, a toda outra forma de experiência que se traduzirá finalmente 

em fonte de satisfação de uma necessidade social: experiência do trabalho, do 

saber, da convivência, do conflito e outras151. 
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A experiência que se faz do Absoluto divino como Sentido primeiro através da 

mediação religiosa está na base da configuração da existência pessoal de cada membro de 

uma sociedade e, igualmente, de cada sociedade ou civilização
152

. Toca-se aqui o cerne da 

crise da civilização ocidental, cuja pretensão tem sido prescindir de Deus. É uma crise do 

sagrado, enquanto forma cultural de relação com o divino, que traz como consequência a 

secularização: pensar e agir etsi Deus non daretur
153

. Como já se teve oportunidade de refletir 

no primeiro capítulo deste trabalho, a perda das referências ao sagrado faz com que a 

civilização ocidental mergulhe em uma terrível crise de sentido. 

Seria este o momento de redescobrir a originalidade do Cristianismo, em que todas as 

linhas de força convergem para o mistério do Deus feito homem: Jesus Cristo. Tornando-se 

sujeito histórico, o próprio Sentido redime a história desde dentro, suprassumindo até mesmo 

o absurdo da morte mediante a ressurreição. Diante dele podem-se pôr as questões últimas a 

respeito das razões de viver, pois ele tem uma resposta a essas radicais interrogações
154

. 

Num artigo de 1988, ―Religião e sociedade nos últimos vinte anos (1965-1985)‖
155

, 

Lima Vaz continua a reflexão sobre o eclipse do sagrado na civilização ocidental, 

encontrando sua raiz no humanismo secular, caracterizado pela ―(...) absolutização do tempo 

histórico, uma divinização do saeculum (...) pela imanentização radical no tempo de todos os 

significados que exprimem o homem e suas obras‖
156

. O ateísmo deixa de ser, assim, uma 

ideologia tida como perniciosa para se tornar a mentalidade dominante, o ar que se respira 

sem se notar, no modo de organização das sociedades contemporâneas. Para Lima Vaz, ―(...) 
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 ―(...) como um certo estilo de relação com o Sagrado assegura a fisionomia original de uma civilização, e 

como é nas regiões profundas da instituição social onde se tece essa relação, lá onde os indivíduos se 

interrogam sobre as razões de viver, que as sociedades mudam‖. CR, p. 10.  
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 ―Crise de civilização, verdadeiramente, só se configura como crise do Sagrado (...). Em outras palavras, a 

racionalização da religião é paga com o sacrifício de sua essência‖. CR, p. 10. 
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morte‖. CR, p. 11. 
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 RS, p. 30. 
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o Sagrado deixa de ser fonte de valores para tornar-se objeto de um saber inteiramente 

‗secularizado‘ ou ‗laicizado‘ como é o saber científico‖
157

. 

Nesse artigo, por outro lado, o filósofo jesuíta trata também, ainda que brevemente, do 

chamado retorno do sagrado, fenômeno que começava a interessar os pensadores e que teve 

seu auge na década de 1990. Como entender que, na crista da onda da secularização, 

refloresça a prática religiosa com nova e atraente roupagem? Lima Vaz pondera que o revival 

religioso em questão se insere na lógica da modernidade, com as marcas do individualismo e 

de certa resistência à instituição, de modo que muitos se dizem crentes ou religiosos sem 

pertencerem a nenhum grupo religioso formal. É, em suma, a busca de um sagrado 

compensador: 

Ele vem compensar o indivíduo dos desgastes da vida social e passa ser uma das 

formas que têm em mira restaurar no indivíduo o campo importante das suas 

satisfações subjetivas, ameaçado pelo anonimato e pelo gigantismo das estruturas 

organizacionais da sociedade industrial158. 

Assim, pode-se dizer que, se em tempos recentes via-se o grassar da dessacralização 

promovida pela sociologização do religioso, a ressacralização que se seguiu teve a forma de 

uma psicologização do religioso. O problema está em que, não raro, o sagrado é buscado não 

por si, por sua relevância intrínseca, mas por algum efeito imediato que possa causar na 

existência dos indivíduos. Isso faz com que deva redobrar a atenção quanto à autenticidade da 

experiência religiosa que se desenvolve nesse contexto. 

No desenvolvimento da reflexão vaziana sobre o tema de que se está tratando, 

encontra-se o artigo ―Religião e modernidade filosófica‖ (1991), retomado posteriormente em 

Escritos de Filosofia III
159

. No final desse texto, Lima Vaz aprofunda o entendimento da 

vivência religiosa como uma experiência da transcendência que lança profundas raízes no 

íntimo do ser humano e a partir da qual se alimenta o sentido essencial da existência
160

. 

Importante é notar que Lima Vaz, mesmo ampliando e afinando sua análise, jamais renegou a 
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necessidade de uma depuração teo-lógica da experiência religiosa, já que nem tudo que se 

apresenta como tal pode ser aceito como legítimo.  

Não obstante a limitada circunscrição do discurso sobre Deus no horizonte da 

modernidade, fato é que a vivência religiosa jamais veio a faltar. Ela se encontra, de certo 

modo, em relação biunívoca com os modelos teológicos que se desenvolvem nesse horizonte, 

ainda que a relação entre teologia e espiritualidade tenha se fragilizado, ao menos no último 

século
161

. De qualquer maneira, o que mais caracteriza a experiência religiosa é a santidade, 

uma comunhão profunda com Deus que transfigura radicalmente o ser e o agir da pessoa, cuja 

profundidade existencial rompe os esquemas conceituais costumeiramente usados na época 

moderna
162

. Referindo-se especificamente ao Cristianismo, afirma Lima Vaz: 

É nas linguagens da experiência cristã dos santos (...) que deve ser buscada a 

palavra final e definitiva do anúncio religioso cristão em face da modernidade que 

aí está e das modernidades por vir. Ela não é senão o ensaio sempre recomeçado e, 

portanto, sempre novo para reproduzir nas vicissitudes da história a novidade 

inesgotável da Palavra feita carne, na qual a fé reconhece o arquétipo da nossa 

verdadeira e definitiva humanidade163. 

Nos inícios da década de 1990, Lima Vaz deu forma definitiva à sua Antropologia 

Filosófica, em que aparece de modo bastante aprofundado a análise da estrutura do espírito e 

da relação de transcendência, que já se teve ocasião de expor no terceiro capítulo. Interessante 

é sublinhar aqui alguns aspectos da vida segundo o espírito, que podem ser úteis para a 

compreensão do acesso religioso a Deus segundo o pensamento vaziano.  

O espírito é o núcleo ontológico do homem que, em sua estrutura noético-pneumática, 

vive num movimento duplo de acolhida ao ser e de dom ao ser, ou seja, inteligência e amor. 

Afirma Lima Vaz que ―inteligência espiritual e amor espiritual se entrelaçam na unidade do 

apex mentis, o cimo mais alto da vida do espírito, onde a inteligência se faz dom à verdade 

que é seu bem, e o amor se faz visão do bem que é sua verdade‖
164

. No mais profundo de si, o 

homem encontra, assim, sua própria incompletude e sua abertura para o diferente de si 

mediante o élan vital de sua capacidade de conhecer e amar, o que, em última instância, só 
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será satisfeito quando atingir o Absoluto de Verdade e Bem: trata-se de ―uma abertura da 

infinitude formal da razão e da liberdade para a infinitude real do Absoluto do ser‖
165

. 

Esta experiência de si como existencialmente indigente, que a filosofia ajuda a 

esclarecer, é a porta de entrada do terreno místico, onde se pode encontrar a resposta não 

apenas teórica, mas real a esta inquietude. Assim, a filosofia – em sua radicalidade metafísica 

– caracteriza-se por levantar questões que, em última análise, só Deus pode responder
166

. É 

este o domínio do que Lima Vaz chama de inteligência espiritual, cujo raio de alcance pode 

ser descrito do seguinte modo: 

A descentração do espírito e o domínio da inteligência espiritual (...) podem ser 

visualizados por meio de uma linha ascendente em cuja base situa-se a Natureza. 

Na continuidade da linha aparece o espírito-no-mundo (homem), sendo a distância 

entre a Natureza e o espírito humano compreendida pela razão categorial, e nela 

vigorando a lei da univocidade; do espírito como ser-no-mundo, a linha se eleva 

em direção à noção de Ser como infinito formal, sendo essa distância 

compreendida pela razão transcendental, nela vigorando o regime da analogia, 

que permite prolongar a linha até o Infinito real ou o Existir absoluto, conhecido 

analogicamente, e ao qual o espírito pode elevar-se por uma  intuição apofática. 

Essa, por sua vez, pode ser sobrelevada pela graça, em intuição mística 

sobrenatural. Do transcendental ao místico estende-se o domínio imenso da 

inteligência espiritual167. 

O próximo passo neste itinerário é, pois, a abordagem da experiência mística, 

precedida de algumas considerações a respeito da fé e da graça, temas que emolduram, 

sobretudo no Cristianismo, a atitude religiosa e mística.  

2.3. Religião, fé, graça 

É hora de esclarecer alguns temas fundamentais para a experiência de que se está 

tratando, ou seja, a experiência religiosa e/ou experiência de Deus. Tais temas são 

particularmente relevantes no que se refere à modalidade cristã de tais vivências, o que não 

pode ser descurado em se analisando o pensamento de um filósofo cristão, como o é Lima 

Vaz. Em que consiste a fé? O que é crer em Deus? Deus pode agir na vida dos homens e na 

                                                           
165
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realidade do mundo? O que significa a graça de Deus? São essas as perguntas que se deseja 

abordar, entrando brevemente em território teológico. 

Primeiramente, deve-se investigar a natureza do ato de fé. Em todas as formas 

religiosas, Deus (ou a divindade) é concebido como uma realidade de algum modo superior ao 

nível humano e da qual o homem e o mundo dependem. Bastaria, contudo, esta concepção 

para definir a fé? Alguém poderia tê-la herdado das circunstâncias familiares ou sociais em 

que está (ou esteve) inserido, aceitá-la tacitamente e, porém, não cultivar uma atitude religiosa 

que tenha real incidência em sua vida concreta. É preciso ir além. 

A estrutura de fundo do ato de fé consiste na ―afirmação de Deus, enquanto convicção 

pessoal sob a forma de um compromisso existencial‖
168

. Trata-se de um reconhecimento da 

existência de Deus e, ao mesmo tempo, de um juízo de valor, pois se afirma que ele é a 

Realidade que verdadeiramente conta, o Bem supremo. É uma convicção, ou seja, um ato que 

envolve não apenas uma certeza racional, mas também um ato de vontade, de opção livre por 

este Bem. É um compromisso porque a afirmação voluntária de Deus implica na coerência do 

modo de ser e de viver da pessoa de fé com Aquilo/Aquele em que se crê. Nas grandes 

religiões monoteístas, o Absoluto divino é entendido e crido não como algo, mas como 

Alguém, com um rosto e um nome, o que faz da fé uma atitude de adesão interpessoal.  

Assim, a fé em Deus é uma fé radical, que está a significar que se encontra nele o 

fundamento de ser e de sentido para a existência ou, em outras palavras, o ―centro 

transcendente de valor‖, o ―valor supremo transcendente‖
169

.  O homem de fé descobre nele, 

portanto, as próprias raízes, reconhece-se como dele dependente, encontra nele força e motivo 

para viver. Diante do mistério divino não há espaço para a autossuficiência. A fé, porém, não 

é uma tentativa de manipular Deus para colocá-lo ao próprio serviço ou para que ele satisfaça 

as necessidades de sentido e de bem-estar da vida de cada um, segundo o que lhe apetece. Ao 

contrário, ―é porque é experimentado por si só como o absoluto, indisponível e merecedor de 

obediência e serviço incondicional por parte do ser humano, que Deus pode preencher a 

aspiração humana de felicidade e não vice-versa‖
170

.  
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Vê-se que a atitude de fé comporta: (a) uma dimensão racional (uma convicção 

fundamentada), mas não se identifica com a conclusão lógica de um raciocínio; (b) uma 

dimensão afetiva, mas não se esgota no emocionalismo cego; (c) uma dimensão existencial, 

de concreta orientação da vida, mas não é apenas a adesão a um código moral; (d) uma 

dimensão de sentido, sem reduzir Deus a um pano de fundo anônimo, que cobriria as lacunas 

da existência.  

Segundo Mac Dowell, pode-se caracterizar a fé como uma intuição intelectual pessoal 

do sentido último da realidade
171

. Tal modo de abordagem aproxima a fé da noção de 

experiência, já que esta implica um contato real e o mais direto possível com a realidade 

experimentada, de que se capta o sentido
172

. O caráter pessoal deste tipo de intuição denota a 

predisposição do sujeito no acolher o objeto, ou sua abertura e sintonia em relação a ele
173

. A 

isto, Santo Tomás chamava de conhecimento por conaturalidade
174

. 

Pode-se perguntar se a admissão de tal modalidade de intuição não seria arbitrária, já 

que se deixa razoável margem para a opção pessoal. Haveria um suficiente grau de certeza no 

ato de fé? A este ponto, deve-se responder claramente que crer não é consequência de uma 

prova matemática da existência e da natureza de Deus. Implica, de fato, certa obscuridade, 

própria da limitação humana de não saber tudo e de não ser autossuficiente. Quanto a isso, 

afirma Mac Dowell que ―(...) as certezas próprias do conhecimento objetivo e da fé radical 

são qualitativamente diversas, de modo que não se pode tomar o tipo de certeza do primeiro 
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como padrão para medir o valor da segunda‖
175

. Longe, porém, de ser uma imperfeição, o 

caráter de liberdade ou não-objetividade científica do ato de fé não o desmerece, mas o 

qualifica como ato humano
176

. A fé, portanto, não é irracional, pressupõe a razão em sua 

função intuitiva (nous, intellectus) e, devido a seu objeto, transcende a razão, orientando o 

sujeito para o Absoluto ao qual adere com a inteligência, a vontade e as ações: ―Enquanto 

conhecimento racional intuitivo é um ato do intelecto, que, no entanto, envolve a pessoa toda, 

ao pressupor uma sintonia afetiva entre a sua vontade e o modo-de-ser e o bem/valor que é 

conhecido‖
177

. 

Na visão cristã, a fé não se resume na afirmação da existência de Deus, mas se 

desenvolve como reconhecimento e acolhimento de seu amor fiel que, além de se manifestar 

na realidade do mundo, revela-se na história humana de muitas maneiras, mas, sobretudo, na 

pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem (cf. Hb 1, 1-2). A auto-revelação de 

Deus, ou seja, sua Palavra enviada aos homens, é a base e o fundamento do ato de fé: fides ex 

auditu (cf. Rm 10, 17). O homem é um ouvinte da Palavra
178

. 

O Cristianismo se caracteriza pela centralidade do evento Cristo, para o qual tudo 

converge. Tal evento, simultaneamente histórico e meta-histórico, situa-se entre a encarnação 

e a ressurreição de Jesus, prolongando-se na história humana como uma presença em mistério. 

Desse modo, ―o tempo cristão só reconhece um moderno sempre presente: o Fato do 

Cristo‖
179

. 
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 Ibidem, p. 450. 

176
 ―Justamente por implicar uma atitude pessoal de abertura e liberdade, prerrogativa do ser humano, este tipo 

de conhecimento é qualitativamente superior àquele que se dá por uma evidência meramente objetiva, que 

impõe automaticamente a adesão de qualquer pessoa‖. MAC DOWELL, J. A., ―A fé como compreensão 

intuitiva pessoal do sentido da existência‖. Síntese, n. 128, p. 447. 

177
 Ibidem, p. 446. Mac Dowell, cuja análise aqui se segue, aproxima-se da noção de sentido ilativo proposto por 

Newman, acima mencionado. 

178
 A expressão Hörer des Wortes é o título da obra de K. Rahner que contém suas lições de filosofia da religião. 

Em suas palavras: ―O homem, com efeito, é por sua essência um espírito em escuta de uma possível revelação 

de Deus. Se ele no mesmo momento e pelo mesmo motivo no qual e pelo qual se encontra diante de Deus 

encontra-se também diante do Deus de uma possível revelação, é claro que por si uma revelação se verifica 

sempre: será a palavra ou o silêncio de Deus. E o homem escuta sempre e essencialmente a palavra ou o 

silêncio do Deus livre e pessoal, de outro modo não seria espírito. O espírito não pode exigir que Deus fale, 

mas se este não fala, ele escuta propriamente o seu silêncio (...). O homem, porque espírito, está diante do Ser 

vivente e livre, que se abre ou se fecha no silêncio, enquanto tal. Em força da constituição ontológica da 

criatura o homem não pode jamais permanecer indiferente a uma eventual revelação do Deus vivo‖. 

RAHNER, K., Uditori della Parola, p. 127-128. 

179
 EF III, p. 227. 
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O Deus que se revela mostra-se ao homem em sua realidade una e ao mesmo tempo 

trinitária, pedindo dele uma resposta, que não é outra senão a fé
180

. Com Balthasar pode-se 

afirmar que só o amor é digno de fé
181

. Se Deus é capaz de mostrar ao homem um amor não 

teórico, mas que se desdobra de modo extremo em seu favor, então é credível. O Cristianismo 

nasce, pois, da experiência deste amor até o fim tornado presente na vida, morte e ressurreição 

de Jesus. A este respeito, Fisichella sintetiza muito bem a visão balthasariana: 

[O] amor torna-se (...), por fim, a última palavra expressa pelo Deus trino no 

mistério da sua revelação. Um amor, porém, que é visível e definitivo somente no 

mistério pascal, onde o único irrepetível se dá à morte tornando-se expressão de 

como ama um Deus cuja natureza consiste na autodoação total de si até o extremo. 

A partir da encarnação, passando por todo o desenvolvimento da vida terrena de 

Jesus, para chegar até ao mistério do ―sábado santo‖, o sujeito crente é colocado 

diante de uma revelação de amor como pura reciprocidade na absoluta e total 

doação. Só em Jesus de Nazaré se pode afirmar que se torna visível a ―teoria e a 

prática do amor de Deus‖. O mistério pascal como mistério de obediência que 

chega até a morte e morte de cruz, antes, até o silêncio da experiência sepulcral do 

sábado santo, para poder depois ressurgir na glória do Pai, é o que dá visibilidade 

e concretude à Gestalt [forma, expressão] reveladora como uma renúncia ao 

dispor de si para deixar que o Outro, o Pai, disponha dele. Está-se em presença de 

um jogo de amor que, se de uma parte revela a transcendência deste amor sobre 

toda possível concretização humana, a tal ponto de não poder ser revelado senão 

somente pelo Filho, de outra parte se impõe ―evidentemente‖ como normativo 

para todo amor que deseje autenticamente ser tal, isto é, definitivo e eterno182. 

Da atitude de fé, assim entendida, decorrem naturalmente: (a) a confiança em Deus, 

pela qual o sujeito se entrega em suas mãos, confia-se a ele, sabendo de não ser decepcionado, 

pois seu amor já foi demonstrado de modo tal que ele é reconhecido como plenamente 

fidedigno
183

; (b) a fidelidade a Deus, como sinal da autenticidade da fé que se desenvolve 
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 ―O ato daquele que crê não termina na proposição, mas na realidade [crida]‖. S. Th. II-II, q. 1, a. 2, ad 

secundum. É importante ter presente a distinção agostiniana retomada por Santo Tomás entre três dimensões 

do crer: credere Deum (crer que Deus existe); credere Deo (dar crédito a Deus, à sua Palavra); credere in 

Deum (aderir a Deus num ato consciente e livre que compromete toda a existência). Esta última forma indica a 

característica mais essencial do ato de fé, como relação a Deus, numa verdadeira aliança. Cf. S. Th. II-II, q. 2, 

a. 2. 

181
 Trata-se do título de um sugestivo livro de H. U. von Balthasar. Cf. BALTHASAR, H. U., Só o amor é digno 

de fé. Lisboa: Assírio e Alvim, 2008. 

182
 FISICHELLA, R., La Rivelazione: evento e credibilità, p. 316-317. Sobre as várias dimensões do ato de fé 

segundo o Cristianismo, cf. Ibidem, p. 163-211. 

183
 Tomás de Aquino distingue a fé (como atitude cognoscitiva) e a confiança (como modalidade de esperança). 

Cf. S. Th. I-II, q. 40, a. 2; II-II, q. 129, a. 6. Sobre as relações entre fé e esperança, cf. BENTO XVI, Spe salvi, 

n. 2-9.  
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como amor generoso, obediente e perseverante
184

. Com admirável lucidez, Maritain arremata 

essas considerações dizendo que: ―Crer em Deus deve significar viver de tal maneira que a 

vida seria impossível se Deus não existisse‖
185

. 

Por fim, resta dizer que a fé, para o Cristianismo, é um dom, uma virtude teologal
186

. 

É Deus mesmo que concede ao homem a possibilidade de aderir a ele com todo seu ser, de 

acolher sua revelação, de nele confiar, de ser-lhe fiel. Certamente, o dom supõe a estrutura 

natural humana e a eleva ou aperfeiçoa, segundo o célebre axioma gratia non tollit naturam, 

sed perficiat eam
187

.  

Toca-se, desta forma, a noção de graça (do grego cháris), de capital importância para 

a compreensão cristã da experiência de Deus. Brotando do mistério pascal de Cristo (sua 

morte e ressurreição) como que de uma fonte inesgotável, a graça é a benévola e potente ação 

de Deus no íntimo do homem, purificando-o das culpas, acolhendo-o como filho, 

transformando-o à semelhança de Jesus, tornando-o capaz de entrar em comunhão de vida e 

de amor com ele. Pode-se dizer que a graça é a incansável iniciativa de ação divina em favor 

do homem para salvá-lo, o qual permanece sempre livre em aceitá-la ou rejeitá-la
188

. Tal 

argumento é eminentemente teológico, não se podendo, devido a isso, alongar aqui sua 

exposição, que excede por demais os limites de uma abordagem filosófica. Fique dito, porém, 
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 Quanto a isso, afirma Lima Vaz: ―sendo a Fé informada pela Caridade, é impelida, no seu dinamismo mais 

profundo, para a consumação na visão beatificante do Fim: é, portanto, como antecipação da visão beatífica 

que a experiência mística nasce no itinerário da Fé‖. EMF, p. 78s. 

