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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 
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Filosofia e Niilismo 
Antôn io C icero , 

A modernidade é a época da desprovincianização do mundo: 

aquela que, do ponto de vista espacial, abre-se com as descobertas 

geográficas e, do ponto de vista temporal, abre-se com o humanismo 

que, voltando os olhos para o mundo clássico, relativiza o mundo 

contemporâneo. E o processo de desprovincianização ou de 

cosmopolitização que produziu o mundo moderno não se restringiu 

às descobertas dos humanistas e dos navegadores, pois também 

incluiu explorações científicas, artísticas, técnicas etc. Ora, a abertura 

de novos horizontes tornou também possível a compreensão do 

caráter limitado dos antigos horizontes. Além disso, a redescoberta 

e a releitura de textos de pensadores materialistas, como Lucrécio, 

e os de pensadores céticos, como Sextus Empiricus, propiciaram o 

ceticismo. As idéias e as crenças tradicionais puderam ser postas 

em questão, quando não simplesmente desmentidas. Os valores, as 

formas e os procedimentos tradicionais puderam ser relativizados, 

quando não simplesmente abandonados. 

Normalmente, pensamos no século XVI como - nas palavras 

de Alexandre Koyré - "ampliação sem igual da imagem histórica, 

geográfica, científica do homem e do mundo. Efervescência confusa 

e fecunda de idéias novas e idéias renovadas. Renascimento de um 

mundo esquecido e nascimento de um mundo novo". 1 Isso nos faz 

muitas vezes esquecer que ele foi também, segundo a descrição do 

mesmo autor, 

1 KOYRÉ, Alexandre. Entreliens sur Descartes. New York: Brentano's, 1944, p. 34. 
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crítica, desmoronamento e enfim dissolução e mesmo destruição 
e morte progressiva das antigas crenças, das antigas concepções, 
das antigas verdades tradicionais que davam ao homem a 
certeza do saber e a segurança da ação. [...] Ele [o século XVI] 
desmoronou tudo, destruiu tudo: a unidade política, religiosa, 
espiritual da Europa; a certeza da ciência e a da fé; a autoridade 
da Bíblia e a de Aristóteles; o prestígio da Igreja e o do Estado.2 

De fato, Montaigne dizia: "Olhemos em volta, tudo rui em 

torno de nós: em todos os grandes Estados, seja da cristandade, seja 

em outras partes que conhecemos, olhai, e encontrareis uma evidente 

ameaça de mudança e ruína". 3 

No que diz respeito à filosofia moderna, Heidegger, chamando 

atenção para o fato de que Descartes intitulou sua obra principal 

de Meditationes de prima philosophia, isto é, Meditações sobre a 

filosofia primeira, e de que "filosofia pr imeira" - prote philosophia 

- era a designação cunhada por Aristóteles para o que mais tarde se 

chamaria de "metafísica", observa, com toda razão, que "a metafísica 

moderna inteira, inclusive Nietzsche, mantém-se na interpretação 

dos entes e da verdade iniciada por Descar tes" . 4 

Pois bem, quando examinamos a filosofia primeira de Descartes, 

temos que reconhecer que o que nela permanece vivo tem caráter 

inteiramente negativo. Com efeito, a negatividade do seu empreendimento 

se manifesta desde o início do Discurso do método, quando Descartes 

conta as razões que o levaram a desenvolver o seu método: 

Vendo várias coisas que, embora nos pareçam bastante 
extravagantes e ridículas, não deixam de ser aprovadas por outros 

2 Ibidem, p. 34-35. 
3 MONTAIGNE, Michel Eyquem de. "De la vanité". In: . Essays. Paris: Garnier, 1948, p. 195. 
4 HEIDEGGER, Martin. "Die Zeit des Weltbildes". In: . Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1952, p. 80. 
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grandes povos, eu aprendia a não crer de modo demasiadamente 
firme em nada do que me tinha sido persuadido apenas pelo 
exemplo e pelo costume; e assim livrei-me pouco a pouco de 
muitos erros capazes de ofuscar nossa luz natural e de nos tornar 
menos capazes de escutar razão.5 

Por isso, 

quanto a todas as opiniões que eu tinha recebido até então em 
minha confiança, eu não podia fazer melhor do que resolver, 
de uma vez por todas, recusá-las, para em seguida colocar em 
seu lugar outras melhores ou então as mesmas, uma vez que as 
tivesse ajustado ao nível da razão.6 

Pensemos no sentido do cogito, levado às úl t imas 

conseqüências . Ponha-se cada um de nós no lugar de Descar tes . 

Antes do cogito vem a "dúvida hiperbólica", o dubito. Resolvo -

seja quem eu for - l ivrar-me de todas as opiniões de que possa 

ter a mais leve razão para duvidar, a fim de ver se, ao cabo desse 

procedimento , resta a lguma certeza de que absolutamente não 

consiga duvidar. Caso seja possível consis tentemente (isto é, sem 

incorrer em autocontradição) negar a verdade de a lguma opinião, 

então ela é capaz de não ser verdadeira; logo, é incerta. Pois bem, 

metodicamente exper imento negar a verdade de todas as minhas 

opiniões. A dificuldade disso é que seria uma tarefa infinita submeter 

cada u m a das minhas opiniões ao teste da negação. Em vez de 

fazê-lo, porém, posso tomar um atalho. U m a vez que, "solapados 

os fundamentos, rui espontaneamente o que quer que sobre eles se 

encontre edif icado", 7 bas ta-me quest ionar os ju ízos existenciais . "A 

5 DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: Vrin, 1976. p. 10. Ênfase minha. 
6 Ibidem. p. 12. Ênfase minha. 
7 DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. Vol. 1. Paris: Vrin, 1968, p. 19. 
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dúvida", como explica Lévy-Bruhl , "at inge todas as proposições 

que afirmam algo fora do nosso pensamento ; ela não diz respeito às 

essências, mas somente às exis tências" . 8 

O fato é que eu, seja quem eu for, sou capaz de consistentemente 

negar a existência de Deus, a existência do mundo, a existência de cada uma 

das coisas que se encontram no mundo, a existência do meu próprio corpo. 

Posso negar tudo o que é afirmado pelas ciências. Posso consistentemente 

negar a existência de qualquer positividade que se apresente à minha 

consideração. Positividade é tudo aquilo que admite uma definição positiva. 

Com efeito, é analiticamente verdadeira a proposição segundo a qual é 

possível consistentemente negar a existência de qualquer objeto definido 

ou determinado. Isso não significa necessariamente que esses objetos 

determinados não existam, mas que tanto é possível que existam quanto 

que não existam. A existência de tais objetos é contingente e relativa. 

Contudo, o cogito, como se sabe, pretende estabelecer um limite à 

negação. No auge de sua dúvida hiperbólica, Descartes percebeu que 

Enquanto eu queria pensar que tudo era falso, necessariamente era 
preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que 
esta verdade: penso, logo sou, era tão firme e segura que todas as mais 
extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de abalá-la, 
julguei que a podia receber, sem escrúpulo, como o primeiro princípio 
da filosofia, que eu procurava.9 

8 Cit. GILSON, Étienne. "Commentaire" In: DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: 
Vrin, 1976, p. 287. E verdade que, no Discours de la méthode, Descartes diz que, como é possível que 
nos enganemos em questões de geometria ou lógica, tomaria como falsas também "as razões que antes 
tomara como demonstrações". Mais tarde, nas Meditationes de prima philosophia, o fundamento último 
dessa desconfiança quanto às verdades lógicas é a possibilidade de que estejamos permanentemente 
a ser enganados por um gênio maligno. Só o cogito permaneceria indubitável, pois, mesmo para 
ser enganado, é preciso ser. Contudo, não é possível, de modo logicamente consistente, afirmar a 
inconsistência das verdades lógicas. Contra Descartes, hoje sabemos que, nesse ponto, a dúvida 
simplesmente não é admissível. Do mesmo modo, é claramente inadmissível a tentativa de Descartes 
de recuperar as certezas lógicas através da prova (de toda maneira sofistica) da existência de um ser 
que, sendo perfeito, não seria capaz de nos enganar. Trata-se de uma petição de princípio, uma vez que 
pressupõe as próprias certezas que pretende fundamentar. 

9 DESCARTES, René. Discours de la méthode. Paris: Vrin, 1976, p. 32 . Ênfase do autor. 
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A certeza absoluta quanto ao ser do pensamento corresponde 

à certeza absoluta quanto à incerteza do ser de todos o,s objetos 

determinados do pensamento. Esta segunda certeza - a certeza 

da incerteza - obriga o h o m e m moderno a reconhecer o caráter 

contingente e relativo de todo conhecimento positivo. Observo que, 

em última análise, é isso que o obriga a instaurar, por exemplo, a 

ciência e os procedimentos jurídicos modernos como processos abertos 

à razão crítica, públicos, e cujos resultados estão sempre, em princípio, 

sujeitos a serem revistos ou refutados. 

Voltemos ao cogito. Penso, logo sou. "Mas", como diz Descartes, 

ainda não entendo satisfatoriamente exatamente quem eu seja, 
eu que necessariamente sou; destarte, é preciso tomar cuidado 
pra que não imprudentemente assuma ser outra coisa, e não me 
equivoque nesse conhecimento que sustento ser mais certo e 
mais evidente que todos os que já tive anteriormente.10 

Depois de dúvida tão radical, não tenho certeza de absolutamente 

nada de determinado sobre mim. Quando digo "penso, logo sou", não 

é nem o meu corpo, nem a minha personalidade, nem o meu caráter, 

nem os meus pensamentos particulares, nem positividade alguma que 

tenho certeza de ser. Como todas as demais positividades, elas foram por 

mim negadas, junto com todos os objetos contingentes, condicionados e 

relativos. Só não posso negar de mim o próprio ato de negar, a própria 

negação negante. Sendo assim, reduzo-me, enquanto resultado do 

dubito, a pura negatividade em dois sentidos: primeiro, no sentido de 

nada conter de determinado ou positivo; segundo, no sentido de ser a 

própria negação de tudo o que é determinado ou positivo. Enquanto tal, 

10 DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia. Paris: Vrin, 1978, p. 26. 
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porém, não tenho nenhuma propriedade que me individualize, que me 

diferencie de nenhuma outra pessoa. O que me individualizava, o que me 

diferenciava das outras pessoas era exatamente o que eu tinha de positivo 

e determinado, o que tinha, portanto, de contingente, condicionado e 

relativo. Depois do dubito, o que fica não é sequer meu pensamento, mas 

apenas o pensamento, a razão. 