185
 MARITAIN, J. citado em EF III, p. 252. 

186
 Cf. S. Th. II-II, q. 6, a. 1. Segundo Lima Vaz, ―a Fé é um dom de Deus, cuja absoluta gratuidade pede uma 

absoluta receptividade (...) naquele que o recebe‖. EMF, p. 76. 

187
 S. Th. I, q. 1, a. 8, ad secundum. 

188
 Mediante sua graça, Deus justifica os homens e os faz participantes de sua vida. A esse respeito, é muito 

oportuno e belo tornar a quanto afirmado pelo Concílio de Trento, no Decreto sobre a justificação: ―Os 

homens se dispõem à justificação mesma quando, estimulados e ajudados pela graça divina, recebendo a fé 

mediante a escuta [cf. Rm 10, 17],voltam-se livremente a Deus , acreditando como verdadeiro  aquilo que foi 

divinamente revelado e prometido, e especialmente que o pecador é justificado por Deus  com o dom da sua 

graça ‗em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus‘ [Rm 3, 24] (...). A esta disposição ou preparação 

segue  a própria justificação, que não é uma simples remissão dos pecados, mas também santificação e 

renovação do homem interior, mediante a livre aceitação da graça e dos dons que a acompanham, pelo que de 

injusto torna-se justo e de inimigo, amigo, de modo a ser ‗herdeiro segundo a esperança da vida eterna‘ [Tt 3, 

7]‖. DENZINGER, H.; HÜNNERMANN, P., Enchiridion symbolorum, n. 1526; 1528. 
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que na visão cristã todo empenho humano para alcançar Deus é sempre precedido e 

secundado pela vinda de Deus ao encontro do homem, potencializando-o em sua busca
189

. 

Esclarecidos os conceitos de fé e graça, prossegue-se o itinerário temático da experiência 

mística, adentrando as considerações vazianas a respeito. 

2.4. Experiência mística  

Forma eminente de experiência de Deus é a mística. Lima Vaz dedicou a este assunto 

um opúsculo
190

, aparecido como interlúdio entre suas obras filosóficas mais maduras, que se 

constitui no único livro (sem contar alguns artigos) em que trata especificamente da temática 

religiosa. Segundo Lima Vaz, a mística vem entendida como:  

(...) uma forma superior de experiência, de natureza religiosa, ou religioso-

filosófica (Plotino), que se desenrola normalmente num plano trans-racional – não 

aquém, mas além da razão –, mas, por outro lado, mobiliza as mais poderosas 

energias psíquicas do indivíduo191. 

Nos tempos atuais, porém, o termo mística vem sofrendo uma deterioração semântica, 

assim como também acontece com o termo ética: aplicam-se a tudo e, consequentemente, 

acabam por não possuir mais nada de significação relevante. Desse modo, é comum encontrar 

referências à ―mística‖ do time de futebol ou do partido político, no sentido de 

posicionamento interior de seus membros, geralmente indicando alguma componente de 

conteúdo passional ou fanático. Com tal impropriedade linguística, perde-se um importante 

elemento de caracterização da experiência humana, que mostra o homem como orientado 

visceralmente para além de si mesmo, para um horizonte radical de sentido e de existência. 

Como afirma Lima Vaz, 

A utilização moderna do termo ―mística‖ para designar convicções, 

comportamentos ou atitudes, cujo objeto está circunscrito aos limites do nosso 

ser-no-mundo e envolvido por uma nuvem passional que obscurece o claro olhar 

da razão, deve ser interpretada como indício de uma inversão radical na ordem de 
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 Uma abordagem bastante fundamentada e pormenorizada da teologia da graça pode ser encontrada em: 

BAUMGARTNER, C.; TIHON, P., ―Grace‖. In: AA. VV., Dictionnaire de Spiritualité, v. VI, cols. 701-750. 
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 Experiência mística e filosofia na tradição ocidental. São Paulo: Loyola, 2000. Citado como EMF. 

191
 EMF, p. 10. 
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nossas prioridades espirituais, que inflete para o domínio da imanência o termo 

último da intencionalidade constitutiva do espírito192. 

Não é a tais deformações e caricaturas que se volta o olhar no presente estudo, mas à 

autêntica experiência mística, pérola de tantas tradições religiosas. Quais seriam suas 

características? Primeiramente, o total descentramento de seu polo a quo, ou seja, do homem, 

que transcende a si mesmo e se volta todo para o Absoluto (polo ad quem). Em segundo 

lugar, o confluir da inteligência e do amor, as mais altas capacidades humanas, no ato da 

experiência, isto é, trata-se de um evento que envolve por inteiro aquele que o vive. Terceiro, 

o caráter singular e, por isso mesmo, quase-inefável da experiência. No âmbito da mística, 

não se conhece uma coisa, mas uma realidade misteriosamente pessoal que se deixa encontrar. 

Como se pode ter acesso ao conteúdo e à forma de semelhante experiência? Somente através 

do relato daqueles que a viveram, pois se trata de um conhecimento experiencial, a cujos 

relatos se deve dar crédito se se quiser nele mergulhar. Nas mais variadas tradições religiosas 

dá-se o testemunho de tal experiência, de modo que essa mesma diversidade de proveniências 

atesta sua autenticidade, como um dado antropológico de base, anterior à pluralidade de 

credos em que ocorre
193

. 

O fenômeno místico é um fenômeno de caráter universal; encontra-se em 

tradições religiosas muito diversas, como o taoísmo, o hinduísmo, o budismo, o 

sufismo e o cristianismo (como exceção, o zoroastrismo). Toda religião, além do 

credo ou do corpo doutrinal, exige uma atitude de aceitação e de obediência, uma 

vida; é neste domínio de experiência religiosa existencial que se situa o fenômeno 

místico. Como atitude religiosa, ele supõe uma relação nova, um conhecimento 

novo do ―mistério‖, pleno do élan que leva a viver este mistério e que, de alguma 

forma, concretiza-se em uma doação que liberta e que salva194. 

Na mística, o Absoluto divino não se apresenta como tremendum, mas somente como 

fascinans, chamando e acolhendo junto de si o homem que se deixa interpelar. É um 

conhecimento a partir de profunda união (ou de sua sentida ausência, na chamada ―noite 
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 EMF, p. 10. 

193
 Sobretudo no que diz respeito ao Cristianismo, quando se fala de mística, quer-se indicar ―a coroa e a 

plenitude da vida cristã normal‖ EMF, p. 86. Desse modo, é de excluir-se deste terreno ―toda uma série de 

fenômenos extraordinários ou anormais, espontâneos ou induzidos, que podem acompanhar os estados 

místicos, porém são dele não apenas distintos, mas separáveis, e que, em geral, são objeto de severo controle e 

crítica por parte dos próprios místicos autênticos‖. EMF, p. 17. 

194
 LÓPEZ-GAY, J., ―Le phénomène mystique‖. In : AA. VV., Dictionnaire de Spiritualité, v. X,  col. 1893. 
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escura‖). Lima Vaz adere à definição maritainiana de mística como ―experiência fruitiva do 

Absoluto‖
195

, por ele expressa nos seguintes termos: 

Como experiência fruitiva, ela se exerce através de um tipo de conhecimento do 

seu objeto e de adesão afetivo-volitiva que transcendem o modo usual de operar 

das nossas faculdades superiores de conhecer e querer, e visa, em sua 

intencionalidade objetiva, ao Absoluto, ultrapassando a contingência e relatividade 

dos objetos que se oferecem à nossa experiência ordinária196. 

Tal âmbito de vivências humanas pode ser esquematizado segundo um diagrama que 

relaciona o sujeito místico, o mistério intencionado e a mística como experiência (primeiro 

movimento) e como reflexão (segundo movimento de reditio).  

Mística (reflexão) 

 

Místico (sujeito)                                                     Mistério (objeto) 

 

Mística (experiência) 

O vocabulário aqui utilizado provém do verbo grego myein, que significa literalmente 

fechar os olhos ou os lábios e que se aplicou desde a antiguidade à iniciação em algum 

conhecimento reservado. Dele derivam mýstes, o iniciado; mystikós, adjetivo, aquilo que se 

refere à iniciação; tà mystikà, os ritos de iniciação; mystikôs, como advérbio, misticamente; 

mystérion, o objeto da iniciação
197

. 

Sendo uma dimensão possível da existência humana, a mística requer como 

pressuposto adequada compreensão antropológica, ou seja, aquela que reconhece no homem 

uma dimensão de interioridade espiritual, como já se esboçou acima, no terceiro capítulo. A 
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 Cf. EMF, p. 16. ―Entenderemos aqui a expressão ‗experiência mística‘, seja dito de uma vez por todas, não 

num senso mais ou menos vago (extensível a toda sorte de fatos mais ou menos misteriosos ou preternaturais, 

ou à simples religiosidade), mas no sentido de conhecimento experimental das profundidades de Deus, ou seja, 

no sentido de paixão das coisas divinas, que leva a alma, por uma sequência de estados e de transformações, 

até experimentar no fundo de si mesma o toque da divindade e a ‗sentir a vida de Deus‘‖. MARITAIN, J., 

Distinguere per unire – I gradi del sapere, p. 293. 

196
 EMF, p. 16. 

197
 Cf. EMF, p. 18, nota 6. 
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experiência mística se dá no ou através do espírito, o núcleo mais profundo do homem e, ao 

mesmo tempo, seu mais elevado nível ontológico, como sede da inteligência e da vontade 

livre. Segundo Lima Vaz, 

No mais íntimo da mente – aditum mentis – que é igualmente a sua fina ponta – 

apex mentis – o Absoluto está presente na sua radical transcendência – superior 

summo – e na sua radical imanência – interior intimo (...). Aí pode ter lugar a 

experiência mística. Ela é, em suma, a atividade mais alta da inteligência 

espiritual, que é, por sua vez, a atividade mais elevada do espírito198. 

O substrato antropológico da mística permite identificar, portanto, uma dupla 

transcendência: (a) do espírito sobre o psiquismo e, dentro da dimensão do espírito, da 

inteligência espiritual (razão, mens, intellectus, Vernunft) sobre o entendimento discursivo 

(intelecto, ratio, Verstand); (b) do Absoluto sobre o sujeito humano
199

. A tal Absoluto, o 

homem pode chegar através da theoría (contemplação) metafísica, como também pela 

contemplação fruitiva, própria da mística. É sempre o ―olhar da alma‖
200

 a dirigir-se ao 

Absoluto como a seu horizonte mais pleno e anelado, segundo a celebérrima expressão de 

Agostinho: ―Fizeste-nos para ti e nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti‖
201

. 

Estabelecida esta premissa conceitual-antropológica, Lima Vaz passa a analisar as 

formas de experiência mística presentes na tradição ocidental, organizando-as em três grupos: 

mística especulativa, mistérica e profética. 

A mística especulativa seria um prolongamento do itinerário metafísico, um passo 

avante com nova intensidade experiencial ou, em outras palavras, com envolvimento pessoal. 
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 EMF, p. 20. Uma antropologia que não leve em consideração ou diretamente rejeite a dimensão do espírito no 

homem não é capaz de analisar a experiência mística, reduzindo-a a um epifenômeno psíquico ou negando-a 

como fraude ou alienação. Lima Vaz faz questão de ressaltar que ―(...) o domínio da mística não é o domínio 

do alógico ou do irracional, mas do translógico: a realidade que se alcança com um passo além do lógico ou do 

pensamento conceptual‖. EMF, p. 34, nota 1. 

199
 Cf. EMF, p. 22. 

200
 Cf. PLATÃO, República, VI, 533d 2. 

201
 AGOSTINHO, Confessiones, I, 1. Fazendo eco ao Bispo de Hipona, Lima Vaz comenta: ―Vale dizer que o 

ser humano só se abre à realidade objetiva na forma de um mundo humano porque movido intencionalmente 

pela sua ordenação profunda ao absoluto, seja o absoluto formal, como universalidade do Ser, seja o Absoluto 

real, Deus. Eis porque a figura do absoluto, multiforme e única, habita o universo intencional do ser humano e 

acompanha como uma sombra todas as suas formas de autoexpressão e a sua autoposição como sujeito, pela 

qual ele se faz presente entre os seres [entes]‖. EMF, p. 27. A tal respeito, Lima Vaz dedicou o mencionado 

artigo ―O Absoluto e a história‖. Cf. EF I, p. 247-278. 
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Encontra-se em Platão sua primeira expressão, na ascensão dialética rumo ao Uno-Bem
202

. A 

estrutura fundamental desta modalidade de mística comporta dois grandes eixos: (a) subjetivo: 

a estrutura ontológica do sujeito é vista como vertical, inclusive em suas faculdades 

espirituais, culminando no nous ou intellectus. Os atos espirituais também são ordenados 

hierarquicamente numa possibilidade de fluxo contínuo até o mais elevado, a intuição 

noético-amorosa do Absoluto divino; (b) objetivo: à capacidade humana de elevar-se ao 

Absoluto corresponde a existência mesma desse Absoluto, caracterizado por Platão como 

epékeina tés ousías
203

. Há perfeita homologia entre os dois eixos, de modo que o intelecto 

corresponde ao ser real e vice-versa.  

Tal modelo de mística desenvolveu-se sobremaneira com o neoplatonismo, 

especialmente com Plotino e Proclo, mas floresceu também em âmbito cristão, a partir da 

Patrística grega, especialmente com Clemente e Orígenes de Alexandria, Gregório de Nissa e 

o Pseudo-Dionísio Areopagita. Na Patrística latina, destaca-se, sem dúvida, Agostinho, como 

mestre da mística da interioridade, ao qual se acrescente Gregório Magno. Todos eles, de 

algum modo, beberam das fontes neoplatônicas, mas souberam verter de modo cristão as 

inspirações oriundas da filosofia
204

.  

Na Idade Média, o impulso da mística especulativa continua presente, mesclando-se 

várias tendências a seu interno. No século XII, Bernardo de Claraval, haurindo da sabedoria 

dos Padres latinos, deu à mística uma forte conotação afetiva. A escola de São Vítor, 

representada por Hugo e Ricardo, mostra abertura à tendência dionisiana. No século XIII, 

Boaventura integra ambas vertentes numa síntese patrocinada pela figura paradigmática de 

Francisco de Assis. Já Tomás de Aquino, em cujo pensamento tanto Agostinho quanto o 

Pseudo-Dionísio têm grande relevância, vê a contemplação mística como coroamento de todo 

saber humano, especialmente do edifício filosófico-teológico. A experiência mística, como 

degrau mais alto que é dado ao homem subir em sua busca de Deus, enquanto está neste 

mundo, é um amor que conhece ou um conhecimento que ama
205

. Nos séculos XIV-XV, 
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 ―A mística especulativa será, pois, fundamentalmente, uma mística platônica, e será sob o patrocínio de 

Platão que mística e filosofia se unirão por estreitos laços na tradição do Ocidente‖. EMF, p. 36.  Veja-se 

também AC, p. 225-242. 
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 PLATÃO, República, VI, 509b. 

204
 Cf. BOUYER, L. Spiritualità dei Padri. Bologna: Dehoniana, 1968. 

205
 A respeito da tratativa tomasiana da mística, cf.: sobre o dom da inteligência, S. Th. II-II, q. 8, a. 1-8; sobre o 

dom da sabedoria, S. Th. II-II, q. 45, a. 1-6; sobre a distinção entre vida ativa e contemplativa, S. Th. II-II, q. 
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floresceu a mística renano-flamenga, com acentuada tendência dionisiana, cujo maior 

representante foi o Mestre Eckhart. Da vertente flamenga, surgirá a devotio moderna, cuja 

bem conhecida expressão é o opúsculo Imitação de Cristo, atribuído a Tomás de Kempis, 

movimento que marca o declínio da mística especulativa. Autor ainda digno de nota neste 

âmbito é João da Cruz (século XVI), cuja obra, de não fácil leitura e interpretação, une na 

ascensão mística os elementos afetivo e especulativo, distinguindo-se pela abordagem da 

―noite escura da alma‖, ou seja, os momentos purgativos de aridez espiritual que compõem o 

caminho para Deus
206

. 

Na modernidade, a mística especulativa não encontra mais espaço favorável, pois a 

primazia onto-gnosiológica dada ao sujeito humano obscurece a inteligência espiritual, 

fazendo reverter para si mesmo o vetor da auto-transcendência. Isto leva à secularização da 

mística, que passa a ser entendida como uma descoberta de si (auto-conhecimento como fim 

em si mesmo), ou uma harmonia com o cosmos, ou ainda certo relacionamento com uma 

etérea esfera de sagrado, sem muitas implicações existenciais. Em todo caso, trata-se do que 

Lima Vaz, na esteira de Balthasar, chamou de titanismo: ―(...) projeto verdadeiramente 

titânico de inversão radical do anúncio cristão da Encarnação do Verbo de Deus: projeto de 

autodeificação do ser humano na imanência de sua história‖
207

. Tal tendência faz submergir a 

mística na filosofia (com certas ressonâncias neoplatônicas), num movimento que vai de 

Jacob Böhme a Hegel. Com este, a religião é suprassumida na filosofia, no âmbito do espírito 

absoluto, de modo que o termo ad quem da atitude religiosa e da mística deixa de ser o 

Absoluto transcendente (divino), sendo transferido para a história do homem e de suas 

produções
208

. No século XX, chega-se ao apogeu desta tendência com sua inversão, no 

                                                                                                                                                                                     

179-182. Pode-se ver ainda TORREL, J.-P. Santo Tomás de Aquino, mestre espiritual. São Paulo: Loyola, 

2008. 

206
 Sobre São João da Cruz, cf. WOJTYLA, K., ―La dottrina della fede in S. Giovanni della Croce‖. In: Idem, 

Metafisica della persona, p. 21-247. Veja-se também: STEIN, E., A ciência da cruz. São Paulo: Loyola, 2011. 

207
 EMF, p. 51. Balthasar se refere a este fenômeno nos seguintes termos: ―O princípio do titânico (no sentido 

moderno) funda-se sobre a contestação feita ao ‗Deus novo‘ (Júpiter ou Cristo) da legitimidade da sua 

divindade e no pretendê-la para o próprio homem em base a uma sua igualdade com Deus. Assim, o Existente 

eterno vem despotencializado enquanto passado e enrijecido e em seu lugar vem entronizado o Mutável eterno 

como a autêntica energia da vida‖. BALTHASAR, H. U., Teodrammatica, v. II, p. 394. 

208
 Cf. Ibidem, p. 391-402; EMF, p. 51-52.  
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pensamento do último Heidegger, que dissolve a filosofia numa reflexão místico-poética a 

respeito do Ser circunscrito aos limites da imanência espácio-temporal
209

. Segundo Lima Vaz, 

(...) é lícito supor que a poderosa energia espiritual que elevava o homem antigo-

medieval em direção ao theîon, ao divino, reflui nos tempos modernos para o 

próprio homem e arrasta-o nessas correntes que foram justamente denominadas de 

humanismo ateu. Com efeito, o destino da mística especulativa, na sua 

transmutação moderna em metafísica da subjetividade e em absolutização da 

práxis, pode ser decifrado nas vicissitudes desse surpreendente e desafiador 

fenômeno que marca de maneira profunda a humanidade ocidental, e pode ser 

considerado o doloroso parto da primeira civilização não-religiosa da história210. 

A mística mistérica refere-se à experiência do divino a partir de ritos de iniciação ou 

de culto. Suas raízes podem ser encontradas na religião mistérica grega (como os mistérios 

órficos ou os de Elêusis). Nesta modalidade, a experiência mística não se baseia no crescendo 

da intensidade do itinerário metafísico, mas na participação a atos de culto que põem o sujeito 

em contato com a realidade objetiva do Mistério: o que pertence à esfera divina e que é 

intencionado na experiência ritual. 

Subjetivamente, tal experiência se faz pela assimilação à divindade (homoíosis theô) 

ou divinização (theíosis), uma comunhão com o divino que salva o homem dos males 

(sotería) por meio de ritos e sinais. Desse modo, o homem alcança um conhecimento superior 

(gnôsis) e também a felicidade (eudaimonía). 

É igualmente em Platão que se encontram traços inconfundíveis deste tipo de mística: 

temas como o assemelhar-se ao divino, a contemplação (epoptia), as coisas santas (tà 

mystéria) fazem-se presentes em sua obra
211

. 

O Cristianismo se difundiu na época helenística, em que a religião dos mistérios se 

fazia presente em toda parte, agregando aos originais elementos gregos outros provenientes de 

diversas culturas, sobretudo orientais. Não se esqueça que o gnosticismo começava também a 

espalhar-se nesta mesma época
212

. Nas palavras de Lima Vaz, ―um halo religioso e místico 

                                                           
209

 ―A experiência do Ser preconizada por M. Heidegger é, na verdade, uma experiência mística desfigurada que 

tenta exprimir-se numa linguagem poética e paraconceptual, na qual o que de fato se significa é a pura 

presença do sujeito (ou do Dasein) a si mesmo na sua mais radical imanência‖. EMF, p. 21s.  