O dubito me trouxe, portanto, ao reconhecimento de uma cisão 

epistemológica. De um lado, pus o que é determinado e positivo, que 

é também contingente, condicionado e relativo; de outro, pus o que é 

indeterminado e negativo, que é também necessário, incondicionado e 

absoluto. Naquele pólo encontra-se o mundo inteiro; neste, encontro-me 

eu, mas somente na medida em que, não sendo mais nada do que era 

antes, identifico-me com a pura razão. A essa cisão epistemológica - a 

essa crise - constitutiva da modernidade filosófica chamo de apócrise.11 

Descartes pensa poder recuperar algumas certezas, além 

dessa, através de uma prova - chamada "prova ontológica" - da 

existência de Deus. Mas essa "prova", como Kant veio a demonstrar, 

é insustentável. Sendo assim, pode dizer-se que o homem moderno 

é o homem que viu desabar, ao sopro da razão, todos os castelos de 

cartas das crenças tradicionais: o homem que caiu em si; e, como o si 

em que caiu nada é de determinado, de modo que, em certo sentido, 

nada é, o homem moderno caiu no nada, no nihil. Eis o niilismo 

instaurado pela filosofia de Descartes. 

Na verdade, o filósofo alemão Friedrich Heinrich Jacobi, que 

foi um dos primeiros pensadores a empregar sistematicamente o termo 

"Nihilismus", mostrou que toda filosofia radicalmente ambiciosa conduz ao 

11 CÍCERO, Antônio. O mundo desde o fim. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, cap. 3. 
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niilismo. Sendo assim, é preciso dizer que a obra de Descartes não fez senão 

cumprir o destino da filosofia radicalmente ambiciosa. 

Com efeito, a filosofia radicalmente ambiciosa é aquela em 

que a razão se mostra radicalmente ambiciosa. Trata-se, como dizia 

Aristóteles, da "filosofia primeira". Essa é a filosofia que "contempla 

o ente enquanto ente e aquilo que, enquanto tal, lhe cabe" . 1 2 Tal é a 

filosofia em que a razão busca a - ou ao menos , como Descartes o faz, 

uma - verdade absoluta, universal, necessária. 

Ao comparar favoravelmente o estilo filosófico ensaístico 

com o tratadístico, em seu ensaio "Der Essay ais Fo rm" , 1 3 Theodor 

Adorno põe em dúvida a ambição do segundo de (1) começar ex 

nihilo, a partir de uma tabula rasa; (2) pressupor a prioridade do 

método; (3) separar r igidamente forma e conteúdo; (4) desprezar o 

transitório para buscar o atemporal; (5) confiar na abstração. Penso 

que esse conjunto de características constitui uma excelente descrição 

da filosofia primeira, isto é, da filosofia radicalmente ambiciosa. 

1. A filosofia primeira não pode deixar de começar ex nihilo, 

recusando qualquer pressuposto ou preconceito que não tenha subsistido 

à crítica. Por isso ela começa por fazer tabula rasa de todos os dados. 

2. Dado que o método é, ex definitione, o caminho para 

o conhecimento, ele está necessariamente presente, implícita ou 

explicitamente, em todo empreendimento cognitivo, inclusive nos que 

se manifestem em ensaios. Enquanto, porém, estes são capazes de deixar 

de tematizá-lo, o tratado, exatamente por sua ambição de examinar todo 

pressuposto e preconceito, tematiza-o explicitamente e, ao fazê-lo, o 

12 ARISTÓTELES. Metafísica . Valentin Garcia Yebra (org.). Madrid: Gredos, 1970, livro IV. cap. 1, 
1003 a 20. 

13 ADORNO, Theodor. "Der Essay ais Form". In: . Gesammelte Schriften. Org. Rolf Tiedermann. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, Bd. 11 (Noten zur Literatur I), p. 9-33. 
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tratado reconhece a prioridade - prioridade cronológica - que cabe ao 

método, em virtude precisamente de ser o caminho para o conhecimento. 

3. A separação entre forma e conteúdo é conseqüência da 

pretensão de universalidade da razão, que é capaz de se manifestar 

através de diferentes formas particulares, porém não admite confundir-

se com nenhuma delas, já que, se o fizesse, estaria a limitar a si 

própria. Em última análise, semelhantes autolimitações implicariam 

autocontradições performativas. Por isso, a razão considera acidentais 

as formas particulares - por exemplo, as diferentes línguas - através 

das quais se manifesta. 