210
 EMF, p. 54. 

211
 Cf. PLATÃO, Teeteto, 156a; 176ab; Idem, Banquete, 210a; Idem, Fedro, 250c; Idem, Leis, VII, 333. 

212
 O gnosticismo foi um movimento filosófico-religioso ramificado em numerosas seitas, sem contornos 

institucionais ou hierárquicos bem definidos, surgido na época helenística, a qual foi marcada pela mistura de 
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(...) envolvia o clima espiritual do mundo no qual o Cristianismo começava a difundir-se‖
213

, 

de modo que ele não escapou à inculturação de certas categorias e terminologias oriundas 

deste contexto. A grande diferença estava, porém, no conteúdo original do mistério cristão, 

que não é outro senão a pessoa de Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado, que oferece a 

salvação aos que nele creem. 

A mística mistérica cristã organiza-se, pois, em torno das categorias de Batismo, 

Ressurreição e Vida nova – categorias fundamentais em Paulo e João – em que a 

vida verdadeira é tanto a vida revelada e oferecida no mystérion de Cristo quanto 

a vida recebida e vivida  pelo cristão na sua participação ou incorporação a esse 

mystérion214. 

O mistério de Cristo comporta, pois, como missão confiada à Igreja, a dimensão de 

seu anúncio (kérigma, evangelização) e da participação a ele (liturgia, sacramentos), do que 

decorre necessariamente uma dimensão moral-existencial de conformidade a Cristo. Tais 

aspectos do mistério cristão são elucidados, sobretudo, nos textos paulinos e joaninos do 

Novo Testamento
215

. 

Nos primeiros séculos da era cristã, Orígenes e o Pseudo-Dionísio contribuíram na 

reflexão a respeito desta forma de experiência mística. Destacam-se neste período as 

catequeses mistagógicas, por exemplo, as de Cirilo de Jerusalém e Ambrósio de Milão, que 

introduziam gradualmente os fiéis nos mistérios celebrados. Ao longo da história do 

                                                                                                                                                                                     

diversos povos e consequente sincretismo cultural e religioso, dentro do que havia sido o império de 

Alexandre Magno. Tal movimento esotérico foi o resultado da confluência de fontes variadas, como elementos 

da filosofia grega (notadamente a platônica), das religiões orientais (sobretudo a zoroastriana), do judaísmo e 

do cristianismo nascente. Postulava a posse de um conhecimento (gnôsis) superior e reservado a iniciados. Cf. 

LAYTON, B. As escrituras gnósticas. São Paulo: Loyola, 2002.  

213
 EMF, p. 62. 

214
 EMF, p. 63. 

215
 ―Esse mystérion objetivo, que é o Cristo Jesus, manifesta-se como vida nos que o recebem pela fé: ele é o 

‗Cristo em vós, esperança da glória‘ (Ef 1, 27-28). Desta sorte, as fórmulas ‗Cristo em vós‘ ou ‗no Cristo 

Jesus‘ acabam por resumir todo o conteúdo do mystérion paulino, seja em seu teor objetivo, seja 

subjetivamente como princípio de uma nova vida  no cristão. Nessa vida, o mystérion é sabedoria (sophia) que 

nos é ensinada pelo Espírito (pneûma) (1Cor 2, 6-11). É justamente em razão dessa presença do mystérion que 

parece lícito falar de uma mística paulina como ‗mística mistérica‘, na medida em que tal presença  traz 

consigo uma renovação e transformação interiores (Rm 2,12; Col 3, 10) e um crescimento do homem interior 

até atingir – sendo esse o ápice da mística paulina – o conhecimento do amor (agape) do Cristo que supera 

toda gnosis, de modo que a vida interior do cristão seja plenificada  com a plenitude (pléroma) de Deus (Ef 3, 

18-19). A mística joanina, obedecendo ao mesmo modelo, tem como categoria central a ideia de vida como 

amor, e encontra a expressão mais alta e mais perfeita do seu objeto na identidade proclamada pela Primeira 

Carta de João, ‗Deus é Amor‘ (agape, 1Jo 4, 8-16): a agape é, justamente, a essência da vida em Deus, 

comunicada no Cristo e que o cristão é chamado a viver. Por outro lado, a mística joanina aproxima-se da 

mística paulina no anúncio do ‗novo nascimento‘ (Jo 3, 3-8; 1Jo 4, 7-8)‖. EMF, p. 64-65. 



 Capítulo V. O acesso religioso a Deus 266 

Cristianismo, sobretudo na tradição católica, com o desenvolvimento da teologia dos 

sacramentos (mystérion = sacramentum), a mística mistérica ganhou contornos bem 

definidos, como possibilidade aberta a todos os crentes mediante a participação litúrgica e a 

contemplação do sentido profundo dos ritos sacramentais. No século XX, desenvolveu-se a 

escola de Odo Casel, que repropôs uma teologia do mistério do culto cristão 

(Mysterienlehre)
216

. Segundo este grande beneditino, na liturgia cristã não se tem apenas uma 

rememoração dos fatos salvíficos e o acolhimento da graça santificante deles decorrente, mas 

os mesmos eventos salvíficos (em suma, o Mistério Pascal de Cristo, ou seja, sua Morte e 

Ressurreição) são tornados presentes e operam hic et nunc a obra da salvação, pela potência 

do Espírito Santo
217

. 

A mística mistérica cristã é, portanto, ―(...) uma mística essencialmente cristocêntrica, 

orientada para a presença objetiva do Senhor no mystérion ou no sacramentum, tal como a 

Igreja o atualiza no culto‖
218

.  

A terceira forma de experiência mística proposta por Lima Vaz é a mística profética, 

que se constitui em torno da Palavra da Revelação, ou seja, é especificamente cristã. Trata-se 

da dinâmica cristã de escuta de Deus através do que se considera, na fé, sua revelação, 

consignada na Sagrada Escritura, bem como de sua atuação na vida, sobretudo através da 

caridade. O filósofo jesuíta a caracteriza como o ―fruto amadurecido da ação transformante da 

Palavra de Deus no espírito daquele que recebe essa Palavra pela Fé e que, pelo Batismo, 

renasce a uma vida nova‖
219

. Vê-se que a mística profética seria, pois, a síntese das duas 
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 Cf. CASEL, O. O mistério do culto no Cristianismo. São Paulo: Loyola, 2009. 

217
 ―O ‗mistério do culto‘ (Kultmysterium) é, para ele, a realização e o cumprimento, sob a modalidade dos 

símbolos e ritos litúrgicos, do mistério do Cristo que continua na Igreja através dos séculos para santificá-la. 

Ele fala, a este propósito, de uma presença mistérica do Cristo, de uma re-atualização, de uma re-presentação 

dos mistérios da salvação na liturgia. É a interpretação desta presença que constitui a originalidade da doutrina 

caseliana e que levantou numerosas discussões (...). Para O. Casel e os teólogos dos mistérios, a obra salvífica 

de Cristo adquire assim na liturgia um modo de presença que não é somente intencional. Ela é posta numa real 

objetividade e não numa representação realizada somente no pensamento ou na lembrança daqueles que 

participam da celebração. Os eventos históricos como tais permanecem no passado e não podem ser senão 

objeto de lembrança. Mas na celebração litúrgica o Cristo é tornado presente em seu ato salvífico (...). Não há, 

portanto, repetição do ato salvífico: na celebração eucarística, por exemplo, o Cristo não sofre novamente a 

morte, mas esta morte se torna presente no mistério do culto, na sua essência e no seu valor salvífico‖. 

GOZIER, A., ―Mysterienlehre‖. In: AA. VV., Dictionnaire de Spiritualité, v. X, cols. 1887-1888. 

218
 EMF, p. 68. 

219
 EMF, p. 71. 
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formas anteriores, que nela são suprassumidas como ―sabedoria de Deus no mistério‖ (1Cor 

2,7).  

A mística profética também se estrutura em duas dimensões: objetiva e subjetiva. A 

primeira é dada pela Palavra e pelo Mistério; a segunda, pela fé e a contemplação. Nesta 

forma de experiência de Deus, a primazia é dada à Palavra, Logos substancial que se fez carne 

e habitou na história humana (cf. Jo 1, 14)
220

. Nas palavras da Escritura subjaz presente esta 

Palavra viva que se comunica ao homem e que o faz entrar no Mistério da vida divina, o qual 

transfigura e renova a existência humana. A Palavra é acolhida na fé, que se prolonga e 

aprofunda na contemplação unitiva e transformante do Mistério. 

A Fé eleva-se à Contemplação, e a Palavra sublima-se em Mistério. São essas as 

linhas convergentes da mística profética. Por sua vez, a Palavra alimenta a fé e o 

Mistério oferece-se à Contemplação, constituindo o ritmo dinâmico da 

experiência mística (...). Ela nasce no terreno da Fé, e a Fé, por sua vez, nasce da 

audição da Palavra (...). É sobre o fundamento dessa Palavra feita história que a 

Palavra interior é recebida no nosso espírito, acompanhando as vicissitudes do 

caminho para a contemplação, em virtude da graça da iluminação interior e do 

assentimento da Fé (Jo 6,44)221. 

Desse modo, se se falou anteriormente de um ―olhar da alma‖ que fita o mistério 

divino contemplado, aqui se pode falar de um ―ouvir‖ primordial, pois a atitude de fé deriva 

desta escuta da Palavra de Deus (cf. Rm 10, 17). Mais uma vez se remete a K. Rahner, para 

quem o modelo antropológico subjacente a esta forma mística é o do homem ouvinte da 

Palavra. Ao mesmo tempo, a Palavra, contida na Sagrada Escritura e interpretada no sulco da 

Tradição (depositum fidei), vem afirmada como norma retrix da mística cristã
222

. Palavra 

acolhida na fé, que leva à contemplação do Mistério e que desce às profundidades da trama 

existencial do homem para modelá-la segundo Deus, no rumo do Bem: esta é a dinâmica da 

vida espiritual cristã
223

.  
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 ―(...) o Verbo feito carne que é o dizer total e definitivo de Deus aos homens‖. EMF, p. 93. 

221
 EMF, p. 74-75. Para um esquema gráfico dessas dimensões, veja-se EMF, p. 74, nota 98. 

222
 Esta é a concepção católica da divina Revelação, que comporta a necessária referência à Tradição eclesial, 

tida como contexto vital de onde brota o texto escriturístico e no qual ele deve ser interpretado. 

223
 ―Sendo a Fé informada pela Caridade, é impelida, no seu dinamismo mais profundo, para a consumação na 

visão beatificante do Fim: é, portanto, como antecipação da visão beatífica que a experiência mística nasce no 

itinerário da Fé‖. EMF, p. 78s. 
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Outro traço característico da mística profética é seu caráter simultaneamente 

individual e eclesial: ―(...) é a mesma experiência que é experiência da Igreja, Corpo do 

Cristo, e do cristão, que é membro desse Corpo (1Cor 12)‖
224

. Não há espaço para um 

solipsismo espiritual no Cristianismo, mas é no contexto da comunidade de fé, da qual 

participa, que o cristão se encontra com Deus por Cristo e em Cristo. Vê-se que o tema da 

mediação é fundamental nesse âmbito, referindo-se a Cristo Mediador, atuante através da 

Palavra, do Mistério, da Igreja. Isto implica igualmente considerar a ação da graça divina e a 

dimensão do tempo histórico como elementos que compõem a experiência mística cristã sob a 

égide da Encarnação, sem jamais perder sua tensão escatológica de consumação e plenitude 

final. 

Para o místico cristão a flecha que aponta para a eternidade voa no tempo: um 

tempo orientado pelo eixo cristológico que se estende da Criação à Parusia. (...) 

[A] graça é já a presença, em mistério, da eternidade no tempo, ou é semente da 

visão beatífica depositada no âmago da fé225. 

No âmbito da mística profética, a contemplação é entendida não tanto como conquista 

humana, mas como dom divino, que se desenvolve como iluminação, união e efusão, tendo 

por alicerce e coroa sempre o Mistério de Cristo. ―A contemplação é conhecimento e amor, e 

o amor, por sua vez, transborda em ação ou serviço. Conhecimento, amor e serviço são 

regidos pelos critérios evangélicos, que comprovam sua autenticidade cristã‖
226

. O 

conhecimento que se dá por via contemplativa (iluminação) consiste numa intuição fruitiva do 

Mistério divino, que vai além das fórmulas doutrinais ou teológicas em profundidade de 

compreensão, sem jamais exauri-lo. A união mística com Deus é o cimo da mística, numa 

profundidade espiritual quase inefável, descrita muitas vezes com a linguagem metafórica de 

caráter nupcial. Desse modo, ―a iluminação tem lugar na ordem do conhecimento e é como o 

crescer e o florescer da virtude teologal da fé. A união, por sua vez, consuma-se na ordem do 

amor e é o fruto mais sazonado da virtude teologal da caridade‖
227

. Dessa confluência de 

conhecimento e amor, vividos intensamente, flui o bem viver, o serviço por amor, a fidelidade 

à vontade divina. Também aqui vige a lei da Encarnação: a mística cristã jamais é etérea, mas 
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 EMF, p. 79. 

225
 EMF, p. 84. 
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 EMF, p. 86s. 
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 EMF, p. 88s. 



 Capítulo V. O acesso religioso a Deus 269 

naturalmente se concretiza num estilo de vida coerente. A ação não tem a primazia – não se 

cai na idolatria da práxis – mas nasce como consequência da comunhão com Deus em Cristo. 

Resultando da contemplação, como a propriedade resulta da essência, a ação é 

aqui, por excelência, a ação empreendida como serviço espiritual e corporal em 

favor do próximo, serviço que é uma exigência do amor de Deus vivido na 

contemplação. A ação, portanto, não tem em si mesma seu começo e seu fim. Ela 

é uma efusão da contemplação e portadora de seus bens: contemplata aliis tradere 

(...)228. 

A este ponto, Lima Vaz não poderia deixar de mencionar Inácio de Loyola, grande 

mestre da mística cristã, definido por um seu contemporâneo como in actione contemplativus, 

consoante a uma de suas máximas: ―encontrar Deus em todas as coisas‖
229

. Assim, o ritmo da 

vida cristã, entendida como vida mística a pleno título, possui dois momentos constitutivos: 

(a) buscar Deus (quaerere Deum), como Absoluto transcendente e imanente, que oferece sua 

graça em/por Cristo aos homens; (b) em todas as coisas (in omnibus), num caminho que passa 

através das criaturas, da história e da graça
230

. 

A contemplação cristã, que é sempre oração
231

, é o fio de ouro que une as três 

modalidades de mística apresentadas. Lima Vaz as sintetiza do seguinte modo: 

A contemplação da mística especulativa dirige-se ao Mistério como foco de 

unidade inteligível de todas as coisas: ela está sob o signo do transcendental 

Unum. A contemplação da mística mistérica dirige-se ao Mistério como ação 

salvífica de Deus no Cristo, atualizada no mistério litúrgico: ela está sob o signo 

do transcendental Bonum. A contemplação da mística profética dirige-se ao 

Mistério como Palavra da Revelação depositada na Escritura: ela está sob o signo 

do transcendental Verum, pois a Palavra é normativa de todo o âmbito da 

contemplação cristã232. 
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 EMF, p. 91, nota 142. A citação latina final é de Santo Tomás (S. Th. I-II, q. 188, a. 6). 

229
 Cf. EMF, p. 92. ―Com efeito, a experiência espiritual inaciana é sabiamente articulada no sentido de pôr em 

movimento o dinamismo total do homem como ser ao qual compete realizar a sua essência na auto-expressão 

ativa e consciente da sua existência (‗torna-te aquilo que és‘, segundo a velha máxima da sabedoria grega). No 

plano sobrenatural, essa auto-expressão, termo de uma sinergia de graça e natureza, irá significar o pleno 

assumir da vida nova em Cristo ou da nova criatura (Rm 6,14; Gl 2,20; Ef 2,10; 4,24) (‗torna-te aquilo que a 

graça salvífica de Cristo fez de ti‘, segundo a transposição cristã da máxima antiga, ou totum exigit de te qui 

fecit te, segundo a ua versão agostiniana)‖. ATE, p. 356. 

230
 Cf. EMF, p. 93. 

231
 ―(...) é evidente que, no Cristianismo, toda vida mística é vida de oração, e que contemplar é, 

necessariamente, orar‖. EMF, p. 93, nota 146. 

232
 EMF, p. 85, nota 119. 
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Ao final desta pequena abordagem da mística, conclui-se que, se a modernidade exibe 

como sua característica o ensimesmamento do homem, que relega a transcendência do 

Absoluto a um segundo plano, quando não ao domínio do irreal, não resta espaço para a 

autêntica experiência religiosa e mística, senão para aquela sua caricatura presente em tantas 

formas de teoria e prática de auto-ajuda, ou ainda em sua deformação ideológica em termos 

de ―mística política‖
233

. Lima Vaz reafirma sua análise segundo a qual se está chegando ao 

final de um arco de civilização, cuja parábola infelizmente declina no deserto do niilismo, 

alimentado pela multiplicação sem limites de objetos técnicos que aprisionam o homem
234

. 

Por outro lado, é possível ainda hoje, para aqueles que se atrevem a remar contra a correnteza, 

o reencontro com o Absoluto divino, que não rouba nada de autenticamente humano ao 

homem, ao contrário, abre-lhe um horizonte de sentido e felicidade, mesmo em meio aos 

sobressaltos da história. É esta a esperança vaziana que conclui suas considerações sobre a 

mística
235

. 

 

3. Fé e Razão, Filosofia e Teologia 

Se a atitude religiosa funda-se prioritariamente na experiência de Deus, que envolve a 

vida humana em seu conjunto de dimensões, não é estranho ao homem o desejo de 

aprofundar-se no conhecimento do Deus em que se crê, de modo a dar a si mesmo e aos 

outros as razões da própria fé e esperança (cf. 1Pd 3, 15). Da experiência religiosa, vivida e 
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 Cf. EMF, p. 101-113. 

234
 ―(...) a poderosa atração das ‗coisas humanas‘, prodigiosamente multiplicada pelo enorme mundo de objetos 

criados pela tecnociência moderna, faz retombar pesadamente a antiga curva no solo da nossa imanência, nele 

capturando as energias da subida contemplativa e arrastando-as no horizontalismo de uma práxis absolutizada, 

na qual é forçoso reconhecer o axioma primeiro da razão antropocêntrica da modernidade‖. EMF, p. 99. 

235
 ―Por outro lado, a modernidade nos envolve e nos condiciona, mas não determina fatalmente nossas opções 

profundas, pois a liberdade humana é, por definição (ou seja, seria algo contraditório se não o fosse), 

transcendente às suas motivações extrínsecas, às suas condições e às suas situações. Nenhuma tradição se 

impõe, pois, como forma onideterminante de nossa liberdade. Eis porque, em meio à tradição da modernidade 

subsistem contra-tradições ou, se quisermos, contra-culturas, que não são restos fossilizados  de tradições 

passadas, mas mundos humanos vivos e nos quais florescem vigorosas formas de vida espiritual‖. TCD, p. 

358. 
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refletida, nasce a teologia como fides quaerens intellectum
236

. A teologia nada mais é do que 

esta fé desejosa de entender
237

. 

Quando a fé pensa, faz perguntas. As perguntas feitas pela fé aos seus conteúdos 

não são fruto da dúvida, mas da vontade e do desejo de conhecer mais aquilo que 

se ama. Quando a inteligência, conjugada à fé, propõe respostas que têm o 

objetivo de apresentar o conteúdo em que se crê de maneira coerente, lógica e 

universal, então nasce a teologia. Não é estranho à natureza da fé fazer perguntas, 

ao contrário. Uma fé que não pensasse e não fizesse constantemente interrogações 

não seria fé cristã. Acabaria logo por ser uma gnose, uma ideologia ou formas 

sectárias e não poderia jamais converter o coração. A fé é vida. Nasce pela ação 

da graça que permite o encontro interpessoal com Jesus Cristo, que até hoje faz 

escutar a sua palavra com a voz da Igreja238. 

Trata-se aqui da teologia propriamente cristã, cujos pressupostos essenciais são a 

Revelação de Deus e a fé por parte do homem
239

. Uma vez acolhido o Mistério divino pela fé, 

passa-se a investigar, quanto possível, seu significado. Mais uma vez, pressupõe-se aqui o 

modelo antropológico do ouvinte da Palavra, substrato da experiência de Deus e da teologia, 

como afirma Lima Vaz: 

Ora, nos enunciados teológicos, o é denota necessariamente uma realidade 

transcendente. Tais enunciados exprimem, por sua vez, certas formas 

paradigmáticas de experiência intramundana. O protótipo dessas experiências que 

está no fundamento do discurso teológico é a audição interior ou exterior da 

Palavra de Deus, não sendo a Teologia mais do que a transcrição intelectual 

lógica, hermenêutica e sistemática do conteúdo transcendente dessa Palavra na sua 
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 Cf. ANSELMO DE AOSTA, Proslógio, Proêmio.  

237
 A dialética do crer e do entender, fé e razão, marca o pensamento cristão desde suas origens. Uma primeira 

formulação deste díptico pode ser encontrada em Santo Agostinho, partindo de um versículo de Isaías que, 

citado com base na tradução grega dos LXX, soava ―se não tiverdes acreditado, não entendereis‖ (Is 7,9). 

Agostinho, em seu Semão 43, indica então como regra ou ideal o crede ut intelligas, intellige ut credas: ―Com 

efeito, o que estou dizendo agora, digo-o a fim de que creiam os incrédulos. Eles, se não entendem o que digo, 

não poderão chegar à fé. De um lado, pois, é verdadeiro o que o meu adversário diz, ou seja: Faz-me entender 

para que eu possa crer. Mas estou na verdade também quando afirmo, como dizia o profeta: Vice-versa, crê 

para poderes entender. Ambos dizemos a verdade, procuremos encontrar o acordo. Assim, compreende para 

crer e crê para compreender. Quero dizer-vos brevemente como se deva entender uma e outra expressão, para 

que se evite o contraste. Compreende a minha palavra a fim de que tu possas crer; crê na palavra de Deus para 

podê-la compreender‖. AGOSTINHO, ―Sermo 43‖, 7, 9. In: Idem, Discorsi, v. I, p. 759-761. 

238
 FISICHELLA, R., Quando la fede pensa, p. 7. 

239
 Tenha-se em vista que os dípticos fé-razão e filosofia-teologia não são sinônimos, ainda que se relacionem 

visceralmente. A este respeito, pode-se consultar DUQUE, J. M., Fronteiras: leituras filosófico-teológicas, p. 

7-48. Neste ponto, será abordada somente a teologia do ponto de vista cristão, dado que algo diverso seria fora 

de propósito, tanto pela proveniência do pensador aqui estudado quanto pela falta de competência do autor 

deste trabalho.  
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origem, e da referência de todo o imenso campo das experiências humanas às suas 

normas de verdade, bondade e finalidade240. 

Assim, a teologia parte do auditus fidei, mas desenvolve-se como intellectus fidei. O 

homem que crê, dotado igualmente da capacidade de conhecer e pensar, volta-se àquilo que 

acolheu como verdadeiro, baseando-se na autoridade divina, para esmiuçar seu conteúdo, 

entender sua lógica própria, confrontar com tais dados sua própria experiência e o cabedal de 

informações que possui a partir das várias ciências, discernir modos de agir condizentes com a 

opção da fé e, enfim, utilizar-se desse saber para dirigir-se a Deus mediante a oração e aos 

outros homens através do anúncio querigmático e do ensino catequético e teológico
241

. 

Nos pontos seguintes, ver-se-á brevemente como se constituiu na história a teologia 

cristã, bem como algumas questões atuais a respeito da relação entre razão e fé
242

.  

3.1. Formação da teologia cristã 

O processo de formação da teologia cristã pode ser situado entre os séculos II e XIII, 

compreendendo os períodos ditos patrístico e escolástico, bem como pressupondo a tradição 

oral e os escritos neotestamentários, fontes primárias do ensinamento cristão a partir do 

Evento Cristo. Neste longo percurso, a fé cristã, originária da matriz cultural semítico-judaica, 

encontra-se com as formas filosóficas do pensamento grego, dando origem a uma simbiose 

ímpar. A teologia cristã é o fruto maduro dessa conjunção, sendo que à época de Santo Tomás 

ela já se encontra bastante bem desenvolvida, seja em nível doutrinal quanto metodológico
243

.  
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 OT, p. 5-6. 

241
 ―A verdade revelada de Deus, portanto, requer e ao mesmo tempo estimula a razão do crente. De uma parte, a 

verdade da Palavra de Deus deve ser examinada e investigada pelo crente; é assim que tem início o intellectus 

fidei, a forma assumida aqui sobre a terra pelo desejo do crente de ver a Deus. Seu escopo não é, de fato, 

substituir a fé, mas ao contrário ele se desenvolve naturalmente a partir do ato de fé do crente, e pode 

efetivamente assistir aquele cuja fé vacila diante da hostilidade. Fruto da reflexão racional do crente é uma 

compreensão das verdades da fé. Através do uso da razão, o crente colhe as relações profundas entre as 

diversas etapas da história da salvação e também entre os diversos mistérios de fé, que se iluminam 

reciprocamente. De outra parte, a fé estimula a razão mesma e alarga seus limites. A razão é impulsionada a 

explorar vias que sozinha não teria nem mesmo suspeitado de poder percorrer. A razão sai enriquecida deste 

encontro com a Palavra de Deus, já que descobre novos e insuspeitados horizontes‖. COMISSÃO 

TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teologia hoje: perspectivas, princípios e critérios, n. 63.  

242
 Para uma apresentação histórico-teórica bastante alentada da relação entre fé e razão, filosofia e teologia, cf. 

PANNENBERG, W. Filosofia e Teologia. São Paulo: Paulinas, 2008. 

243
 ―(...) a teologia cristã, desenvolvida a partir do ensinamento do cristianismo primitivo e que, em permanente 

simbiose com a filosofia grega, passa a constituir o espaço conceptual dentro do qual irão crescer ideias e 

valores, cuja presença marcará, de modo indelével, todo o curso posterior da história do Ocidente‖. EF I, p. 73. 
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Lima Vaz chama a atenção para o fato de que o encontro e o mútuo enriquecimento de 

filosofia grega e fé cristã foi possível porque aquela era estruturada em modo teológico. Como 

já foi dito ao início do capítulo anterior, a noção mesma de teologia provém dos gregos. 

Aristóteles, por exemplo, não hesitava em chamar a parte principal de sua reflexão filosófica 

com este termo. Em última análise, ainda que com concepções diversas a respeito do divino, a 

busca da arché pantón não era mais que a busca de um fundamento divino do cosmos, cuja 

ordem e beleza admiráveis estariam a indicar sua origem superior. 

Não é, pois, surpreendente que a teologia cristã tenha lançado raízes no terreno da 

filosofia grega. Com efeito, na sua inspiração mais profunda, nos problemas que 

realmente a impeliram (...), a filosofia grega é teologia e, como tal, inspira a 

própria investigação das ciências da natureza (...). Em verdade, transluz no 

universo tal beleza, tal ordem e tal harmonia que este somente pode ser declarado 

divino ou manifestação do divino. Antes de ser traduzido conceptualmente em 

forma filosófica, esse sentimento da presença visível do divino no universo, 

contemplado pelo mesmo olhar admirativo que dá origem à ciência, envolve toda 

a civilização da Antiguidade clássica244. 

Desse modo, os conteúdos da mensagem cristã começam a ser pensados e formulados 

com categorias gregas e a teologia, como intellectus fidei, se organiza sobre os moldes da 

filosofia. Na época patrística (sec. II-VII, aprox.), prevalece o intercâmbio com a matriz 

filosófica platônica e neoplatônica, que deixará traços indeléveis no pensamento cristão, haja 

vista a lógica exitus-reditus, ―(...) em que o mundo aparece como um grande movimento que 

procede do primeiro Princípio – Deus – e a ele retorna‖
245

, que ofereceu aos pensadores 

cristãos sua própria Denkform. Não se tratava simplesmente, para eles, de exprimir sua fé em 

linguagem helênica, mas de repensá-la a partir de tais categorias, sem trair seu núcleo 

essencial. Isto certamente influenciou os próprios filósofos ―pagãos‖, que não raro travaram 

sérias disputas com os pensadores cristãos. Dentre eles se distinguem o mártir Justino; os 

alexandrinos Clemente e Orígenes; os capadócios Basílio, Gregório Nazianzeno e Gregório de 

Nissa; o ignoto Pseudo-Dionísio Areopagita; os latinos Mário Vitorino, Ambrósio, Jerônimo, 

Agostinho, Leão e Gregório Magnos e Boécio
246

. Por outro lado, nesse mesmo período, 
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 EF I, p. 75s. 

245
 EF I, p. 77. 

246
 A modo de exemplo, podem-se citar Justino (século II) e Clemente de Alexandria (século III) como 

representantes dos primeiros momentos de elaboração do pensamento cristão em diálogo com a filosofia 

grega. Justino foi o primeiro cristão a diretamente apostar na validade da filosofia para a fé. Para ele, a 

conversão não implicava a renúncia à cultura filosófica que já possuía. De acordo com Justino, o Cristianismo, 

dado que realiza os objetivos da filosofia (videre Deum), é a verdadeira filosofia. Clemente de Alexandria tem 

seu posto garantido no rol dos grandes escritores cristãos devido ao fato de saber conciliar harmoniosamente a 



 Capítulo V. O acesso religioso a Deus 274 

conceitos cristãos começaram a ser incorporados à tradição filosófica geral, como, por 

exemplo, o conceito de pessoa (persona/ prósopon), por ocasião dos debates trinitários e 

cristológicos dos séculos III e IV. Tal processo, porém, não foi isento de dificuldades e 

contradições, havendo quem não acolhesse de bom grado a inter-relação entre Cristianismo e 

filosofia, como Tertuliano
247

.  

Na época da escolástica (sec. IX-XIV, aprox.), sem que fosse abandonado o substrato 

comum neoplatônico, será o aristotelismo a comparecer com cada ver maior força, 

polarizando a atenção dos filósofos e teólogos a partir de meados do século XII e, sobretudo, 

nos dois séculos seguintes. Com efeito, a teologia escolástica até o século XII foi 

desenvolvida mormente nos mosteiros, com um caráter bastante contemplativo-místico, sob a 

influência agostiniana, como pode ser visto exemplarmente nas obras de Anselmo de Aosta e 

Bernardo de Claraval e que foi prosseguido ainda por Boaventura. Com o desenvolvimento 

das escolas urbanas e das universidades e a concomitante entrada do corpus aristotelicum e de 

seus comentadores árabes e judeus neste cenário cultural, a partir do grande movimento de 

traduções e sua lenta assimilação (de meados do século XII a meados do século XIII), a 

teologia passa a se constituir como ciência propriamente dita, com o rigor que lhe é próprio, 

de que são provas as grandes sumas escritas neste período. 

O século XIII constitui-se num momento privilegiado do pensamento cristão, o que se 

diz não pela ausência de querelas ou crises. Ao contrário, ―(...) mostrou-se como um mundo 

intelectual em plena efervescência, agitado por tensões e oposições‖
248

. Foi em meio a elas 

que amadureceram os mais substanciosos frutos de seu tronco comum filosófico-teológico, 

cuja inexorável ramificação distintiva era já posta em marcha. De um modo muito sugestivo, 

caracteriza-o Lima Vaz: 

                                                                                                                                                                                     

fé cristã com as exigências de uma razão moldada segundo os cânones da grecidade clássica. De seu 

gigantesco esforço (expresso em suas obras Protréptico, Pedagogo e Stromata) brotou a primeira forma 

sistemática de pensamento filosófico-teológico cristão. Sobre esses e outros autores dos inícios do 

Cristianismo, cf. JAEGER, W. Cristianismo primitivo e paideia grega. Lisboa: Edições 70, 1991. 

247
 ―Que há em comum entre Atenas e Jerusalém? Entre a Academia e a Igreja? Entre os hereges e os cristãos? 

(...). Pouco importa se postulam um cristianismo estoico, platônico ou dialético! Não temos necessidade de 

curiosidade depois de Jesus Cristo, nem de investigação depois do Evangelho. Crendo, não desejamos nada 

crer a mais. O que cremos por primeiro é que não devemos crer em nada além.‖. TERTULIANO, De 

praescriptione haereticorum, VII, 9-13. 

248
 EF VII, p. 37. 
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A primeira visão do século XIII tem muito dessas paisagens em que altas cadeias 

de montanhas elevam-se no horizonte mergulham em sua sombra enorme a 

anônima confusão dos vales e das colinas. Alberto Magno, são Boaventura, 

Rogério Bacon, santo Tomás de Aquino: estes grandes nomes dominam 

incontestavelmente o século XIII. Seria, entretanto, impossível estudá-los e 

compreendê-los como cimos solitários e isolados. Sua obra assenta no relevo 

variado e complexo de um dos solos culturais mais ricos da história ocidental, 

esse século XIII que surge na confluência de caminhos antigos e novos, e do qual 

parte a grande rota do pensamento escolástico que levará a Descartes e à filosofia 

moderna249. 

Em seu último livro, Lima Vaz dedicou vários capítulos à análise do solo e do subsolo 

doutrinais do século XIII, pois neles advertia a presença das raízes da modernidade
250

. Não é 

fácil identificar e relacionar com precisão todas as linhas de força presentes e atuantes no 

pensamento filosófico-teológico desse período. De modo genérico, quanto à filosofia, tem-se 

a presença do neoplatonismo, sobretudo em sua versão agostiniana, bastante compartilhado e 

predominante na escola franciscana; a seu lado, estão as vertentes aristotélicas bastante 

diversas entre si, como o aristotelismo eclético, que predominou na primeira metade do 

século; o aristotelismo tomasiano, caracterizado pela atenção dada ao texto mesmo de 

Aristóteles; o aristotelismo neoplatonizante, presente em Alberto Magno e Boaventura; por 

fim, o aristotelismo heterodoxo, que seguia a interpretação de Averrois e que foi a causa 

eficiente da grande crise da segunda metade do século
251

. Quanto à teologia, haveria um 

agostinismo fundamental, compartilhado pela maioria dos teólogos; um agostinismo mais 

estrito, seguido, por exemplo, pela escola franciscana; a presença do dionisismo, com sua 

teologia negativa, e dos antigos Padres gregos e latinos. É, contudo, na obra de Tomás de 

Aquino que convergem as grandes linhas dos modelos de pensamento cultivados nesse 
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 EF I, p. 11. 

250
 Cf. EF VII, p. 31-90. 

251
 ―É verdade que o século XIII assiste, com o chamado averroísmo latino, a uma tentativa de restauração do 

modelo grego da polaridade filosofia/religião que reivindica a autonomia da razão filosófica e mesmo sua 

primazia, como razão humana, sobre a razão teológica subalternada à Revelação‖. FF, p. 240. ―O chamado 

averroísmo latino, conhecido sobretudo pelas doutrinas heterodoxas que lhe eram atribuídas, como a 

eternidade do mundo, o intelecto (...)  único, a psicologia materialista, tem outra significação talvez mais 

profunda e certamente mais duradoura. Ele assinala o reaparecimento, na história da cultura ocidental, do 

paradigma grego da Filosofia como sabedoria suprema, capaz de ensinar ao homem os caminhos para a 

obtenção de uma felicidade compatível com a sua condição terrena. Uma sabedoria que não é mais 

subordinada, mas é equivalente à sabedoria teológica‖. FLS, p. 5.  Aqui está uma das raízes do pensamento 

moderno, que verá o efetivo divórcio entre filosofia e teologia. 
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momento histórico e cuja originalidade estará na síntese operada entre elas, com opções 

intelectualmente honestas e inovadoras
252

. 

Já se disse mais de uma vez que o Aquinate distingue claramente entre teologia 

filosófica e teologia revelada ou sacra doctrina. Esta possui Deus mesmo como subiectum ou 

tema próprio, bem como todas as criaturas enquanto se referem a Deus.  

A sacra doctrina não se ocupa de Deus e das criaturas do mesmo modo; mas de 

Deus principalmente; das criaturas, ao invés, na medida em que se referem a 

Deus, como seu princípio ou fim253. 

 

Na sacra doctrina tudo vem tratado sob o ponto de vista de Deus (sub ratione 

Dei), ou porque é Deus mesmo ou porque se diz em ordem a ele como a princípio 

e fim. É claro, pois, que Deus é o subiectum (objeto) da sacra doctrina254. 

Distinção, sim; separação, não: esta foi a linha de trabalho de Tomás como pensador, 

professor e escritor que soube harmonizar fé e razão. Ele entende a teologia como uma 

ciência, um conhecimento de algo a partir de suas causas
255

. Nesse âmbito, figuram ciências 

arquitetônicas e subalternadas: aquelas organizam uma área do saber a partir de princípios 

evidentes, não dependendo de outra ciência superior; as segundas, ao contrário, dependem de 

outras que lhes oferecem os princípios. A teologia é, assim, uma ciência subalternada, 

apoiando-se sobre um conhecimento superior, no caso, aquele próprio de Deus e dos santos, 

do qual participa
256

. Desse modo, a teologia é como que uma impressão ou marca no teólogo 

da ciência de Deus, que lhe permite dirigir um olhar mais intenso e profundo ao próprio Deus 

e às criaturas
257

.  
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 Não há como descer aqui em pormenores deste riquíssimo momento da história do pensamento filosófico-

teológico, para o que se reenvia a EF I, p. 24-28; EF VII, p. 39-73, com suas indicações bibliográficas. 

253
 S. Th. I, q. 1, a. 3, ad primum. 

254
 S. Th. I, q. 1, a. 7. 

255
 ―Scientia est rei cognitio per propriam causam‖. SCG, I, c. 94. 

256
 ―Há um duplo gênero de ciências. Algumas delas procedem de princípios conhecidos por luz natural do 

intelecto, como a aritmética e a geometria; outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência 

superior: por exemplo, a perspectiva se baseia em princípios da geometria e a música em princípios da 

aritmética. E em tal maneira a sacra doctrina é ciência, enquanto se baseia em princípios conhecidos pela luz 

de uma ciência superior, isto é, da ciência de Deus e dos beatos. Desse modo, como a música admite os 

princípios que lhe fornece a matemática, do mesmo modo a sacra doctrina aceita os princípios revelados por 

Deus‖. S. Th. I, q. 1, a. 2. 

257
 ―A teologia é como uma impressão em nós da ciência divina‖. S. Th. I, q. 1, a. 3, ad secundum. Veja-se 

também: SCG, II, c. 4. 
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Os princípios que o teólogo recebe pela fé não possuem evidência lógica 

incontestável, mas são acolhidos por força da autoridade de Deus. A partir deles, contudo, 

pode-se raciocinar, refletir, meditar e alcançar assim conclusões certas e logicamente 

aceitas
258

. Se, em seu primeiro momento, o fazer teológico é na verdade um acolher a divina 

revelação, o passo seguinte refere-se propriamente ao trabalho intelectual a partir dos dados 

acolhidos. É aqui que a racionalidade filosófica pode auxiliar o trabalho teológico. Santo 

Tomás fala dos duo lumina (duas luzes): o lumen fidei e o lumen naturale, que não se 

excluem nem se combatem mutuamente, mas se integram e completam na realização do 

intellectus fidei
259

. Ele identifica três formas dessa interação: 

Na sacra doctrina, podemos fazer uso da filosofia em três modos. Primeiro, para 

provar aqueles preâmbulos da fé que são indispensáveis na ciência da fé, como 

por exemplo, aquilo que se pode demonstrar naturalmente de Deus: que ele existe, 

que é uno e outras verdades do gênero, que se referem seja a Deus seja às 

criaturas; estas verdades são provadas pela filosofia e são pressupostas pela fé. 

Em segundo lugar, para esclarecer, mediante semelhanças, as coisas da fé (...). Em 

terceiro lugar, para combater aquilo que se diz contra a fé, fazendo ver que se trata 

de coisas falsas ou impertinentes260. 

Quanto à natureza dessa ciência, Santo Tomás afirma que a teologia é um saber cuja 

prioridade é especulativa, mas que possui também uma valência prática. Ela conjuga em si as 

essas duas dimensões do saber humano, unificando-as a partir da ciência que lhe é superior, 

ou seja, aquela divina
261

. O Santo Doutor toma, assim, posição diante da querela que opunha 

franciscanos e dominicanos sobre o caráter da sacra doctrina, encontrando uma via média, 

ainda que dando primazia ao ensinamento de sua escola. 

Como ciência primeiramente especulativa, a teologia proporciona, quanto possível ao 

homem nesta terra, a contemplação (theoría) de Deus e de tudo o mais à sua luz. Tal 

contemplação não vem entendida como uma fuga mundi, mas como que um escavar nas 

profundidades do mistério divino, com as ferramentas disponíveis, para depois transmitir aos 

outros os seus frutos: contemplari et contemplata aliis tradere – assim se poderia resumir o 
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 ―O crente possui a ciência daquelas conclusões alcançadas a partir da fé‖. De veritate, q. 14, a. 9, ad tertium. 
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 ―A sacra doctrina compreende sob si dois aspectos [especulativo e prático], como também Deus com a 

mesma ciência conhece a si mesmo e suas obras. Todavia, é mais especulativa que prática, porque se ocupa 

mais das coisas divinas que dos atos humanos, dos quais trata somente enquanto por eles o homem é ordenado 

ao perfeito conhecimento de Deus, na qual consiste a beatitude eterna‖. S. Th. I, q. 1, a. 4. 
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empenho da vida de Tomás na realização de sua vocação, a um tempo intelectual e religiosa 

dominicana
262

. 

Desse modo, Tomás de Aquino reconhece a originalidade da teologia cristã – ciência 

sui generis, enquanto se fundamenta na revelação divina – como também sua harmonia com o 

saber humano em geral, cuja maior expressão é a filosofia. Como afirma Lima Vaz, o 

movimento do pensar tomasiano é, pois, uma elipse, cujos dois centros são a fé e a razão: ―É 

uma teologia que é gerada pela conjugação de um duplo foco: a ciência de Deus comunicada 

pela revelação (teologia) e a ciência do homem alcançada pela reflexão autônoma (filosofia). 

Duplo foco, mas gerando um único movimento ou uma mesma curva‖
263

. Fidelidade a Deus, 

a quem Tomás quis servir com dedicado amor, mas também fidelidade ao homem, com as 

exigências próprias de sua racionalidade
264

. Com isto, ele pôde desenvolver um pensamento 

original, como afirma Lima Vaz: 

A originalidade de Santo Tomás consistiu em descobrir que o ponto de vista de 

Deus e o ponto de vista do homem podem realmente conjugar-se para dar origem 

a uma visão de mundo coerente e harmoniosa. Sua experiência interior – a um 

tempo espiritual e intelectual – articulou-se, sem dúvida, em torno do sentimento 

de que somente uma tal conjugação poderia fornecer um alimento fecundo para a 

sua contemplação de teólogo265. 

Se é permitido encerrar estas breves considerações com um toque de mística, venha 

dito que a síntese do que Tomás procurou contemplar, estudar e ensinar é Jesus Cristo, em 

quem Deus e o homem se conjugam hipostática e existencialmente. Com efeito, como narram 

seus biógrafos, ao receber o Viático in articulo mortis, sua oração a Cristo foi esta: ―Eu te 

recebo, Preço da redenção de minh‘alma; eu te recebo, Viático de minha peregrinação, por 

cujo amor estudei, estive em vigília, trabalhei, preguei e ensinei‖
266

. Fulcro da teologia e 
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 ―Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata aliis tradere quam solum 

contemplari‖. S. Th. II-II, q. 188, a. 6. Sobre as escolhas existenciais de Tomás de Aquino (opção pela vida 

religiosa mendicante, opção pela teologia, opção pela cultura), cf. BIFFI, I., San Tommaso d‟Aquino: il 
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 Cf. BIFFI, I., San Tommaso d‟Aquino: il teologo, la teologia, p. 27-29. 
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 EF I, p. 32. 
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totum relinquo correctioni Ecclesiae Romanae‖. Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis: notis historicis et criticis 

illustrati. Editio M.-H. Laurent, n. 379, citado por FORTE, B., San Tommaso d‟Aquino: studio teologico, 

cammino spirituale e ministero apostolico, p. 7, nota 14. 