4. Da mesma pretensão à universalidade deriva a indiferença 

pelo transitório, que é necessariamente particular. Assim, em seguida 

à definição da filosofia primeira acima citada, como aquela que 

"contempla o ente enquanto ente e aquilo que, enquanto tal, lhe cabe", 

Aristóteles prossegue afirmando que essa filosofia "não se identifica 

com nenhuma das que chamamos particulares, pois nenhuma das 

outras examina em geral o ente enquanto ente, mas , tendo separado 

uma parte dele consideram os acidentes desta [. . .]". 1 4 

5. A confiança da primeira filosofia na abstração é 

manifestação da confiança na própria razão, pois a abstração é um 

dos atos fundamentais da razão. 

Numa obra que escreveu sobre Hume, Jacobi conta que leu a 

Ética, de Spinoza, tentando encontrar uma formulação mais clara da 

versão cartesiana da prova ontológica da existência de Deus. Ele a 

encontrou, mas, ao fazê-lo, percebeu - como Pascal, antes dele, percebera 

no Deus de Descartes - que essa prova não valia para o Deus de Abraão, 

de Isaac ou de Jacó, mas somente para o Deus dos filósofos, que não 

14 A R I S T Ó T E L E S . Ib idem. 
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passava de uma abstração. 

Ele tem razão, é claro. Não é só o Deus de Spinoza, mas o 

Deus de toda filosofia - e mesmo de toda teologia racional - que se 

opõe ao deus concreto e pessoal da religião. A verdade é que não 

há, por exemplo, como conciliar a substância simples e eterna que 

constitui o primum mobile, o Deus de Aristóteles, que não passa 

de pura forma e pura inteligência, cujo pensamento só tem como 

conteúdo a si mesmo, pensamento do pensamento ou inteligência 

da inteligência, com o Deus judaico-cristão, que se interessa pelos 

homens, dirige-se a eles, conversa com eles, dá-lhes instruções, 

recompensa-os ou os pune, etc. Assim, ao usar as provas aristotélicas 

da existência de Deus, Tomás de Aquino conseguiria, no máximo -

caso essas "provas" fossem inatacáveis - provar a existência de um 

Deus incompatível com o Deus da sua religião. 

O Deus de Spinoza, por exemplo, que se identifica com a 

natureza - Deus sive Natura]5 -, isto é, a substância infinita, não se 

reduz a nenhum ente particular. Em carta a Moses Mendelssohn, 

Jacobi, explicando o sistema de Spinoza, diz que, para este, 

o primeiro - não apenas nas coisas extensas ou nas pensantes, 
mas o que é primeiro em umas e nas outras, e igualmente em 
todas as coisas - o ser original [das Ur-Sein], o real onipresente 
e imutável que, ele mesmo, não pode ser nenhuma propriedade, 
mas do qual tudo o mais é apenas uma propriedade sua, esse 
único e infinito ser de todos os seres é chamado por Spinoza de 
Deus ou substância.16 

E continua: 

Esse Deus não pertence, portanto, a nenhuma espécie de coisas, e 

15 SPINOZA, Baruch. Ethica/Ethique. Paris: Vrin, 1977, propositio IV, demonstratio, p. 19. 

16 JACOBI, Friedrich Heinrich. Schríften zum Spinozastreit. Hamburg: Meiner, 1998, p. 99. 
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não é nenhuma coisa separada, individualmente diferente. Assim a 
ele não pode convir nenhuma das determinações que distinguem as 
coisas individuais; tampouco uma consciência ou um pensamento 
próprio e particular, ou uma extensão, figura ou cor própria e 
particular; ou o que quer que se possa nomear que não seja puro 
elemento original [Ursíqff], pura matéria, substância universal.17 

Finalmente, no que mais nos interessa, Jacobi cita um famoso 

trecho da carta L de Spinoza e o comenta: 

Determinatio est negatio, seu determinatio ad rem justa 
suum esse non pertinet. [A determinação é negação, ou seja, 
a determinação não pertence à coisa segundo o seu ser]. As 
coisas individuais portanto, na medida em que existem somente 
de certo modo determinado, são non-entia [não-entes]; e o ser 
infinito indeterminado é o único verdadeiro ens reate, hoc est, est 
omne esse etpraeter quod nullum datur esse [ente real, ou seja, 
é todo o ser, além do qual nenhum ser é dado].18 

Jacobi entende que, para Spinoza, tudo o que é fmito é 

concebido como uma limitação ou negação do infinito {determinatio 

est negatio). Só a substância infinita, que não se reduz a ente 

particular nenhum, é inteiramente positiva, não possuindo limitação, 

determinação, negação alguma. Com efeito, na carta XXXVI , Spinoza 

afirma que "uma vez que 'de terminado ' não denota nada de positivo, 

mas apenas a limitação da existência da natureza concebida como 

determinada; segue-se que aquilo cuja definição afirma a existência 

não pode ser concebido como determinado" . 1 9 Tal é a substância ou 

Deus, um ente "que é absolutamente indeterminado" . 2 0 

17 Ibidem. 
18 Ibidem, p. 99. 
19 SPINOZA, Baruch. "Epístola XXXVI". In: . Opera. Carl Gebhardt (org.). Heidelberg: 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1925, v.IV, p. 184. 
20 Ibidem, p.185. 
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É verdade que Spinoza havia explicado, no Tratado sobre a 

reforma do entendimento, que o emprego uma expressão negativa, 

como "indeterminado", para Deus ou a substância, que nada tem 

de negativo, deve-se ao fato de que "as palavras fazem parte da 

imaginação", de modo que as coisas "que só estão no intelecto, e 

não na imaginação", costumam receber denominações negativas. 