 Capítulo V. O acesso religioso a Deus 279 

sentido da história, Jesus Cristo foi também o centro da existência e do pensamento de Tomás 

de Aquino, que permanece o maior exemplo da vivência da sabedoria cristã. 

3.2. Questões contemporâneas 

As relações entre filosofia e teologia ou, de modo mais geral, entre fé e razão, teriam 

atualidade no mundo contemporâneo? A questão se põe não apenas retoricamente, pois para 

muitos a filosofia teria chegado a seu fim na era da tecnociência e a teologia não passa de uma 

sofisticada mitologia; a fé seria ilusão ou delírio e a razão, um elemento por demais debilitado 

na humanidade pós-moderna. Malgrado este diagnóstico sombrio, o tema voltou a impor-se 

na época da transição de século e de milênio, com o já acenado fenômeno do ―retorno do 

sagrado‖. Nesse contexto, porém, o cenário cultural parece dividido entre, de um lado, o 

fideísmo fundamentalista e, de outro, o racionalismo relativista, sem mencionar a postura 

daqueles que apenas fazem por ignorar semelhante temática, com o indiferentismo artificial 

dos cegos que não querem ver. Há como falar, pois, em relação entre fé e razão? 

De fato, este é o desafio que se põem os pensadores cristãos contemporâneos, entre os 

quais Lima Vaz: abrir caminho para uma via média entre os extremismos citados, como 

também entre tradicionalismo e vanguardismo, no esforço de recuperar, conservar e 

desenvolver o melhor que podem oferecer a fé cristã e o pensamento filosófico. Ao interno da 

Igreja Católica, João Paulo II relançou esta questão com sua encíclica Fides et ratio, de 1998. 

Lima Vaz e tantos outros pensadores cristãos também a ela dedicaram substanciosas 

reflexões, como se verá
267

. 

Uma observação prévia diz respeito ao significado dos termos relacionados: fé e razão. 

Lima Vaz adverte que não se trata de duas grandezas incomensuráveis e mutuamente 

excludentes, já que, sendo o homem zõon lógon échon (animal possuidor de logos), de algum 

modo seu ser e seu agir são perpassados pela razão, enquanto capacidade de pensamento 

reflexivo e de discernimento prático. Assim, também a atitude de fé possui uma dimensão 

racional, o que estabelece uma base comum para a relação. 

Por conseguinte, ao compararmos Fé e Razão, comparamos, de fato, uma certa 

forma de Razão presente na Fé e que torna possível a linguagem da Fé como 
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publicado em SAVIAN FILHO, J. Fé e razão: uma questão atual?. São Paulo: Loyola, 2005. 
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linguagem coerente e portadora de sentido, e uma Razão que avocou para si esse 

título na medida em que desenvolveu autonomamente seus recursos intrínsecos 

em termos de constituição de uma linguagem própria, que hoje denominamos 

Lógica, de método, de procedimentos demonstrativos, dotando-se, assim, de um 

incomparável dinamismo em face de outras formas de Razão. Desta sorte, 

comparando duas grandezas simbólicas ao utilizarmos a expressão Fé e Razão, o 

que na verdade comparamos são as razões da Fé e as razões da Razão268.  

Do mesmo modo, quando se põe a questão em termos de filosofia e teologia, deve-se 

esclarecer que este díptico é derivado do anterior, especificando seu raio de aplicação. Com 

efeito, fé-razão refere-se a um leque mais amplo de relações do que filosofia-teologia. Por 

outro lado, se a filosofia é o aprofundamento das interrogações mais radicais da razão, a 

teologia não se reduz apenas à fé, mas é a fé que busca as razões de si mesma, tanto quanto 

possível. Cada uma possui seus próprios métodos, sua própria sistemática, sua própria 

história, mas elas têm em comum o alicerce do pensamento racional.  

Em outra perspectiva, fé e razão provêm do mesmo Deus, Criador e Revelador, assim 

que não são, em si mesmas, mutuamente contraditórias, mas têm o mesmo Fundamento e, 

cada uma a seu modo, concorrem para o crescimento do homem em vista de sua realização e 

felicidade, cuja meta última é Deus, ―que não engana, nem quer enganar‖
269

. 

Na encíclica Fides et ratio, João Paulo II propõe uma relação de circularidade entre fé 

e razão, filosofia e teologia, dado que são dimensões humanas do ser e do pensar que possuem 

algo em comum para além de suas especificidades e podem colaborar entre si
270

. 

Circularidade significa que a energia da razão pode entrar na compreensão da fé sem 

adulterá-la, enquanto a energia da fé que nasce da Revelação pode habitar na razão 

sem violência e risco para esta última. Ao contrário, pode abrir-lhe horizontes novos e 

dar-lhe alguma coisa de grande
271

. 

Essa possibilidade de mútua colaboração rompe com a visão, presente em alguns 

autores medievais, de que a filosofia seria somente uma serva da teologia, ou ainda com a 
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 MFC, p. 296-297. 
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 FR, n. 8. A esse respeito, afirma Santo Tomás: ―(...) os que usam a filosofia na sacra doctrina podem errar em 

dois modos: o primeiro modo é aquele no qual o que é usado é contrário à fé, o que não é da filosofia, mas sua 

corrupção ou abuso (...)‖. Super De Trin., q. 2, a. 3, responsio. A isto faz eco a constituição Dei Filius, do 

Concílio Vaticano I: ―Mas mesmo se a fé seja superior à razão, jamais poderá haver um verdadeiro dissenso 

entre fé e razão: já que o mesmo Deus, que revela os mistérios e comunica a fé, colocou também no espírito 

humano a luz da razão; este Deus não poderia negar a si mesmo, nem o verdadeiro contradizer o verdadeiro‖. 

DENZINGER, H.; HÜNNERMANN, P., Enchiridion symbolorum, n. 3017. 
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 POSSENTI, V., ―Rinnovare la filosofia: riflessioni sulla Fides et ratio 15 anni dopo‖. Síntese, n. 128, p. 484. 
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posição, de alguns autores modernos, segundo a qual a filosofia não poderia acolher nada 

advindo da fé ou da teologia em nome de sua autonomia epistemológica. Superando tais 

modelos reducionistas, a filosofia pode auxiliar a teologia com a clarificação e o 

aprofundamento de conceitos, categorias e métodos; a teologia, por sua vez, é capaz de 

oferecer material para a reflexão filosófica em termos éticos, antropológicos e metafísicos
272

.  

Em última análise, porém, o que está em jogo nessa relação é a questão da verdade. O 

homem pode ser definido como ―aquele que procura a verdade‖
273

, já que uma existência 

fundada sobre a mentira, o engano ou a falsidade  é cercada de medo, angústia e insatisfação, 

em suma, é indigna do homem. Certamente, no caminho da vida, todos se encontram com a 

dúvida e a incerteza, e mesmo com a mentira, mas não se pode fixar aí as próprias raízes, sob 

pena de auto-destruição. 

Ora, se o ser humano se ―define‖ pela sua procura da verdade, a mentira, enquanto 

destruição dessa procura, é a negação do próprio ser humano, na sua mais 

profunda verdade ou sentido. A superação da mentira, enquanto libertação, é 

precisamente a condução do ser humano a si mesmo, enquanto ser-para-a-

verdade. Por isso, a verdade encontra-se no âmago do sentido pessoal e 

comunitário do ser humano274. 

Razão e fé são formas de busca e de encontro da verdade. Em sentido próprio e 

absoluto, Verdade é o próprio Deus; em chave metafísica, verdade é o sentido das coisas, da 

história e da existência; na ética, é o bem a se realizar; em termos lógico-gnosiológicos, é 

dada como a adaequatio rei et intellectus. A fé cristã indica em Jesus Cristo a Verdade 

encarnada, cuja acolhida torna o homem verdadeiramente livre. É assim que João Paulo II 

pode dizer que uma das tarefas mais importantes da Igreja é a ―diaconia da verdade‖
275

 diante 

das interrogações mais profundas de todos os homens: ―Quem sou eu? De onde venho e para 
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 ―A Revelação insere na história um ponto de referência de que o homem não pode prescindir se deseja chegar 

a compreender o mistério da sua existência; de outra parte, porém, este conhecimento reenvia constantemente 
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onde vou? Por que a presença do mal? O que virá depois desta vida?‖
276

. É propriamente 

diante de tais questões fundamentais que se requer uma nova aliança entre fé e razão, entre 

filosofia e teologia, que possibilite ao homem o encontro com a verdade que lhe abre 

horizontes de vida. Diante disso, o Papa adverte que ―uma vez que se tirou a verdade ao 

homem, é pura ilusão pretender torná-lo livre. Verdade e liberdade, com efeito, ou caminham 

juntas ou juntas miseravelmente perecem‖
277

.  

O homem, contudo, é capaz de suportar o peso da verdade? Não se trata de um fardo 

que o oprime mais que liberta? Ou de uma ilusão que o aprisiona? Na crise da modernidade, o 

homem tende a ver-se ou autônomo quanto à verdade ou por demais frágil para acolhê-la. 

Situando-se, assim, além ou aquém da verdade, o homem fecha para si a possibilidade de tal 

encontro. A raiz desta atitude é identificada como ―o fim da metafísica‖, descrito pela 

encíclica como a postura segundo a qual ―deseja-se que a filosofia se contente com tarefas 

mais modestas, como a mera interpretação do factual ou a mera investigação sobre campos 

determinados do saber humano ou sobre suas estruturas‖
278

. Em outras palavras, para a 

filosofia seria suficiente ocupar-se com os fenômenos, renunciando à busca do fundamento. 

Lima Vaz se encontra em total consonância com João Paulo II, quando afirma que um 

obstáculo intransponível à efetividade da relação filosofia-teologia é o abandono da metafísica 

clássica
279

. Como já tratado anteriormente, Lima Vaz lê a modernidade como o processo de 

imanentização, no sujeito humano, do princípio e fundamento da verdade e do sentido, 

processo que, segundo ele, parte da crise do século XIII e comporta tanto a leitura materialista 

de Aristóteles levada avante pelo averroísmo latino e continuada pelo nominalismo 

ockhamiano, quanto a perda da noção de analogia, preterida à univocidade escotista. Tais 

linhas de força vão confluir na gestação da modernidade, por obra de Suarez, Galileu, Hobbes 

e Descartes, com a progressiva desconstrução da metafísica e o fortalecimento de uma visão 

puramente instrumental da razão
280

. O filósofo jesuíta conclui, sem meias palavras, que 
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Uma razão encerrada na imanência mundana e histórica, como a razão que 

prevalece na filosofia moderna, não encontra ponto nenhum de convergência com 

a Fé: inútil tentar conciliar o inconciliável281. 

A encíclica também indica a absolutização da razão moderna, enquanto fechamento na 

imanência espácio-temporal, como causa e consequência do rechaço da metafísica, que, se de 

uma parte, leva ao positivismo mais radical, com a afirmação de que o cosmos físico encerra 

em si a totalidade do real e só o método científico pode desvendá-lo e dominá-lo, de outra, em 

tempos recentes, tem degenerado em niilismo, o qual nega toda possibilidade de haver um 

sentido para a existência humana e para a realidade como um todo
282

. Chega-se à 

consequência mais funesta do imanentismo: o desespero como único horizonte para o homem 

enclausurado nos inexoráveis limites de sua finitude. Afirma o Papa: 

O niilismo, antes ainda de estar em contraste com as exigências e os conteúdos 

próprios da palavra de Deus, é negação da humanidade do homem e da sua mesma 

identidade283.  

Este niilismo é de certo modo confirmado pela terrível experiência do mal, que 

tem assinalado a nossa época. Diante da dramaticidade esta experiência, o 

otimismo racionalista que via na história o avanço vitorioso da razão, fonte de 

felicidade e de liberdade, não resistiu, a ponto que uma das maiores ameaças, 

neste fim de século, é a tentação do desespero284. 

Este clima contemporâneo também repercute na teologia que, como pensamento da fé, 

experimenta notável enfraquecimento com o obnubilar-se da metafísica. A teologia, de per si, 

implica a categoria de transcendência, referindo-se a Deus e à sua relação com o mundo 

criado, especialmente com o homem. Sem um substrato metafísico, que apoie sua imersão no 

mistério divino, como pode a teologia estruturar sua reflexão e seu discurso? Lima Vaz 

adverte quanto a isso: ―não há, pois, possibilidade de uma síntese teológica teoricamente 

estruturada sem a admissão da capacidade de nossa inteligência para transcender os limites 
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gnosiológicos e ontológicos de toda experiência intramundana‖
285

. Diante de uma razão 

filosófica débil, a teologia não raro procurou outros recursos, apelando à interlocução das 

ciências históricas, sociais e psicológicas que, porém, em virtude de seus conteúdo e método, 

permanecem no âmbito do imanente, não oferecendo à teologia o suporte adequado e 

necessário à sua tarefa teórica
286

. Com isso, muitos teólogos se viram diante do risco de certo 

racionalismo, esvaziando o mistério cristão de seus elementos transcendentes e tendendo a 

fazer dele uma justificação ideológica de vanguardismos sectários e de movimentos de caráter 

puramente social. De outra parte, insinua-se o perigo do fideísmo, que frequentemente 

mostra-se como sentimentalismo, integralismo reacionário e fechamento ao diálogo com o 

diferente
287

. 

A proposta de João Paulo II é a corajosa retomada de um pensamento autenticamente 

metafísico e sapiencial como resposta à situação acima brevemente descrita
288

. Com a audácia 

de abrir-se às dimensões do ser, da verdade e do bem, recuperando e atualizando as grandes 
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intuições dos mestres do passado, a filosofia não só realiza sua própria e originária vocação de 

amizade com a sabedoria, quanto promove um saudável humanismo e pode auxiliar 

grandemente a reflexão teológica. Tal posicionamento não é artificial nem ideológico, mas 

deriva de uma atitude realista: 

(...) é necessária uma filosofia de natureza autenticamente metafísica, isto é, capaz 

de transcender os dados empíricos para alcançar, na sua busca da verdade, algo de 

absoluto, de último, de fundante (...). Não pretendo falar aqui da metafísica como 

de uma escola específica ou de uma particular corrente histórica. Desejo somente 

afirmar que a realidade e a verdade transcendem o factual e o empírico, e quero 

reivindicar a capacidade que o homem possui de conhecer esta dimensão 

transcendente e metafísica de modo verdadeiro e certo, ainda que imperfeito e 

analógico. Neste sentido, a metafísica não é vista como alternativa à antropologia, 

já que é propriamente a metafísica que consente de dar fundamento ao conceito de 

dignidade da pessoa em força da sua condição espiritual. A pessoa, em particular, 

constitui um âmbito privilegiado para o encontro com o ser e, assim, com a 

reflexão metafísica289. 

Além disso, é a própria fé cristã a incentivar a filosofia a imergir-se novamente nas 

águas profundas da metafísica, a partir de onde se podem alcançar e atravessar os umbrais do 

sentido. Com efeito, a revelação bíblica permite olhar para Deus em sua vida trinitária como 

Ser e Amor, bem como oferece uma visão muito positiva do homem, criado à imagem divina, 

redimido por Cristo e chamado à felicidade eterna, mediante o seguimento daquele que é ―o 

Caminho, a Verdade e a Vida‖ (Jo 14,6)
290

. Para adentrar esses mistérios, não é suficiente 

uma razão raquítica e anêmica, mas um pensamento vigoroso, ainda que conscientemente 

limitado e, por isso mesmo, humilde, ou, nas palavras de Lima Vaz, ―a Razão acolhendo a 

revelação da Palavra transcendente e a ela se submetendo, e que denominamos a atitude da 

Fé‖
291

. Nesse sentido, diz João Paulo II que ―é a fé que provoca a razão a sair de todo 

isolamento e a arriscar-se de boa vontade por tudo aquilo que é belo, bom e verdadeiro. A fé 
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 FR, n. 83. O Papa aponta Tomás de Aquino como referência para a sadia interação entre filosofia e teologia 

(cf. FR, n. 43-44), mas não hesita em apresentar novos e criativos exemplos dessa sinergia (cf. FR, n. 74). Para 

uma análise da lista dos autores apresentados por João Paulo II, cf. PERINE, M., ―Reflexões a partir da 

encíclica Fides et ratio‖. Síntese, n. 85, p. 154-158. 

290
 ―Com esta Revelação, é oferecida ao homem a verdade última a respeito da própria vida e do destino da 

história‖. FR, n. 12. Contra uma interpretação de tal dito, segundo a qual a pretensão de verdade do 

Cristianismo fecharia as vias da pesquisa, afirma Possenti: ―A busca da verdade está, pois, no centro do 

documento [FR], a partir da ideia de que a Revelação é veritas semper indaganda: a aliança entre fé e razão 

que vem proposta dirige-se a alcançar uma maior sabedoria‖. POSSENTI, V., ―Rinnovare la filosofia: 

riflessioni sulla Fides et ratio 15 anni dopo‖. Síntese, n. 128, p. 482. 

291
 MFC, p. 304. 
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se faz assim advogada convicta e convincente da razão‖
292

. Afirma ainda que ―à parresia 

[coragem] da fé deve corresponder a audácia da razão‖
293

. 

Por tudo isso, não se pode prescindir da metafísica quando se faz teologia. Para esta, a 

problemática metafísica se reveste de capital importância. Ela, certamente, não constitui o 

fundamento da fé, mas é como o ar que se respira, sua condição de possibilidade, já que é seu 

papel levantar questões que, em última análise, só Deus pode responder. Como uma das 

tarefas mais nobres da humanidade
294

, ela pode auxiliar a teologia a não fechar-se em si 

mesma e ―conferir à fé uma configuração compreensível e responsável, intelectualmente 

honesta, respeitosa com Deus e com o homem‖
295

. 

De sua parte, a própria filosofia só tem a ganhar ao redescobrir seu potencial 

metafísico, que, rompendo o imanentismo, descortina ao homem mais amplos horizontes para 

o pensamento e a ação, humaniza-o a partir da reflexão sobre suas questões fundamentais, 

ajuda-o a situar-se na existência através da busca nunca terminada do sentido pela 

―contemplação da verdade do ser e a realização da bondade da vida‖
296

. É permitido dizer que 

Lima Vaz assumiu pessoalmente essa audácia do pensamento que se põe diante do mistério 

do homem e do Absoluto, não se furtando à sua interpelação. Com ele se conclui que 

(...) o tema levantado pela Fides et Ratio não é apenas um tema doutrinal dentro 

da Igreja. É um problema de civilização. Que civilização queremos no III 

milênio? A civilização do ―homem só‖, ou a civilização do homem e Deus? (...). 

O futuro o dirá.  De qualquer maneira, porém, a atualidade ou não do tema Fé e 
Razão será um índice seguro do caminho que a humanidade terá então 

escolhido297. 
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 FR, n. 56. 

293
 FR, n. 48. A isto faz eco a afirmação de Kasper: ―na sua capacidade, e necessidade, de interrogar-se sobre o 

primeiro e o último, sobre o uno e o todo, a razão exprime sua própria grandeza e miséria, a própria dignidade 

e dificuldade. Não colocar-se questões deste gênero, para a razão significaria abdicar de si mesma‖. KASPER, 

W., ―Invito a pensare‖. In: Idem, Teologia e Chiesa II, p. 10. 

294
 Cf. FR, n. 3. 

295
 KASPER, W., ―Invito a pensare‖. In: Idem, Teologia e Chiesa II, p. 15. 

296
 EF III, p. 171. 

297
 MFC, p. 305.  
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Conclusão 

Quanto acima exposto não exaure as questões próprias da filosofia da religião em seus 

múltiplos aspectos, mas apenas abre uma via para sua interpretação a partir do referencial 

vaziano. Ao final deste capítulo, a modo de conclusão, deseja-se apresentar algumas 

considerações de síntese e, ao mesmo tempo, propositivas de novos desdobramentos. 

Experiência de Deus – O primeiro passo da experiência de Deus é o reconhecimento 

de sua presença implícita e fundante no dinamismo do espírito humano (razão e liberdade) 

para a verdade e o bem
298

. Se existe algum sentido ou sensatez no próprio sujeito e na 

realidade que o cerca, sua fonte está para além destes, identificando-se com o Absoluto 

transcendente. Tal identificação não é arbitrária, mas uma opção do sujeito que, tendo em 

vista suas aspirações mais profundas (para a descoberta do sentido, para o conhecimento da 

verdade e para a atuação e fruição do bem) e também sua radical finitude, encontra motivos 

suficientes para admitir a existência de uma Realidade superior a si mesmo e ao cosmos, da 

qual tudo depende e que merece adoração
299

. Por outro lado, Deus é sempre maior do que as 

expectativas humanas, excedendo-as e mesmo subvertendo-as, jamais se deixando dominar 

por elas, ainda que sendo fonte de verdadeira realização e felicidade: assim, nessa 

experiência, o homem se descentra para dar primazia a Deus em sua vida
300

. A experiência de 

Deus é mediada por realidades intra-históricas, que se tornam símbolos do Transcendente, 

especialmente em sua realização religiosa
301

.   

Na verdade, na estrutura da experiência de Deus não há uma linguagem sobre 

Deus como sobre um objeto entre outros, mas há a experiência de um Sentido 
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 ―A experiência fundamental que fazemos é, portanto, a experiência de nosso próprio espírito na sua atuação, 

isto é, a experiência do mistério de nossa existência concreta na sua finitude histórica e na sua tendência para o 

absoluto‖. MAC DOWELL, J. A., ―A experiência de Deus à luz da experiência transcendental do espírito 

humano‖. Síntese, n. 93, p. 17. 

299
 ―A opção de admitir o absoluto equivale justamente à confissão de que a razão não é capaz de conferir um 

sentido global à realidade (...). Em outras palavras, a razão reconhece que a realidade tem sentido, mas que sua 

fonte é o absoluto transcendente‖. Ibidem, p. 17. 

300
 ―A realidade de Deus é maior que nossas experiências, maior também que nossa experiência de Deus‖. 

RATZINGER, J., ―Foi et expérience‖. In: Idem, Les principes de la Théologie Catholique, p. 387. 

301
 ―Por um lado, ela supõe uma presença, oferecida na experiência transcendental do espírito, sem a qual não 

haveria o que reconhecer. Por outro lado, o reconhecimento dessa presença deve ser feito no contexto de um 

horizonte interpretativo, de caráter categorial, como rede de significados, expressos em conceitos e palavras na 

qual a mente humana colhe o sentido de cada coisa‖. MAC DOWELL, J. A., ―A experiência de Deus à luz da 

experiência transcendental do espírito humano‖. Síntese, n. 93, p. 24. 
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radical que torna possível o solo das múltiplas linguagens que compõem o mundo 

do homem e torna possível, igualmente, uma revelação de Deus na forma de uma 

linguagem particular302. 

Fé e experiência – A experiência de Deus possui um plus de qualidade em relação à 

experiência religiosa em geral por proporcionar e/ou expressar o salto da fé. Esta não é nem a 

conclusão de um raciocínio, nem a queda no irracional, mas a opção consciente e livre de 

acolhida do Absoluto como Mistério divino, em sua revelação salvífica.  

A um tempo transcendente e imanente à história humana, o Criador nela revela-se 

como uma Presença ativa que suscita nos indivíduos o imperativo de uma resposta 

ao seu desígnio de salvação, traduzido numa progressão que caminha no tempo 

para uma plenitude final303. 

Se toda experiência de Deus implica um descentramento por parte do homem, isto é 

ainda mais necessário no patamar da fé. Com efeito, crer em Deus significa abandonar-se a 

ele e pautar a vida pela fidelidade à sua Palavra
304

. Seja permitido aqui um passo além da 

filosofia: tal atitude, em âmbito cristão, é entendida como a renúncia a si mesmo para se 

configurar a Cristo e segui-lo
305

. Afirma Ratzinger: ―(...) a experiência religiosa, ao assumir a 

exigência cristã, tem a característica da Cruz. Ela comporta isto que é a marca fundamental do 

ser humano: o ultrapassamento de si‖
306

, na orientação da própria vida para Deus e para o bem 

do próximo. Este é um elemento central da autêntica experiência religiosa que permite 

distingui-la das muito difundidas técnicas e práticas de auto-ajuda, as quais aprofundam ainda 

mais a tendência moderna ao individualismo. 

A teologia como intellectus fidei – O acesso religioso a Deus não é irracional ou 

ilógico; ao contrário pode ser pensado e conhecido em seu realizar-se e em seus conteúdos. A 

fé não se substitui à razão, nem esta à fé, mas entre ambas é plausível e desejável uma 
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 EF I, p. 247, nota 17. 

303
 EF VII, p. 139. 

304
 ―É porque é experimentado por si só como o absoluto, indisponível e merecedor de obediência e serviço 

incondicional por parte do ser humano, que Deus pode preencher a aspiração humana de felicidade e não vice-

versa. Nesse sentido, que crê em Deus experimenta, por um lado, a precariedade de sua existência e de toda a 

realidade humano-mundana e, ao mesmo tempo, o mistério que a envolve, requerendo submissão e confiança. 

A partir deste senso do mistério, a fé leva o ser humano a rechaçar qualquer autossuficiência e a acolher sua 

vida como  um dom, que implica em responsabilidade‖. MAC DOWELL, J. A., ―A fé como compreensão 

intuitiva pessoal do sentido da realidade‖. Síntese, n. 128, p. 435. 

305
 Lima Vaz identifica a afirmação não-relativizável da experiência cristã na transcendência absoluta de Deus e 

no privilégio histórico absoluto do Fato Cristo. Cf. EF III, p. 251. 

306
 RATZINGER, J., ―Foi et expérience‖. In: Idem, Les principes de la Théologie Catholique, p. 393. 
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interação colaborativa, sobretudo no campo teológico e filosófico. Na história dos últimos 

séculos, contudo, tem-se visto propriamente o contrário. Lima Vaz se preocupa com a 

situação da teologia diante da modernidade e de sua crise, sobretudo porque tende cada vez 

mais a abandonar os referenciais metafísicos, perdendo o fôlego para enunciar com vigor e 

meditar com profundidade as verdades da fé. 

Como poderá uma tal teologia ser expressão autêntica dos dados da tradição 

original ou como poderá ser assimilada  pelo vivido concreto da experiência cristã 

(...) se ela se situa no campo teórico traçado desde a centralidade ontológica e 

axiológica do Eu penso e da relatividade imposta a todas as coisas e eventos que 

se manifestam no mundo dos fenômenos? Eis aí a questão que se levanta no 

âmago dos projetos teológicos que pretendem instalar-se no terreno da 

modernidade filosófica pós-cartesiana307.  

Com efeito, procurando uma feição não-metafísica para ser socialmente aceita – na 

esteira do paradigma heideggeriano da crítica à ontoteologia, bem como do paradigma 

habermasiano da razão comunicativa pós-metafísica – esse saber ―talvez conserve ainda o 

venerável nome de teologia, mas evidentemente não será mais intellectus fidei‖
308

, já que não 

mais ousará nomear, como Deus, Aquele que é (Êx 3, 14)
309

.  

Religião e sociedade – Dois possíveis direcionamentos da existência – a vida 

contemplativa (bíos theoretikós) e a vida ativa (bios politikós) – mantêm pontos de contato, 

mas reclamam sua incontornável distinção. Lima Vaz, urgido pela premência das 

circunstâncias históricas, chamava a atenção ao fato de que, se a religião possui reflexos e 

ressonâncias na vida social e política de um povo, ela não se reduz nem se completa nessas 

implicações: ―a fé tudo perde e a sociedade nada ganha com a transformação da religião em 

ativismo social‖
310

. A absorção da mística pela política foi justo alvo de sua fina crítica, como 
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 EF III, p. 251. 

308
 EF VII, p. 285, nota 33. Veja-se p. 272-286. 

309
 Desse modo, ―o cristianismo acaba por perder qualquer especificidade no mundo ‗secularizado‘ e estará 

prestes a tornar-se um puro humanismo (...). De qualquer forma, a ambiguidade dessa situação parece 

insuperável se se insiste em partir de pressupostos histórico-culturais, em que o cristianismo e a Igreja se 

assumem de início como grandezas sociológicas e institucionais, a serem inseridas, como tais, na cidade dos 

homens‖. EF I, p. 145s. 

310
 EF I, p. 288. ―O que parece necessário pôr em discussão é justamente o pressuposto teórico da identidade do 

religioso e do social que, formulada, entre outros, por Marx e pela tradição marxista como premissa de uma 

crítica da religião, desembocou, por um paradoxo aparente, numa violenta e intolerante sacralização do 

social‖. Ibidem, p. 288. 
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uma nova face do ateísmo moderno
311

. No momento atual, porém, a mentalidade pós-moderna 

move a história para a direção oposta, mas igualmente perniciosa: a religião é vista como uma 

dimensão privada do indivíduo, que não deve ter nenhuma relevância na sociedade, a qual se 

vangloria do título de laica. Este é um dos aspectos de aplicação do pensamento pós-

metafísico e pós-religioso. Se, como afirmava, com razão, Lima Vaz, a mística não se dirige 

primeiramente à política nem se exaure nela, de outra parte, uma vida social que não leva 

mais em conta a transcendência é desumana, pois se nega a tomar em consideração uma das 

dimensões da relacionalidade humana que comporta ideias e valores cuja importância para a 

organização da sociedade é demonstrada pela história das civilizações. O presente capítulo se 

encerra com a tomada de consciência de que o desafio presente é o de vencer os 

reducionismos do fato religioso: seja o reducionismo político, seja o reducionismo intimista, 

de modo que, sem cair na ideologia do ativismo social, seja garantida a voz das religiões no 

debate público
312

. 
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 Cf. EMF, p. 104. ―Com efeito, é preciso admitir uma distância intransponível entre a exigência absoluta do 

dom de si, que move a autêntica experiência mística, e os direitos e deveres que nos ligam aos fins relativos da 

convivência humana, onde a arte política, à luz da virtude intelectual da prudência, empenha-se na difícil e 

delicada tarefa de conciliar o possível e o melhor (...). A degradação atual da mítica em política é uma 

absolutização ideológica da própria ação política ou, mais abrangentemente, da práxis social e política, na qual 

se inscrevem desfigurados os traços que caracterizam a incondicional entrega ao Deus verdadeiro na 

gratuidade da experiência mística‖. EMF, p. 103s. 
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 A esse respeito, diante da rejeição do Parlamento Europeu a mencionar o nome de Deus na Constituição 

Europeia, manifestou-se o então cardeal Ratzinger: ―E no sulco desta forma de racionalidade [científica], a 

Europa desenvolveu uma cultura que, num modo desconhecido até agora na história da humanidade, exclui 

Deus da consciência pública, seja que Ele venha negado totalmente, seja que a Sua existência venha julgada 

não-demonstrável, incerta e, assim, pertencente ao âmbito das escolhas subjetivas, uma coisa qualquer, de todo 

modo irrelevante para a vida pública (...). Se o cristianismo, de uma parte, encontrou a sua forma mais eficaz 

na Europa, é necessário, de outra parte, também dizer que na Europa se desenvolveu uma cultura que constitui 

a contradição absolutamente mais radical não só do cristianismo, mas das tradições religiosas  e morais da 

humanidade (...). Assim, também a rejeição da referência a Deus não é expressão de uma tolerância que quer 

proteger as religiões não-teístas e a dignidade dos ateus e dos agnósticos, mas sobretudo expressão de uma 

consciência que desejaria ver Deus cancelado definitivamente  da vida pública da humanidade e relegado ao 

âmbito subjetivo de resíduas culturas do passado. O relativismo, que constitui o ponto de partida de tudo isto, 

torna-se assim um dogmatismo que se crê em posse do definitivo conhecimento da razão (...). Na verdade, isto 

significa que precisamos de raízes para sobreviver e que não devemos perder Deus de vista se queremos que a 

dignidade humana não desapareça‖. RATZINGER, J., L‟Europa nella crisi delle culture, p. 21-22; 25-26. 



   

Conclusão 

 

 

 

 

Já se observou que a história de um autor é a 

história das suas obras; mas é muito mais exato 

dizer que, ao menos no caso dos grandes 

escritores, a história de suas obras é a história 

da sua sorte e do seu tempo. Cada um, por seu 

turno, é o homem do seu tempo, o expoente 

típico de uma geração, o intérprete de uma 

crise: é feito para a própria época e a sua época 

para ele.  

 

(J. H. Newman, Ideia de uma universidade, III, §3) 

 



   

Chega-se ao final do percurso deste trabalho, que procurou analisar a temática da 

transcendência e da religião no pensamento de Lima Vaz. Sob a guia de tal mestre, 

começando de uma rememoração tanto do contexto da modernidade e de sua crise quanto do 

desenvolvimento histórico da noção de transcendência, adentrou-se em sua tratativa 

sistemática através do estudo do homem como ente capaz de ir além de si mesmo, em seu 

dinamismo espiritual que aponta para um horizonte transcendente, o qual pode ser visto como 

formal (ser, verdade, bem) e como real (o Absoluto divino). Encaminhar-se a esse horizonte 

significa fazer metafísica, cujo ponto de partida é a intuição do ser no ato judicativo, a grande 

descoberta é o ser como actus essendi e o ponto de chegada é o Esse ipsum subsistens, em 

relação ao qual a analogia é um meio privilegiado de aproximação. Nesse caminho, a 

companhia de Tomás de Aquino demonstrou-se clarividente e iluminadora. Por fim, o 

movimento de autotranscedência próprio do espírito humano foi visto não somente em sua 

dimensão de pensamento teorético, mas de experiência religiosa do Absoluto divino que, por 

sua vez, abre novas perspectivas também à reflexão, pela harmonia de fé e razão. 

Desejou-se colocar em relevo a profunda lucidez com que Lima Vaz analisa a 

civilização moderna e os meandros, às vezes obscuros, de suas raízes e suas crises. Ao mesmo 

tempo, procurou-se evidenciar sua proposta de um enfrentamento honesto da questão da 

transcendência, enquanto portadora de uma saída da clausura niilista na direção de um sentido 

de vida plausível ao homem entendido como racional e livre.  

Não se pode esquecer que ao desenvolver sua reflexão, Lima Vaz se insere num coro 

de pensadores que, segundo nuances próprias, estuda as opções histórico-teóricas da 

modernidade e suas implicações. Buscou-se mostrar, assim, Lima Vaz dialogando não apenas 

com seu próprio tempo, mas também com seus pares, de ontem e de hoje, que buscam traduzir 

em conceitos a experiência vivencial, cujos porquês desejam elucidar e compreender. 

No itinerário deste trabalho, mostrou-se como Lima Vaz procura contrapor os 

paradigmas clássico (especialmente o tomasiano) e moderno, no intuito de identificar as raízes 

da modernidade na interpretação e no desenvolvimento sui generis das formas de pensamento 

brotadas no solo fértil do século XIII. Desse modo, ele faz notar como se levanta a pretensão 

moderna de erigir a razão humana como fonte, modelo e medida de toda inteligibilidade e de 
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toda liberdade possíveis
1
. E mais, faz ver que tal centramento da razão praticamente não 

extrapola sua dimensão operacional (poiética), impondo-se cada vez mais como razão 

instrumental. Uma razão de per si finita, e ainda reduzida em seu âmbito de abrangência, pode 

reivindicar o caráter de absoluta? Pode o livre-arbítrio humano, sempre circunscrito 

historicamente, arvorar-se em liberdade suprema? Pode o homem avocar a si a determinação 

última do verdadeiro e do falso, do bem e do mal?  

É possível reconduzir a existência, desde o simples ato de existir, aos cânones 

explicativos da Razão humana, entendida como geratriz de toda inteligibilidade? 

Em outras palavras, a Razão humana pode reivindicar os atributos do Esse 

subsistente? Essa interrogação é inevitável como consequência do postulado 

imanentista radical da filosofia moderna2. 

Para Lima Vaz, na modernidade o homem se encontra diante de uma encruzilhada, 

podendo seguir ou uma ou outra das direções do vetor ontológico da razão: o que aponta para 

a transcendência do Esse subsistens ou a que indica a imanência da subjetividade humana
3
. 

Uma das raízes, quem sabe a fundamental, da modernidade e de sua crise é justamente a 

rejeição do Absoluto, de modo que não se poderiam esperar outros frutos teórico-práticos 

senão os do irracionalismo e do niilismo que grassam na dita pós-modernidade. 

Retirada do esse a sua inteligibilidade fontal, que implica a afirmação de um 

Absoluto transcendente, a pressuposição da imanência absoluta da razão finita 

deve conviver com a sem-razão do simples existir. Forma-se, desta sorte, uma 

dramática situação espiritual e intelectual, que o homem moderno tenta viver 

refugiando-se em atitudes que apenas aprofundam a sem-razão que as gerou, 

desde o cauteloso ceticismo ao declarado niilismo4. 

É justamente o desafio desta realidade contemporânea que impele o filósofo jesuíta a 

continuar sua reflexão, não para fechar-se num pessimismo trágico e lúgubre, mas como 
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 ―Assinalemos apenas e de maneira muito geral um elemento que entendemos deveras importante para a 

compreensão do ‗método‘ do Pe. Vaz. Refere-se ao que está expresso como a ‗dialética fundamental‘ entre 

‗continuidade e descontinuidade‘ (...). A razão moderna se institui por via da pretensão universal da razão 

subjetiva. A filosofia serva da teologia é o passado da filosofia moderna, que se define pela autonomia da 

razão: descontinuidade na definição e alcance da racionalidade; continuidade na pretensão de solução 

universalmente racional para os mesmos problemas diversamente formulados‖. LEOPOLDO E SILVA, F., 

―Notas para um estudo dos procedimentos metódicos em Lima Vaz‖. Síntese, n. 97, p. 154. 

2
 EF VII, p. 100. 

3
 Cf. EF VII, p. 102. 

4
 EF VII, p. 103. 
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tentativa de, apontando a ferida, indicar também a possibilidade de cura. Esta, porém, supõe 

uma terapia que a civilização atual tende a considerar como non grata. 

Lima Vaz procurou ir ao encontro da noção moderna de consciência histórica e 

entabular um diálogo com base em suas raízes e potencialidades advindas do Cristianismo, 

vendo no sujeito humano alguém que refletiria em seu dinamismo criativo a potência criadora 

de Deus
5
. Com o passar dos anos, o filósofo jesuíta, mesmo considerando verdadeira tal 

relação, chegou à conclusão de que o descompasso histórico entre o pensamento cristão – 

fundado na radical abertura do espírito humano ao Absoluto transcendente – e a modernidade 

– fundada num imanentismo incontornável – não permitiria uma ingênua pretensão 

reconciliadora, reclamando, isto sim, a superação do paradigma moderno e de sua crise por 

meio da redescoberta de uma esfera superior de sentido, cuja transposição prática se dará na 

adoção de um ethos compatível com a medida do humano, marcado em seu âmago pela sede 

do Transcendente. 

Tal postura, porém, seria admissível na academia? Seria consentido hoje a um 

pensador cristão reivindicar o direito de ser ouvido quando expressa as razões de sua fé, ao 

mesmo tempo que sua fé na razão? 

(...) pode o estudioso que se professa cristão permanecer dentro desse universo da 

tradição filosófica ou deve, por honestidade intelectual, emigrar para o campo do 

fideísmo dogmático, de uma praxeologia voluntarista, da evasão mística ou, 

simplesmente do sentimento religioso puramente subjetivo?
6
 

Como tentativa de resposta a essa indagação, procurou-se mostrar ao longo desta tese, 

seguindo as pegadas de Lima Vaz, a plausibilidade de se propor o passo além dos interditos 

racionalista, positivista e niilista: o passo na direção da transcendência, que não é contrário à 

natureza e à dignidade do homem, mas que potencializa ainda mais sua natural tendência e 

sua possibilidade de alcançar sentido e felicidade. Tal passo foi apresentado em suas 

dimensões antropológica, metafísica e religiosa. 

                                                           
5
 Cf. OH, p. 189-217. 

6
 EF VII, p. 7. 
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Note-se que a transcendência a que se refere não é a ―transcendência imanente‖ 

proposta, por exemplo, por Luc Ferry
7
. Segundo ele, o homem moderno, marcado 

inexoravelmente pelo processo de secularização, não perde seu senso de transcendência, mas 

o transforma, de modo que este não aponta mais na vertical e sim na horizontal, para a 

realização mais perfeita do próprio indivíduo e dos outros homens. Surgiria assim o homem-

deus, mediante a divinização do humano ou a humanização do divino
8
. Nesse movimento, 

todas as esferas da vida social seriam envolvidas: da ética à arte, da política à religião, sem 

faltar a filosofia. No fim das contas, surgiria um novo sagrado: algo que pudesse justificar um 

empenho existencial, algo pelo qual se pudesse dar a vida, não mais o Deus transcendente e 

pessoal, mas qualquer realidade imanente que pudesse servir como fonte de sentido
9
.  

O pensador francês certamente percebeu a urdidura da questão da transcendência e do 

sentido, que vale também para o homem contemporâneo, e faz uma interessante análise 

diagnóstica dos tempos atuais. Ferry, porém, permanece na imanência, de modo que sua ideia 

de humanização da transcendência não se coaduna com a proposta vaziana de redescoberta de 

uma autêntica transcendência formal e real, em última análise, do Absoluto divino, diante do 

qual o homem reconhece a inautenticidade de qualquer autossuficiência de sua parte e se 

torna capaz de acolher com gratidão a própria existência como um dom e uma tarefa a realizar 

de modo consciente e responsável. Assim, a superabundância de ser, de verdade e de bem do 

                                                           
7
 Cf. FERRY, L., O homem-deus ou o sentido da vida, p. 44-45. Já se mencionou alhures que se pode entender 

Deus como sendo, ao mesmo tempo, imanente e transcendente ao mundo criado (bem expresso pelo interior 

intimo e superior summo de Agostinho), mas não é esta a postura de Luc Ferry. Veja-se a propósito 

POSSENTI, V., ―Transcendência imanente: sobre a relação entre Deus e o mundo‖. Síntese, n. 110, p. 311-

334. 

8
 ―O lento processo de desencantamento com o mundo, através do qual se operou a humanização do divino, se 

revela dessa forma compensado por um movimento paralelo de divinização do humano, o que torna altamente 

problemático o diagnóstico pelo qual estaríamos assistindo pura e simplesmente à erosão das transcendências 

sob todas as suas formas, que teriam sido derrotadas pelos efeitos de uma dinâmica implacável: a do 

individualismo democrático. Tudo indica, pelo contrário, que transcendências se reconstituem, primeiro nas 

esferas dos sentimentos individuais, mas, sem dúvida, bem além dela, pela tomada em consideração da 

humanidade em seu conjunto‖. FERRY, L., O homem-deus ou o sentido da vida, p. 139. Veja-se que esta dita 

humanização do divino ou divinização do humano está nas antípodas da afiamação cristã da Encarnação do 

Verbo, segundo a qual em Jesus Cristo a natureza divina assume aquela humana num movimento de katábasis, 

em vista da salvação dos homens, como já se referiu acima, nos Capítulos II e V. 