Exemplos são "incorpóreo", "infinito", e t c . 2 1 

Com razão, porém, Jacobi observa que, independentemente da 

terminologia spinozista, tal indeterminação não é concebível senão através 

da abstração - da negação - de toda determinação, de modo que o summum 

reale é, enquanto tal, o summum abstractum. Trata-se, portanto, segundo 

ele - que chegou à conclusão de que toda filosofia puramente racional 

daria no mesmo resultado - do mais puro niilismo. 

Em última análise, a razão pela qual, quando radicalmente 

ambiciosa, a filosofia é niilista, no sentido de Jacobi, é que, quando 

radicalmente ambiciosa, a filosofia busca o absoluto: o absoluto 

ontológico e/ou o absoluto epistemológico. "Absoluto" , de ab 

solutum, isto é, ab alio solutum significa em primeiro lugar o que é 

solto, livre, desligado e independente de outra coisa: o que é por s i . 2 2 

Assim é, por exemplo, a substância, segundo Spinoza, já que ele a 

define como "aquilo que é em si e é concebido por si: isto é, aquilo 

cujo conceito não precisa do conceito de outra coisa, partir da qual 

deva ser formado" . 2 3 

Deixemos Spinoza de lado por um momento . Na metafísica 

21 SPINOZA, Ibidem, p. 33. 
22 Os gregos não tinham nenhuma palavra para a latina absolutum. O mais próximo talvez seja a 
palavra anhypotheton, literalmente algo como incondicionado. Foi Nicolau de Cusa, já no século XV, 
o primeiro filósofo que tornou o adjetivo "absoluto", substantivado, uma das categorias fundamentais 
da metafísica. 
23 SPINOZA, Ethica/Ethique. Paris: Vrin, 1977, Def. III., v.II, p. 45. 
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clássica, o concei to do absoluto é obtido por diversos caminhos . 

No fundo, porém, eles não passam de diferentes versões de uma 

teologia negativa. O concei to do absoluto, consist indo no conceito 

do não-relat ivo, é obtido exatamente através da abstração de todo 

o relativo. Não é necessário fazer um grande esforço analítico para 

compreender que, necessar iamente , tudo o que é particular, tudo o 

que é cont ingente , tudo o que é temporal , tudo o que é empír ico, 

tudo o que é finito, tudo o que é definido, tudo o que é determinado 

é relat ivo; e, uma vez que comumente chama-se de "pos i t ivo" 

precisamente aquilo que é definido, determinado e t c , segue-se que 

tudo o que é posit ivo é relativo. 

Desse modo, chegamos a algo que é aparentemente - mas 

apenas aparentemente - oposto à substância de Spinoza. Se todo 

positivo é relativo, então o absoluto é negativo, ou a negatividade 

é absoluta. Não tendo nada de particular, acidental, contingente, 

temporal, empírico, finito, definido, determinado, positivo, o absoluto 

é universal, necessário, atemporal, transcendental, infinito, indefinido, 

indeterminado - e negativo. Trata-se de um absoluto negativo ou de 

uma negatividade absoluta. 

Na verdade, a oposição entre esse resultado e o de Spinoza é apenas 

aparente. Este chama o caráter absolutamente indeterminado da substância 

- do absoluto - de "absolutamente positivo", em oposição ao determinado, 

que sofre a negação; como vimos, poderíamos chamar o mesmo caráter 

absolutamente indeterminado do absoluto de "absolutamente negativo". 

Ora, é o caráter mdeteirninado, logo, inapreensível, do absoluto que 

autoriza a chamar de "niilista" qualquer das duas formulações. 

Mas quero voltar ao indeteiminado, tal como se encontra num ponto 
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muito anterior da história da filosofia. Refiro-me ao que é considerado o 

primeiro texto filosófico conhecido: a sentença do filósofo Anaximandro de 

Mileto. 2 4 Esse texto foi preservado por ter sido citado por Simplício 

nos seus Comentários sobre os livros da Física de Aristóteles.25 A obra 

de Simplício data do século V d.C. e se baseia no livro As opiniões 

dos físicos, escrito no final do século IV ou III a.C. por Teofrasto, 

sucessor de Aristóteles. Dado que o s antigos não usavam aspas, 

os filólogos discutem há muito tempo sobre o que, no parágrafo de 

Simplício dedicado a Anaximandro, pertence originalmente a este 

filósofo, o que a Teofrasto, e o que ao próprio Simplício. U m a vez 

que, no presente ensaio, Teofrasto não me interessa diretamente, vou 

ignorá-lo e citar apenas os trechos que são reconhecidos pela maior 

parte dos mais importantes fi lólogos como citação do próprio texto 

de Anaximandro. Ei-los: 

Princípio [...] dos entes [é] o ápeiron ["infinito", "ilimitado", 
"indefinido", "indeterminado"] [...]. A geração é para os entes a 
partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles 
se gera segundo o necessário. Pois eles dão justiça e reparação 
uns aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo.26 

Substantivando o adjetivo ápeiros (emHomero, apeíron), "irmnito" 

ou "ilimitado", Anaximandro transforma-o em to ápeiron, "o iirfinito", 

"o ilimitado", "o indefinido", "o indeterminado", do qual faz o princípio 

negativo de tudo o que é peperasménon: "positivo", ' l inito", "limitado", 

24 Neste ponto retomo e recontextualizo, com pequenas modificações, um trecho do ensaio "Proteu", 
que se encontra em CÍCERO, Antônio. Finalidades sem fim. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 
p. 209-240. 
25 SIMPLICIUS. "In Aristotelis physicorum libros commentaria". In: DIELS, Hermann (org). . 
Commentaria in Aristotelem Graeca, vols.9-10. Berlin: Reimer, 1882, p. 24. 
26 DIELS, Hermann; Kranz, Walther. Die Fragmente der Vosokratiker v. I. Hildesheim: Weidmann, 
1992, fr.l,p. 89. 
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"definido", "determinado". Usarei aqui a palavra "indeterminado" 

(referente à ausência de determinação tanto quantitativa quanto qualitativa) 

como sinônimo de ápeiron. Não se trata de um princípio entre outros. Em 

fragmento citado por Hipólito, Anaximandro diz que o ápeiron é eterno 

e sem idade.27 E ainda num terceiro, citado por Aristóteles, qualifica-o de 

incorruptível.28 Trata-se de um princípio absoluto. 

Não se deve pensar que ele consista num elemento, a partir 

do qual se tenha formado o mundo. O ápeiron é simplesmente o 

indeterminado. Observe-se que a palavra "elemento" pertence sem 

dúvida a Simplício ou a Teofrasto, mas não a Anaximandro. Também 

não há por que pensar, como Simplício, que se trate de "outra natureza 

[phusis] qualquer ilimitada". Toda natureza particular é, ao menos 

qualitativamente, limitada, isto é, determinada. Não seria possível 

determinar o indeterminado sem que ele deixasse de ser o que é. 

Para Anaximandro, pois, o princípio absoluto do determinado é o 

indeterminado. O deter minado não passa de um fragmento, momento ou 

aspecto do indeterminado. 

Anaximandro foi, segundo uma tradição relatadaporDiógenesLaércio, 

"o primeiro a desenhar o perímetro da terra e do mar",29 Aproximadamente 

cem anos depois desse feito, Heródoto declarou, em suas Histórias, que ria "ao 

olhar os circuitos da terra já desenhados por muitos, e nenhum razoavelmente 

explicativo: eles desenham o oceano a correr em tomo da terra, sendo esta 

circular como se feita com um compasso, e tendo feito a Ásia igual à Europa".30 

Kirk e Raven especulam que Heródoto deve ter visto mapas 

feitos por Hecateu, a partir do modelo de Anaximandro. 3 1 De 
27 Ibidem, fr. 3, p. 89. 
28 Ibidem, 1992, fr. 3, p. 89. 
29 Ibidem, 1992, fr . l2Al . 
30 HERÓDOTO. Histoires. Paris: Les Belles Lettres, 1968, v. IV, p. 36. 
31 KIRK, G.S. e RAVEN, J.E. Thepresocraticphilosophers. Cambridge: University Press, 1963, p. 103. 
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qualquer modo, o oceano cerca a terra no escudo de Aquiles, descrito 

por Homero. Consta que, para o primeiro filósofo de que se tem 

notícia, ou seja, Tales, a terra, que é, em última análise, feita de água, 

flutua sobre o oceano. Nesse caso, o oceano está para a terra como 

o ápeiron para o peperaménos, isto é, como o indeterminado para 

o determinado. Segundo Agatêmero, 3 2 Anaximandro foi o primeiro 

a desenhar o mapa-múndi numa tabula. É provável, porém, que ele 

houvesse traçado mapas também no chão de terra batida, como, 

muito mais tarde, Arquimedes os seus círculos. Teríamos então o 

chão ilimitado como equivalente do indeterminado e o chão limitado, 

circunscrito pelo traçado, como equivalente do determinado. A 

analogia permite perfeitamente conceber como Anaximandro entende 

a relação entre o indeterminado e o determinado. O mapa pode ser 

apagado e retraçado muitas vezes, lá, onde Anaximandro o traçava, 

ou alhures. De todo modo, ele pode, enquanto determinado (dotado 

da forma F), ser modificado (passar a ter a forma F ' ) ; ele não existia r 

antes de ser traçado; ele deixará de existir um dia; ele poderia jamais 

ter sido traçado. Já o indeterminado não pode, enquanto tal, ser 

modificado (justamente por não ser dotado de nenhuma forma que 

possa ser modificada); ele sempre foi e sempre será pressuposto pela 

existência do determinado, e não há possibilidade de que não seja 

assim. Com efeito, é no indeterminado que se encontra a possibilidade 

do determinado, é a partir do indeterminado que ele vem a existir, e é 

para o indeterminado que ele passa ao deixar de existir. Em oposição 

ao determinado ou à forma, é com a não-forma, isto é, com a matéria, 

o movimento e a mudança, que ele se identifica. 