9
 Afirma Luc Ferry que se vive hoje a ―(...) passagem de uma transcendência vertical a uma transcendência 

horizontal: aquela segundo a qual é o ser humano como tal que constitui um chamado à minha 

responsabilidade (...). Em mais alto grau do que o fim dos valores sacrificiais, estamos vivendo, em sentido 

próprio, a sua humanização: a passagem de um pensamento religioso do sacrifício para a ideia de que ele só 

pode ser exigido para e pelo homem propriamente‖. E ainda: ―Se não houver seres ou valores pelos quais eu 

me sinta, de algum modo, disposto a arriscar a vida, é porque sou um pobre coitado. É confessar que não 

amo‖. Ibidem, p. 108; 201. 
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Absoluto divino é reconhecida como fonte de realidade e de sentido para o homem e para toda 

a criação. Segundo Lima Vaz, trata-se de propor um ―humanismo teocêntrico‖, que se 

constitui em ―pensar o ser humano a partir de Deus‖
10

, levando em conta que 

(...) a verdadeira estatura metafísica do ser humano, base filosófica do 

humanismo, define-se nesse espaço ontológico em que ele se abre, pela Razão e 

pela Liberdade, à universalidade do Ser enquanto tal, coroada pela afirmação de 

Deus como Existente absoluto. O ser humano existe, então, em toda a verdade de 

sua essência, como capax entis, capaz de acolher o ser na sua universalidade, e 

capax Dei, ordenado ontologicamente ao Absoluto
11

. 

******* 

Antes de colocar um ponto final a esta conclusão, é mister chamar a atenção para um 

aspecto presente no trabalho e que se deseja realçar, ainda que não se possa aqui estudá-lo 

exaustivamente: quem são os principais interlocutores de Lima Vaz.  

No que se refere aos temas abordados, emergem como privilegiados interlocutores de 

Lima Vaz os nomes de Tomás de Aquino, Hegel e Heidegger. No Aquinate, compendia-se 

toda a filosofia clássica, sobretudo platônico-aristotélica, a que se acrescenta o original 

contributo cristão. Em Hegel, é o pensamento moderno a exprimir-se de forma acabada. No 

filósofo da Floresta Negra, marcado indelevelmente pelos ecos nietzscheanos, tem-se o 

anúncio da crise da modernidade e suas perspectivas futuras. 

Em relação a Tomás de Aquino, Lima Vaz se vê como discípulo. Ainda que sua 

curiosidade filosófica o tenha levado a interessar-se por diversos autores e temas, como prova 

sua produção bibliográfica, o Doutor Angélico permanece como ponto insubstituível de 

referência para seu pensamento. Os primeiros contatos que Lima Vaz teve com ele se deram 

na época de sua inicial formação filosófico-teológica
12

. Tal frequentação prosseguiu ao longo 

de sua carreira acadêmica
13

, cujos mais substanciosos frutos se podem encontrar em suas 

                                                           
10

 HH, p. 167; 165. 

11
 HH, p. 163. 

12
 ―O texto adotado na época (...) era a Philosophiae scholasticae summa de V. Remer SJ, outrora professor na 

Universidade Gregoriana. Esse texto sóbrio e rigoroso tinha, pelo menos, uma originalidade: a constante 

referência às obras de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, citadas a cada página. Ele abria, portanto, 

generosamente, a jovens ávidos e cheios de um entusiasmo hoje dificilmente compreensível, pelo tirânico 

imediatismo que nos domina, duas das fontes mais ricas do pensamento ocidental‖. BB, p. 416. 

13
 ―(...) volto à meditação dos textos do Aquinate, dos quais, na verdade, nunca me afastei‖. BB, p. 424. 
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obras sistemáticas de Antropologia e Ética, bem como na súmula de sua visão metafísica 

presente em Escritos de Filosofia III e VII, amplamente utilizados neste trabalho. Em outras 

palavras, a maturidade de sua reflexão, Lima Vaz a alcança num diálogo intenso com Tomás 

de Aquino. 

Como o filósofo jesuíta se relaciona ao grande Medieval? Segundo ele, trata-se de um 

esforço de rememoração e de interpretação, cujo escopo não é de mera erudição, mas de 

refletir sobre o presente à luz do passado, lançando desse modo luzes para o futuro
14

. Essa 

memória assimilativa e interpretativa, da qual se nutre a vida do pensamento no hoje da 

história (filosofia é anámnesis e nóesis
15

), refere-se sobretudo aos autores realmente epocais, 

em cujo rol se encontra Tomás de Aquino
16

. A marca deixada por ele no solo da cultura 

ocidental, particularmente em seu âmbito cristão, é insuprimível
17

.  

Um pensador de tamanha envergadura é capaz de suscitar em seus intérpretes a mesma 

paixão pela verdade que o impeliu a dedicar-lhe a vida, além de oferecer abundante material 

de pesquisa e de despertar novas intuições a partir das indagações que movem os pensadores 

de hoje quando se aproximam a tais mestres. Pode-se dizer que é com semelhantes 

disposições que Lima Vaz se coloca na escola do Aquinate, num discipulado que não inibe, 

antes, provoca a originalidade dos seguidores. Assim, segundo o filósofo jesuíta, 

                                                           
14

 ―Sabemos (...) que tal ‗rememoração‘ somente será possível se, de alguma maneira, constituir-se também em 

‗interpretação‘ (...). Diremos apenas que a interpretação de uma experiência que encontrou sua expressão 

teórica em textos do passado supõe a possibilidade da referência dessa experiência e da sua expressão ao 

presente da nossa própria experiência no momento mesmo em que nossa própria leitura do texto antigo se 

traduz, por sua vez, em expressão ou, exatamente, em ‗interpretação‘‖. EF I, p. 37. 

15
 Cf. MVF, p. 685.  

16
 ―(...) a interpretação de uma obra ‗epocal‘ supõe que o horizonte histórico-cultural em que a interpretação tem 

lugar possa conter o horizonte da obra interpretada como uma das linhas que entram na composição do seu 

relevo. Em outras palavras, supõe que interpretar o passado implique necessariamente em interpelar o 

presente‖. EF I, p. 39. 

17
 ―A presença de Tomás de Aquino na cultura cristã (...) pode ser representada como uma presença a três 

dimensões. Elas têm uma origem comum que é a própria personalidade espiritual e intelectual de Santo Tomás 

(...). No plano vertical situam-se as dimensões do mestre de vida espiritual e do teólogo. No plano horizontal 

situa-se a dimensão do filósofo. Nesse triedro simbólico, o que aparece em primeiro lugar é a unidade 

existencial das três dimensões. Em segundo lugar vê-se que as dimensões espiritual e teológica repousam 

sobre um plano filosófico que, delas formalmente distinto quanto à natureza, ao conteúdo e à validez das 

razões nele expostas, transmite-lhes, no entanto, os instrumentos conceptuais que tornam possível, em termos 

de saber formalmente elaborado ou de ciência, a inteligibilidade humana e a coerência do discurso. Foi 

justamente o êxito excepcional alcançado pela intenção tomásica da fides quaerens intellectum que lhe 

conferiu essa preeminência quase paradigmática na história moderna do pensamento cristão‖. EF VII, p. 240-

241. 
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Não podemos repetir Santo Tomás. Podemos – e devemos – interpretá-lo. E é no 

contexto de uma interpretação adequada que sua atualidade pode ser pensada e 

que se torna viável a volta aos seus textos (...). Retornar a Santo Tomás para 

interpretá-lo (...) significa, por conseguinte, avançar de fato no terreno de nossas 

interrogações mais dramáticas e mais atuais
18

. 

E assim fez Lima Vaz, urgido pelas necessidades do tempo presente: procurou nos 

textos e nos exemplos de Tomás a inspiração para pensar o contexto da modernidade em sua 

fase atual, com suas conquistas e seus dilemas. Curiosamente, os dois estão nos extremos do 

grande arco que vai das raízes da era moderna à sua crise contemporânea
19

. O resultado desse 

encontro, no que se refere aos temas da transcendência e da religião, pôde ser ao menos 

vislumbrado nesta tese. 

Ao longo dos últimos séculos levantaram-se questionamentos acerca da pertinência de 

se reportar ao Aquinate como maître à penser e é lugar comum afirmar (seja em campo 

filosófico ou teológico) que seria no mínimo retrógrado estudar sua obra. Entre as mais 

recentes críticas a Tomás, encontram-se as apresentadas por Lorenz Puntel em dois livros de 

há pouco traduzidos ao Português
20

. Não se tem condições de passar aqui em resenha todas as 

considerações do citado autor, mas se quer apenas apontar para algumas, como (a) a que se 

refere à noção de esse, segundo ele, utilizada de modo irrefletido pelo Aquinate, tanto em seu 

sentido intrínseco (perfeição suprema ou somatória de perfeições?), quanto em sua referência 

à essência (se o esse é perfeição suprema, que valor caberia à essência e também ao supósito?) 

e a Deus como Esse subsistens (que sentido teria o é da afirmação Deus é seu ser?); (b) em 

relação às cinco vias para se demonstrar a existência de Deus, exteriores a seu escopo, em que 

se vê o maior equívoco de Tomás na identificação entre o resultado lógico de cada via e Deus, 

o que teria provocado a ruptura conceitual (que para muitos é real, com consequências 

existenciais) entre o Deus dos filósofos e o Deus da fé.  

                                                           
18

 EF I, p. 38s; 40s. 

19
 ―Tomás viveu no início de uma evolução que ele compreendia ainda em termos teológicos. Nós temos que 

enfrentar as consequências que trouxeram a emancipação da filosofia em relação à teologia e o auto-

isolamento desta última em relação à filosofia moderna. Encontramo-nos, assim, a fazer as contas com um 

êxito diametralmente oposto àquele a que tendia o desenvolvimento inaugurado por Tomás (...). Por quanto 

grande seja a diferença histórica que nos separa de Tomás e por quão improponível seja o seu pensamento 

desenvolvido segundo os esquemas neoescolásticos, o Aquinate pode ser para nós hoje fonte de inspiração‖. 

KASPER, W., ―Invito a pensare‖. In: Idem, Teologia e Chiesa II, p. 24. 

20
 Cf. PUNTEL, L. B., Em busca do objeto e do estatuto teórico da Filosofia, p. 39-159; Idem, Ser e Deus, p. 52-

63. 
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De qualquer modo, Puntel reconhece que o grande mérito de Tomás está intuição do 

esse como ato de ser e que este é o ponto central de seu pensamento que, porém, teria 

permanecido sem maior reflexão e desenvolvimento por parte do próprio Tomás e de seus 

seguidores (pelo menos até sua redescoberta pelos tomistas do século XX). Desse modo, 

segundo ele, toda aproximação a Tomás se deve fazer a partir de sérios estudos histórico-

literários que deem a justa dimensão de seu aporte teórico a cada questão tratada. Em suas 

palavras, 

O ponto mais importante nesse contexto é a constatação de que, em Tomás de 

Aquino, há uma concepção de ―esse-Ser‖ que perfaz a mais significativa 

originalidade de seu pensamento. Nesse tocante, porém, deve-se observar que a 

concepção tomasiana do esse, por mais significativa que ela seja (...) acabou não 

sendo desdobrada em todo o seu alcance e conteúdo
21

. 

  

Por fim, é preciso lembrar que Tomás de Aquino é um pensador medieval, que, 

por conseguinte, não conhece todo o desenvolvimento da era moderna e atual. 

Não se deveria cogitar de algo como uma repristinação do seu pensamento, como 

quer que esta seja entendida e formulada, que ignora a longa história do 

pensamento filosófico desde a época de Tomás
22

.  

Como se sabe, Lima Vaz baseia sua rememoração do Aquinate na pesquisa histórico-

teórica de seus textos, de seu contexto e de sua longa e diversificada recepção e desenvolve 

sua reflexão pessoal desde o conceito fundamental do esse, como já demonstrado 

anteriormente
23

. É justamente com base neste núcleo da herança tomasiana que Lima Vaz 

                                                           
21

 Idem, Ser e Deus, p. 57. 

22
 Ibidem, p. 61. Apesar de argumentar com grande conhecimento da obra tomasiana e de seus comentadores, 

bem como de modo até mesmo respeitoso para com Tomás, levantando questões geralmente dignas de 

atenção, parece que a deficiência da análise de Puntel é seu anacronismo: ele considera o Aquinate com olhos 

moderno-contemporâneos, identificando lacunas ou imprecisões nos textos tomasianos que são devidos a que 

ele não tenha conhecido os desenvolvimentos da filosofia moderna, sobretudo em sua vertente sistemática. Em 

síntese, o defeito de Tomás de Aquino seria seu caráter demasiado medieval (!). Veja-se, por exemplo: ―(...) o 

seu pensamento [de Tomás], que pode ser designado como sumário no senso de exterior (cf. a expressão 

hegeliana ‗reflexão exterior‘), irrefletido ou não mediado. A razão disso é que, nas diversas quaestiones, são 

expostos e examinados diversos elementos, ensinamentos, concepções etc., mais precisamente, de acordo com 

um grande esquema (na Summa Theologiae: exitus (ponto de partida) – reditus (retorno)), que como tal não 

sofre mais nenhum questionamento e no interior do qual os ensinamentos são dispostos numa ordem mais ou 

menos frouxa. Uma suma não é um sistema nos termos da filosofia moderna. Toda interpretação do 

pensamento tomasiano, que pretende ser mais do que pura repetição só pode ser efetuada como pensar 

combinatório, reflexão ou mediação dos diversos elementos‖. Idem, Em busca do objeto e do estatuto teórico 

da filosofia, p. 41. 

23
 Cf. EF III, p. 291-305. Entre Lima Vaz e Tomás de Aquino existe uma afinidade de modus cogitandi e de 

postura existencial que vai para além da mera filiação a uma escola de pensamento. Nas palavras de Meneses, 

―que tanto encontrava Vaz em Tomás de Aquino? Parece paradoxo o que vou dizer: encontrava-se a si mesmo. 

Tal era a conaturalidade que os unia, que em Tomás se encontrava e se expressava, se descobria e se 

inventava‖. MENESES, P., ―Vaz e Tomás de Aquino‖. In: MAC DOWELL, J. A. (Org.), Saber filosófico, 

história e transcendência, p. 65. 
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pretende fazer jorrar para seus coetâneos e pósteros a luz de um sentido que ultrapassa os 

reducionismos da razão técnica e do niilismo
24

. Mac Dowell arremata o que se quis apresentar 

sobre a relação entre Lima Vaz e o Aquinate: 

De fato, seu autor predileto é, sem dúvida, Tomás de Aquino, mestre insuperado, 

não porque depois dele a problemática filosófica não tenha atingido profundidades 

antes impensáveis, mas pela lucidez e pelo equilíbrio de sua abordagem das 

questões fundamentais, ainda hoje capaz de fecundar a reflexão
25

. 

 Dando um passo avante, inegável é a grande admiração que Lima Vaz nutre por 

Hegel, cujo vigoroso pensamento pacientemente estudou, assimilando diversas noções, 

especialmente metodológicas – como no que se refere à dialética, à suprassunção, à 

rememoração – mas não só. O filósofo jesuíta descobre no âmago do pensar hegeliano a mais 

audaciosa tentativa moderna de fazer reviver a metafísica dentro do horizonte da história, ou 

seja, sem romper o cânone moderno da temporalidade atual do filosofar como moldura do 

real, repropor o pensamento do ser e do absoluto
26

. Daqui partem os grandes princípios da 

arquitetura teórica hegeliana, como a correspondência entre pensar e ser, entre lógica e 

metafísica, bem como entre racionalidade e liberdade. Como já se teve ocasião de dizer no 

Capítulo II, Hegel não proporciona espaço para uma autêntica transcendência, dadas as 

premissas e as coordenadas em que se move sua notável produção filosófica. Não obstante tal 

reserva, Lima Vaz colhe a essência do projeto hegeliano e, por assim dizer, dele se apropria: 

                                                           
24

 ―Que forma do existir irá saciar a fome do ser que se eleva das camadas mais profundas do espírito humano no 

seu élan incoercível para as expressões mais altas da inteligência e do amor? Nossos semelhantes no século 

XXI viverão talvez mais dramaticamente do que nós essa interrogação, na medida em que seu universo 

humano será cada vez mais ocupado pelos objetos técnicos em incessante produção. Irá a objetividade técnica 

oferecer-se, finalmente, como único alimento à carência metafísica de nosso espírito? Ao contrário, tudo nos 

leva a crer que, em meio à abundância sem fim dos objetos técnicos, mais aguda se fará no ser inteligente e 

livre a fome de um alimento mais substancial para o espírito. Onde buscá-lo senão na tradição teológico-

religiosa e na tradição metafísica? Será justamente na encruzilhada desses dois milenares caminhos espirituais 

que, na aurora do terceiro milênio, se elevarão uma vez mais a figura exemplar de Tomás de Aquino e sua obra 

imensa‖. EF VII, p. 266-267. 

25
 MAC DOWELL, J. A., ―Abertura‖. In: Idem (Org.), Saber filosófico, história e transcendência, p. 12.  

26
 ―Na verdade, o pensamento de Hegel representa um extraordinário intento especulativo para transpor a 

metafísica da subjetividade, matriz conceptual de toda a filosofia moderna, na lógica de uma metafísica do ser, 

que seja a herdeira legítima da antiga metafísica do Absoluto transcendente. Evidentemente, essa metafísica só 

se mostra possível se o novo conceito de ser se apresentar como o pensar puro (das Denken), ou seja, como o 

sujeito absoluto cujo saber de si mesmo é, ao mesmo tempo e exatamente, a manifestação do ser na sua 

inteligibilidade radical (...). Hegel realiza assim o desígnio fundamental da ideia grega de filosofia, que é 

também, como vimos, o fundamento conceptual da ideia de modernidade, qual seja, a suprassunção do tempo 

na intemporalidade da razão e, como consequência, o privilégio conferido ao modo temporal do existir 

filosófico no qual tem lugar a passagem do tempo ao conceito‖. EF III, p. 243-244; 245. 
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―(...) articular dialeticamente o Absoluto ou o Espírito com a história e com a cultura‖
27

. 

Certamente, o caminho vaziano percorre sendas bastante diversas em relação àquele 

hegeliano, mas a mencionada intuição originária permanece como uma nota característica e 

plasmadora de seu pensamento, que não renunciará se desenvolver em chave metafísica
28

.  

A relação entre Lima Vaz e Heidegger, por sua vez, é ainda de se esclarecer e 

aprofundar. À primeira vista, especialmente para aqueles que com ele conviveram, o filósofo 

jesuíta não se agradava das ideias, posturas e sugestões vindas do pensador alemão, dele 

tomando prudente distância. Mas eis que, muito frequentemente em seus textos, Lima Vaz se 

confronta com ele, e mais, ambos compartilham grande parte dos temas que estudam, ainda 

que a partir de perspectivas distintas, como a questão do ser, a história da metafísica, o 

homem como ser-no-mundo e ser-com-os-outros, o problema da técnica, o niilismo. De modo 

particular, um ponto recorrente na abordagem vaziana de Heidegger é a vexata quaestio da 

ontoteologia e do correlato esquecimento do ser, como já se mencionou na conclusão do 

Capítulo III. Se Lima Vaz adota o conceito intensivo do esse tomasiano, não se aplica a seu 

pensamento a acusação de esquecer-se do ser, ao contrário, sua proposta é justamente a de 

redescobrir o ser em sua valência não só kantianamente transcendental (como condição de 

possibilidade dos entes), mas propriamente transcendente, ou seja, para além de toda 

limitação espácio-temporal, realizando-se plenamente no Esse subsistens, fonte e fim de todo 

ente
29

.  De qualquer modo, vale a pena uma séria leitura comparada dos textos de ambos os 

autores, nos temas que lhes são comuns, que possa ajudar a elucidar os elementos de 

convergência e de divergência entre eles. 
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 EF III, p. 55. 

28
 Sobre Lima Vaz, afirma Mac Dowell: ―Mais em particular a sua produção filosófica pode ser classificada 

como uma síntese entre história e transcendência, ou seja, um sistema de caráter metafísico, dialeticamente 

arquitetado, que repensa a realidade humano-mundana em resposta aos desafios da cultura contemporânea, 

dando especial ênfase à dimensão ética da existência‖. MAC DOWELL, J. A., ―O pensamento do Padre Lima 

Vaz no contexto da filosofia contemporânea no Brasil‖. Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 67, n. 2, p. 251. 

29
 ―Ora, a metafísica, ao contrário do que pretende a leitura ontoteológica, define-se desde as suas origens pela 

intenção sempre renovada de rememoração (Erinnerung) do Ser, não apenas na sua manifestação imediata no 

domínio do sensível, mas na sua amplitude transcendental como inteligível, ou seja, na sua natureza do ser que 

é verdadeiramente (ontôs ón) (...). Sem a memória permanente do ser que é, independentemente de nossa 

intervenção em sua realidade original, e sem o reconhecimento do dinamismo ontológico fundamental que 

orienta os seres [entes] para o Absoluto do ser, ou o múltiplo para o Uno – tarefa sempre recomeçada da 

metafísica – o espaço fica livre para o domínio do saber puramente operacional e, consequentemente, para a 

plena manipulação técnica da realidade, sem outra regra senão os fins imediatos da utilidade e da satisfação 

das necessidades, lançadas essas no processo sem fim do ―mau infinito‖ (Hegel)‖. EF VII, p. 283. Veja-se 

ainda AF I, p. 262-265. 
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******* 

Para concluir este itinerário de pensamento em companhia de Lima Vaz, deseja-se 

acenar ainda uma vez à meta para onde tende todo o esforço desta pesquisa: Deus como 

sentido radical da existência humana. Se é ínsito ao homem formular a questão pelo sentido, 

se o dinamismo do espírito humano tende sempre a transcender-se rumo a um horizonte de 

plenitude, se a reflexão sobre esse processo é o que constitui a metafísica
30

, a grande 

descoberta humana é que o terminus ad quem desse movimento não é uma quimera, nem uma 

ideia ou uma coisa, mas um Alguém que é infinitamente, que é fonte de ser, de verdade e de 

bem, e mais, em quem e a quem se pode confiar. Em última análise, todo homem se interroga 

por Deus, mas o acolhimento consciente dessa interrogação e a resposta que a ela se dá 

vinculam-se essencialmente à liberdade de cada um, em seu contexto existencial. 