Em segundo lugar, dizer que o princípio absoluto do determinado 

32 Apud KIRK, G.S. e RAVEN, J.E., ibidem, p. 103. 
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é o indeterminado significa também que nada de determinado — 

consequentemente, nada de particular ou positivo—pode ser o princípio 

absoluto. A afirmação do caráter indeterminado ou negativo do princípio 

absoluto não eqüivale a negá-lo, ou seja, não eqüivale negar a vigência 

de todo e qualquer princípio absoluto. A negação da vigência de todo e 

qualquer princípio absoluto não passaria de um princípio absoluto do qual 

decorreria a negação da sua própria vigência, quer dizer, não passaria de 

um paradoxo estéril e autodestrutivo. Anaximandro não é sofista nem 

relativista, e tampouco se deixa embaraçar pelas aporias em que estes 

incorrem. Afirmar o caráter negativo do princípio absoluto significa 

impedir que ilusoriamente se ponha no lugar do princípio absoluto — no 

lugar do absoluto—qualquer positividade, qualquer ente (divino ou não), 

qualquer forma, idéia ou poema concebível: significa impedir, portanto, 

que se ponha, no lugar do absoluto, qualquer princípio particular ou 

positivo. Assim, dado que a fonte inesgotável e surpreendente dos entes, 

formas e poemas - fonte que também se pode chamar de poesia — é 

precisamente o ápeiron, ou o indeterminado, que é o absoluto, decorre 

daí que, em princípio, nem o conjunto de formas naturais nem o conjunto 

de formas culturais jamais podem estar fechados ou prontos.3 3 

De toda maneira, é nesse contexto que se deve entender a 

última parte do enunciado de Anaximandro. Repito-o por inteiro, 

grifando a parte em questão: 

Princípio [...] dos entes [é] o ápeiron ["infinito", "ilimitado", 
"indefinido", "indeterminado"] [...]. A geração é para os entes a 
partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles 
se gera segundo o necessário. Pois eles dão justiça e reparação 
uns aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo. 

33 Observe-se que, entre as formas naturais e culturais, encontram-se também os atos que se reiteram. 
O ritual de acasalamento de uma drosófila é uma forma natural. Um ritual religioso, uma dança, um 
gesto convencional, um ritmo, um epos, etc. são formas culturais. 
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A maior injustiça é que algo peperasménon, ou determinado, 

usurpe o lugar do absoluto, lugar que pertence ao ápeiron, isto é, 

ao indeterminado; ou que o ápeiron, ou indeterminado, ou seja, o 

absoluto, seja reduzido a algo peperasménon, a algo determinado e 

relativo. Será preciso esperar por Bergson, Heidegger, Wittgenstein 

e pelo pós-estruturalismo para que se consiga levar a cabo a segunda 

injustiça, isto é, a redução do indeterminado ao determinado e relativo. 

Deixemos para falar sobre isso noutra ocasião. A injustiça mais comum 

— e talvez a única — a ocorrer na Antigüidade é mesmo fazer que 

algo determinado usurpe o lugar do absoluto, lugar que pertence ao 

indeterminado. Isso se cumpre de diferentes maneiras. Uma delas é 

pelo fechamento do conjunto de formas naturais ou culturais. 

Quanto às formas naturais, é claro que não é possível, senão 

ilusoriamente, fechar o seu conjunto, quer dizer, impedir a produção 

de novas formas ou a extinção de formas antigas. Não se poderia, por r 

exemplo, impedir a evolução das espécies. Entretanto, a ilusão de que 

o conjunto de formas naturais é fechado pode ser sustentada por muito 

tempo, pois, em geral, a "ordem do tempo" em que se torna perceptível 

a produção de novas formas naturais ou a extinção das antigas é lenta 

em relação à vida humana. Ademais, as novas formas se produzem 

a partir da determinação enclítica, ou melhor, parenclítica, 3 4 exercida 

pelo indeterminado sobre as formas já determinadas, de modo que 

as novas formas se apresentam imediatamente como um desvio ou 

uma perversão das já existentes. De novo, o exemplo da evolução é 

esclarecedor: a nova espécie é tomada como uma monstruosidade, 

como uma exceção que não chega a alterar o conjunto constante de 

34 Emprego essas duas palavras tendo em mente o seu sentido etimológico de "inclinação lateral". 
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formas naturais. De qualquer maneira, a maior parte das culturas 

toma as formas naturais já existentes como eternas. 

O caso das formas culturais é diferente. Normalmente, uma 

formação cultural particular, assim como cada um dos costumes, 

instituições e objetos de que ela se compõe, consiste em algo que foi 

construído e que se mantém a grandes penas, em oposição a inimigos 

naturais e humanos, externos e internos. Dado que toma as formas 

naturais como eternas, ela quer, portanto, identificar com elas as suas 

formas culturais, tentando "naturalizar" os seus costumes e instituições. 