O problema de Deus, da afirmação ou da negação de sua existência, nunca se 

coloca para o homem em termos puramente teóricos. Subjacentes às formulações 

intelectuais nesse campo estão opções existenciais profundas e essas, por sua vez, 

traduzem múltiplas influências provindas do mundo espiritual e cultural no qual a 

vida humana lança as suas raízes e do qual recebe suas razões de viver
31

. 

A questão do sentido é justamente aquela de buscar, encontrar, elaborar, justificar as 

razões de viver individuais e coletivas. Quando se fala de sentido, evoca-se o significado de 

algo ou o rumo de onde se encontra ou para onde leva este algo, ou seja, postula-se uma 

inteligibilidade do objeto pesquisado que permita a quem o pesquisa entrar em contato com 

ele. Em linguagem metafórica, a própria existência é como um texto cifrado, escrito com 

hieróglifos, e que reclama ser desvendado, interpretado. Vista de outra maneira, é uma estrada 

em que alguém se descobre situado e cuja direção deseja conhecer para se localizar e 

caminhar com mais segurança. Para ir além da metáfora, pode-se dizer que  

Descobrir o sentido na floresta dos sentidos possíveis é, pois, a tarefa por 

excelência do ser humano enquanto portador do logos, pois só a ele, aberto 

constitutivamente ao ser e à verdade, é oferecido o supremo risco de enunciar o 
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 ―Metafísica significa então a apropriação reflexa pela razão humana da experiência transcendental do espírito 

humano, na sua tendência a ultrapassar toda resposta e toda satisfação limitada em busca da plenitude do ser, 

da verdade e do bem. Os vários intentos históricos de pensar metafisicamente não são senão diferentes 

interpretações da experiência da transcendência, constitutiva do ser humano‖. MAC DOWELL, J. A., ―O fim 

do ‗fim da metafísica‘‖. Reflexões, p. 40. 

31
 TCD, p. 357. 
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sentido verdadeiro e, assim, de interpretar as razões do ser em razões do seu 

próprio viver
32

. 

Disto se podem tirar duas consequências: (a) a descoberta do sentido passa por uma 

opção ou, em linguagem mais clássica, por uma eleição, consciente e livre
33

; (b) ao homem é 

possível equivocar-se nesta opção, ou por deficiência de seu conhecimento da verdade ou por 

algum vício de sua vontade. 

A relação entre sentido e liberdade é fundamental. No âmbito profundo das opções 

mais decisivas não se age sob pressão de um decreto, mas se acolhe ou se rejeita uma 

possibilidade. A descoberta do sentido se faz na leitura da própria vida em busca de algo 

inteligível, de um logos que a perpasse, indicando-lhe de algum modo o rumo que vale a pena 

perseguir. O homem, ao optar por tal sentido, faz seu este rumo, que poderá ser alterado, se 

preciso. O homem elege seus porquê e para quê existenciais com base na capacidade deles de 

convencê-lo, de demonstrar-se verdadeiros, fidedignos. Assim, ―o sentido desenha a face 

humana da verdade‖
34

. 

A liberdade é, no homem, o lugar de nascimento do sentido na medida em que, 

operando em sinergia com a razão no seu uso contemplativo, torna possível o 

exercício da inteligência espiritual, na qual ela é, fundamentalmente, 

consentimento ao bem, sendo consentimento ao ser
35

. 

Para usar ainda uma metáfora, trata-se de contemplar uma paisagem enquanto se 

escala ou se sobe um monte
36

. Quanto mais alto se coloca o espectador, com mais amplidão 
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 EF III, p. 167. 

33
 A temática e a lógica da eleição são fundamentais nos Exercícios espirituais de Santo Inácio. Lima Vaz diz a 

propósito: ―Essa lógica, como foi observado pelos comentadores que leram o texto à luz de uma adequada 

visão filosófica, mostra-se como uma lógica existencial num sentido especificamente inaciano (lógica da 

decisão ou da eleição), cuja forma é nitidamente dialética, ou seja, apta a descrever o dinamismo de um evento 

espiritual, qual seja o vencimento de si mesmo e a ordenação da própria vida‖. ATE, p. 350. Ao longo de todo 

o artigo, Lima Vaz se reporta aos Exercícios e a alguns de seus comentadores contemporâneos. 

34
 EF III, p. 167. 

35
 EF III, p. 172. 

36
 Lima Vaz utiliza-se desta comparação para falar da verdade em termos dialéticos de identidade e diferença: 

―(...) a ascensão de uma montanha segundo a sucessão das paisagens que vão sendo descortinadas pelo 

alpinista e que traduzem a identidade da região contemplada na diferença das perspectivas que a subida 

oferece. Quem poderá dizer que as diferenças de perspectiva significam diferenças da realidade que se oferece 

à vista? A identidade parmenidiana entre o ser e o conhecer permanece, mas o momento do conhecer, como 

viu Platão, introduz nessa identidade, dialetizando-a, a diferença do movimento que é, primeiramente, o 

próprio movimento do conhecer, a sua historicidade, aqui representada pela ascensão do alpinista. Duas 

estruturas constitutivas do conhecer sustentam essa historicidade e asseguram a diferença na identidade: a 

abertura do conhecimento ao ser, seu acolhimento do que é, simbolizados pelo olhar do alpinista, e a 
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vê a paisagem, com mais facilidade identifica seus diversos componentes. No entanto, o 

objeto contemplado é sempre o mesmo, ainda que de perspectivas que permitem sua maior ou 

menor apreensão e compreensão. Assim também o conhecimento do verdadeiro apresenta 

distintos níveis de aproximação a ele, o que indica a historicidade e limitação desta operação 

humana. Ao mesmo tempo, o objeto está sempre ali e dá-se a conhecer. O homem, portador 

do logos, é capaz de identificar os traços deste logos no real e de elevar-se per visibilia ad 

invisibilia: do sensível ao inteligível, do contingente ao necessário, do relativo ao absoluto, na 

longa subida ascética do pensamento, da reflexão, do amadurecimento de sua postura 

existencial – ―a contemplação da verdade do ser e a realização da bondade na vida‖
37

. 

O homem, contudo, mesmo havendo descoberto algo pelo que vale a pena viver, pode 

equivocar-se em sua opção e acabar por rejeitá-lo ou preteri-lo a outra realidade, seja porque é 

demasiado exigente, seja porque não correspondente a suas expectativas, seja por outras 

alegações. Além disso, o homem pode também desesperar-se de encontrar uma razão de 

viver, chegando à conclusão de que não existe sentido, nem verdade, nem bem: a vida não 

vale a pena. Esta é a triste conclusão a que muitos chegam nesta época de niilismo e de crise.  

Deixando totalmente de lado a razão teorético-ética e substituindo-a pela poiesis, o 

homem se vê incapaz de alcançar a verdade e de optar pelo bem, já que não são objetos 

fabricáveis. A oposição dialética entre sua própria finitude e sua incontornável abertura ao 

absoluto do ser não se resolve na síntese da transcendência, mas na contraditória clausura 

imanentista de se considerar o fundamento de si mesmo, o que o leva ―a uma crise profunda 

do seu universo simbólico e das suas próprias razões de ser‖
38

, para não dizer à implosão do 

sentido
39

, com suas consequências devastadoras para a vida pessoal e social
40

. Não falta ao 

homem o impulso de buscar um horizonte de sentido para sua existência, mas o fechamento 

                                                                                                                                                                                     

permanente rememoração (Erinnerung) do itinerário já cumprido, que simboliza a identidade na diferença do 

conhecimento na sua história. FRM, p. 137. 

37
 EF III, p. 171. 

38
 EF III, p. 173. 

39
 ―(...) o sentido não pode alimentar-se de si mesmo na imanência do sujeito, sendo justamente essa tentação 

autofágica a responsável pela transformação da iniciativa propriamente humana de enunciação do sentido, 

modelado pela verdade do ser, em fábrica do não-sentido, ou seja, em matriz do simulacro e do não-ser‖. EF 

III, p. 179. 

40
 ―A razão a serviço do instinto – da dominação, do prazer, do lucro, da violência e, finalmente, da destruição e 

da morte – eis a face mais verdadeira da ‗civilização‘ que se proclama pós-metafísica‖. EF III, p. 186. 
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sistemático à transcendência, de caráter tanto positivista quanto niilista, faz com que ele se 

torne impermeável a um mistério que o envolve e o supera
41

.  

É justamente diante dessa indigência da época presente, da ―experiência de inanidade 

do não-sentido do humanismo antropocêntrico‖
42

, que Lima Vaz ousa levantar a proposta de 

uma redescoberta da transcendência formal e real como via de saída para a contradição 

existencial vivida pelo homem contemporâneo. Dois são os vetores, aparentemente 

paradoxais, que confluem nesta posição: (a) o homem, como espírito, é capaz de conhecer a 

verdade e de aderir ao bem; razão e liberdade são pilares imprescindíveis do homem enquanto 

homem, de modo que se deve recusar a debolezza que a eles se atribuem nestes tempos, como 

fatal misologia; (b) o homem não é onipotente, nem medida ou fundamento de si mesmo; a 

razão e a liberdade humanas, como tais, são, por natureza, finitas e abertas a algo que as 

ultrapassa, funda-as e as plenifica: a verdade, o bem, a beleza e o ser, os quais se realizam 

―em primeira pessoa‖ em Deus, mistério semper maior
43

. 

Abrir-se ao Absoluto divino significa dar crédito ao homem capax Dei, significa 

promover um sadio humanismo, em que se proclama que a grandeza do homem está em não 

ser autossuficiente, mas em fundar-se consciente e responsavelmente em Deus, fonte 

inexaurível de ser e sentido. Desse modo, trilha-se o caminho metafísico para Deus com a 

consciência de que, se se pode conhecer algo sobre ele – e isto já enleva e encaminha os 

passos humanos na história – muito mais é o que dele não se conhece, é mistério insondável, 
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 ―Diante do fracasso da razão na sua pretensão de encontrar sentido para a existência na autonomia e na 

imanência de seu projeto histórico, a questão do sentido último tende a renascer. Quando é posta, porém, ela 

fica sem resposta‖. MAC DOWELL, J. A., ―A experiência de Deus à luz da experiência transcendental do 

espírito humano‖. Síntese, n. 93, p. 31. 

42
 EF III, p. 174. 

43
 A este ponto, necessária se faz uma grande atenção para não se deixar enredar por concepções falsas ou 

insuficientes de Deus. Adverte Lima Vaz: ―A grande crise deste fim de milênio – econômica, social, política, 

cultural – levou a sensibilidade religiosa, também ela em crise, a voltar-se para o Deus das realidades 

imediatas, de onde surgem os grandes problemas e de onde parecem levantar-se os grandes desafios. Assim é 

que as concepções e representações de Deus que passam a predominar no pensamento teológico e no 

imaginário religioso do ocidente realçam: a) um Deus de justiça, capaz de inspirar atitudes e comportamentos 

de crítica social e política e que possa ser invocado como caução para projetos de transformação da sociedade; 

b) um Deus da experiência interior do Espírito, que irrompe como força transformadora da existência 

individual e torna possível o reencontro com o cristianismo carismático das origens; c) um Deus da 

pluralidade cultural, que se manifesta por caminhos e formas diversas nas tradições religiosas dos povos, 

oferecendo assim um fundamento ao pluralismo cultural e religioso e à aspiração de uma ética universal da 

convivência humana‖. TCD, p. 366. 
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mas vivo e vivificante, o que faz supor quão imensa plenitude de ser e felicidade lhe compete, 

bem como desperta e alimenta o desejo de vê-lo face a face e participar de sua vida. 

Ao mesmo tempo, significa reconhecer que Deus não é mensurável ou capturável pelo 

homem, ou seja, transcende a ideia que o homem pode ter dele, por mais elevada que seja. 

Deus não se exaure em doar ser e sentido ao homem e ao mundo: é, como se disse, semper 

maior
44

. Desse modo, jamais contra a razão, mas levando-a a seus extremos limites, emerge a 

dimensão religiosa, que se dá 

(...) ao cabo de uma suprema exaustão do logos, que abre o espaço para uma 

experiência espiritual única no seu gênero e múltipla nas suas formas: a 

experiência do Absoluto real e absolutamente transcendente ao termo do 

itinerário da inteligência metafísica
45

. 

Descobre-se assim que, por ser quem é, o Absoluto divino pode preencher de 

realização e paz a vida humana, ainda que nos altos e baixos da história – sendo infinitamente 

superior a tudo que o homem pode imaginar ou desejar, bem como merecedor de adoração, 

confiança e amor – e não o contrário, que seria uma visão utilitária do divino
46

.  

A experiência de Deus requer, portanto a presença atual e atuante da razão e da 

liberdade humanas, porém, descentradas e, diga-se assim, humildes – com o reconhecimento 

da finitude e da dependência próprias de sua condição
47

. Tal experiência nutre de sentido a 

vida do homem, impulsionando-o na prática do bem, que ainda subsiste malgrado o niilismo 
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 Contra a tentação de se reduzir Deus à medida da necessidade humana de sentido, alerta MacDowell: ―É 

verdade que este Deus é realmente o fundamento do espírito humano e o alvo de seu dinamismo ilimitado, 

enquanto fonte transcendente de todo ser e sentido (...). Portanto, o Deus encontrado neste processo racional 

não será o que ele é, mas aquilo que nos preenche e realiza, isto é, o Deus de que nós precisamos segundo 

nossa aspiração e capacidade. É um Deus postulado pela razão, teórica ou prática, aprisionado nas malhas de 

nossos sistemas metafísicos ou éticos, sujeito ao nosso julgamento e avaliação. Construído à nossa imagem e 

semelhança como meio para satisfazer as nossas necessidades intelectuais e afetivas, ele tende a tornar-se um 

ídolo, um objeto do qual o homem se serve, dispondo dele segundo seus interesses‖. MAC DOWELL, J. A., 

―A experiência de Deus à luz da experiência transcendental do espírito humano‖. Síntese, n. 93, p. 13-14. 

45
 EF VII, p. 275. 

46
 ―É porque é experimentado por si só como o absoluto, indisponível e merecedor de obediência e serviço 

incondicional por parte do ser humano, que Deus pode preencher a aspiração humana de felicidade e não vice-

versa. Neste sentido, quem crê em Deus experimenta, por um lado, a precariedade de sua existência e de toda a 

realidade humano-mundana e, ao mesmo tempo, o mistério que a envolve, requerendo submissão e confiança‖. 

MAC DOWELL, J. A., ―A fé como compreensão intuitiva pessoal do sentido da realidade‖. Síntese, n. 128, p. 

435. 

47
 ―À medida que se renuncia à absolutização da razão, à pretensão de um saber absoluto, é possível reconhecer a 

presença fundante de Deus, de acolher no pensamento e na liberdade a sua existência. É um Deus acolhido 

com gratidão, como presente gratuito, não exigido para a satisfação de nossas necessidades ou plenificação de 

nosso ser‖. Idem, ―O fim do ‗fim da metafísica‘‖, Reflexões, p. 42. 
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ético presente em toda parte. Nas palavras de Lima Vaz, mesmo que como ilhas, florescem 

também nestes tempos ―(...) a solidariedade, o reconhecimento do outro, o espírito de 

sacrifício, uma frágil linguagem de paz e esperança‖
48

, que não se devem desprezar, mas 

incentivar e promover.  

Igualmente, a partir dessa experiência, o homem religioso alimenta sua razão, 

tornando possível a teologia como fides quaerens intellectum. Assim, metafísica e teologia, 

unidas pelo ligame trans-racional da experiência religiosa, guardadas suas respectivas 

peculiaridades, podem fecundar mutuamente sua reflexão, chegando ao ponto de que, como 

afirma Kasper, ―uma teologia sem metafísica perde toda possibilidade de linguagem e de 

comunicação e uma metafísica sem teologia perde, em última análise, o seu próprio 

fundamento, para dissolver-se em si mesma‖
49

.  

Ou Deus ou nada
50

. Como Lima Vaz reconhece, ―(...) é necessária uma coragem 

intelectual e moral que raia pela temeridade para propor ou repropor semelhante dilema às 

elites intelectuais do nosso tempo‖
51

. Tal coragem, porém, não lhe falta e, de modo honesto e 

sério, ele sabe apresentar, a quem se disponha a trilhar com ele um itinerário de pensamento, 

as razões da modernidade, de sua crise e a viabilidade de sua superação no rumo de uma nova 

abertura à transcendência. Também nisso pode-se ver uma de suas semelhanças a Tomás de 

Aquino
52

.  
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 EF III, p. 186. 

49
 KASPER, W. ―Invito a pensare‖. In: Idem, Teologia e Chiesa II, p. 24. No âmbito específico do Cristianismo, 

pode-se acolher o que a esse respeito afirma Ratzinger: ―O Cristianismo deve recordar-se sempre que é a 

religião do Logos (...). Propriamente esta deveria ser hoje a sua força filosófica, enquanto o problema é se o 

mundo provenha do irracional, e a razão não seja, pois, outra coisa que um ‗subproduto‘, talvez danoso, de seu 

desenvolvimento, ou se o mundo provenha da razão e esta seja, consequentemente, seu critério e sua meta (...). 

Mas uma razão brotada do irracional e que é, por fim, ela mesma irracional, não constitui uma solução aos 

nossos problemas. Somente a razão criadora, e que no Deus crucificado se manifestou como amor, pode 

verdadeiramente mostrar-nos o caminho‖. RATZINGER, J. L‟Europa nella crisi delle culture, p. 26-27. 

50
 Cf. HH, p. 167. 

51
 HH, p. 167. 

52
 ―A coragem intelectual que o Aquinate demonstra no preservar a fé do fanatismo dos fundamentalistas e da 

preguiça intelectual dos positivistas, sem falar do racionalismo de baixo perfil e de um sociologismo 

impregnado de ideologia, para colher ao invés a fé enquanto fé e o mistério de Deus enquanto mistério, antes a 

fé mesma como inspiração, encorajamento e estímulo para o pensamento, enfim, esta coragem deveria animar 

também a teologia de hoje‖. KASPER, W. ―Invito a pensare‖. In: Idem, Teologia e Chiesa II, p. 26. Aplique-

se o mesmo à filosofia.  
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Por tudo que aqui se expôs, a proposta de Lima Vaz é de inegável atualidade, ainda 

que incômoda para os ouvidos de muitos, dentro e fora do mundo acadêmico. Com efeito, 

devido à sua grande modéstia, não havendo muito se exposto nos últimos anos de sua vida, 

mas sobretudo à clareza com que trata da problemática da transcendência e do sentido no 

contexto atual, Lima Vaz, ainda que respeitado e reconhecido como um notável pensador, 

acaba caindo em certo olvido no meio filosófico brasileiro, sendo que o efetivo conhecimento 

de sua obra e a reflexão sobre ela têm se difundido as mais das vezes em setores geralmente 

ligados à Igreja Católica, sem ter muita audiência num cenário mais amplo
53

.  

Oxalá tal situação possa transformar-se num futuro próximo e mais pessoas dedicadas 

ao pensar acolham o ―belo risco‖
54

 de se deixar interpelar pela possibilidade de abertura ao 

Absoluto tanscendente. Seja permitido dar por encerrado este trabalho com as expressões do 

então cardeal Ratzinger, que se podem aplicar sem temor a Lima Vaz:  

Aquilo de que, sobretudo, temos necessidade neste momento da história, são 

homens que, através de uma fé iluminada e vivida, tornem Deus credível neste 

mundo (...). Temos necessidade de homens que tenham o olhar voltado para Deus, 

aprendendo dele a verdadeira humanidade. Temos necessidade de homens cujo 

intelecto seja iluminado pela luz de Deus e a quem Deus abra o coração, de modo 

que o seu intelecto possa falar ao intelecto dos outros e o seu coração possa abrir o 

coração dos outros. Somente através de homens que são tocados por Deus, Deus 

pode fazer retorno junto dos homens
55

. 
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 ―Ao que tudo indica, no contexto universitário geral, ainda que seu nome seja conhecido e, eventualmente 

admirado, suas teses não são debatidas, sua argumentação não parece ser levada em consideração, sua obra 

permanece grandemente inexplorada. O posicionamento claro de Lima Vaz a respeito da transcendência do 

espírito humano e de sua abertura para o Absoluto divino é, a meu ver, a explicação mais cabal de tão injusta 

omissão. Com efeito, voltada mais para a interpretação de textos clássicos, a filosofia universitária, hoje em 

dia, pouco se pronuncia sobre os problemas reais da sociedade e da cultura, muito menos sobre a questão de 

Deus e o sentido da existência. Enquanto persistir esta estranha reserva não se pode esperar maior atenção ao 

seu pensamento por parte da comunidade acadêmica‖. MAC DOWELL, J. A., ―O pensamento do Padre Lima 

Vaz no contexto da filosofia contemporânea no Brasil‖. Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 67, n. 2, p. 252. 

54
 Cf. PLATÃO, Fédon, 114d. 

55
 RATZINGER, J. L‟Europa nella crisi delle culture, p. 28.  
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