Por isso, ela tende a tentar limitar o conjunto das formas culturais 

admissíveis àqueles que já existem, proibindo, na medida de suas 

possibilidades, a produção ou mesmo a concepção de qualquer forma 

que, não fazendo parte de suas tradições, ela não considere natural. 

Mas o fechamento do conjunto de formas naturais e culturais 

não é a única maneira de fazer que o determinado usurpe o lugar 

do absoluto, lugar que pertence ao indeterminado. Outra maneira 

é a das religiões monoteístas, como o Judaísmo e, depois dele, o 

Cristianismo e o Islã, por exemplo, que transformam um deus pessoal 

e/ou um conjunto particular de prescrições, sancionadas por uma 

casta de sacerdotes ou uma Igreja, no absoluto. O platonismo faz algo 

equivalente a isso, na filosofia. Ora, os gregos não tomavam nenhum 

de seus deuses como absoluto, nem mesmo Zeus: basta ler os poemas 

homéricos para verificá-lo. Anaximandro é capaz de conceituar o 

ápeiron porque, sendo culturalmente grego, está livre dessa idolatria 

monoteísta, mas a conhece bem, porque vive em Mileto, polis na 

costa sul da Ásia Menor, cidade comercial jônica no centro — em 

ebulição política, econômica, religiosa, artística e científico-filosófica 
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— do mundo do seu século. 

Anaximandro diz que os entes "dão just iça e reparação uns 
t 

aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo". De fato, todo 

determinado, toda forma determinada, todo conjunto de formas 

determinadas é mortal precisamente na medida da sua determinidade. 

Assim, uma cultura, uma sociedade ou uma religião se condenam 

à morte jus tamente na medida do seu fechamento, da sua tentativa 

de naturalizar e eternizar as formas de que se compõem, ou de pôr 

no lugar do absoluto, lugar que per tence ao indeterminado, algo 

determinado, logo, relat ivo, como um deus, seja qual for. M a s por 

que os entes dão jus t iça e reparação "uns aos outros"? Porque , 

enquanto determinado, qualquer ente é igualmente relativo. Logo , 

um ente que usurpe o lugar do absoluto está cometendo u m a injustiça 

não só em relação ao indeterminado, mas em relação a todos os 

demais entes determinados. A forma (ou cultura, rel igião, deus , etc.) 

determinada que ocupar o lugar do absoluto vai , por isso, prestar 

contas, em pr imeiro lugar, a outra forma (ou cultura, rel igião, deus, 

etc.) determinada que, na o rdem do tempo, seja capaz de destruí-la, 

por cobiçar o lugar em que aquela se encontra: e, que ao fazê-lo, 

estará a reproduzir a injustiça da primeira; injustiça pela qual, ao 

chegar a sua vez, na ordem do tempo, t ambém pagará. O processo 

não terá fim até que o lugar do absoluto retorne ao indeterminado. 

Em suma, por direito, o absoluto é negat ivo. 

Sendo assim, então, ao contrário do que pretende Heidegger , 3 5 

a sentença de Anaximandro , longe de revelar e resgatar uma 

experiência original do ser que tenha sido encoberta pelo pensamento 

35 Vide HEIDEGGER, Martin. "Der Spruch des Anaximander". In: . Holzwege. Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1950, p. 296-343. 
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metafísico, confirma que a filosofia, quando maximamente ambiciosa 

e radical é essencialmente - logo, desde o princípio - tão niilista 

quanto a metafísica moderna. 

Toda construção intelectual faz uso da razão; porém esta não 

se reduz a nenhuma das suas construções intelectuais; a nenhum dos 

entendimentos que a tornam possível. Ela é sempre crítica também 

em relação a eles. E nesse sentido que ela exerce o papel daquilo 

que Nietzsche chamava de "niil ismo ativo", que ele próprio julgava, 

em determinado momento , representar. Esse niil ismo é sempre 

imprescindível à filosofia teórica, de modo que não tem sentido falar 

de sua "superação". Nesse ponto, Adorno tem razão quando afirma 

que "as superações, mesmo a do niil ismo, inclusive a nietzschiana, 

que, embora tendo tencionado outra coisa, deu palavras de ordem ao 

fascismo, são sempre piores do que aquilo que é superado" . 3 6 

E verdade que, como pensa Heidegger, essa grande tradição 

tratadística - que, afinal, como vimos, remonta ao primeiro texto 

filosófico da tradição ocidental - basicamente ignora o que ele chama 

de "ser". E certo que assim seja: e penso que assim mesmo deve 

ser. O ser, no sentido heideggeriano, não é assunto da filosofia ou da 

lógica, mas da vida, da poesia e da arte. Não admira que o próprio 

Heidegger cada vez mais se tenha aproximado da arte e da poesia nos 

seus últimos escritos. O trabalho da filosofia não é tratar do ser, mas 

salvaguardar a abertura do espaço em que a vida, por um lado, e a 

arte, por outro, l ivremente se dediquem ao ser. 
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