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RESUMO 

CLETO, Marcelo de Souza. A ordem da participação: Eric Voegelin e a ontologia 

do ser finito. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC-SP, 2015. 

A teoria da participação elaborada pela ciência dialética, pressupõe o senti do 

ontológico do intermediário, conceitualmente chamado pela tradição antiga da 

filosofia de metaxy. Na contemporaneidade o debate sobre as propriedades do conceito 

adquiriu relevo epistemológico em função das reflexões efetuadas pelo filósofo e 

cientista político Eric Voegelin. A exegese da obra do autor dimensionou sua ontologia 

primada pela substância política do humano, que encontra no intermediário o nexo 

causal de sua participação nas demais dimensões do ser (daimon, cosmos e sociedade). 

Após o exame da participação mútua no interior da comunidade do ser a tese apresenta 

a problemática da modernidade da metaxy, que realçada no contraste com a gnose, 

coloca a termo via historiogênese a tensão entre verdades. A vitória de uma 

representação da verdade culminou numa história da ordem, explanada desde as 

experiências representativas da tradição grega arcaica como os mitos (Hesíodo) e os 

ritos (Dionísio). O trajeto da investigação valoriza a história, a crítica ao positivismo 

e as diferenciações vindas à luz através do desenvolvimento da arqueologia, fato que 

tornou possível o tratamento específico de experiências que retroagem ao período 

noético. A hipótese da superabundância ontológica do ser finito foi confirmada 

segundo a lógica do idêntico e do diferente,  desdobrada em suas continuidades e 

descontinuidades que vão desde o caráter evocativo e transcendente dos símbolos até 

a intencionalidade presente nas filosofias de Anaximandro e Heráclito. 

Palavras-chave: Eric Voegelin; Teoria da Participação; Intermediário; Metaxy; 

Política. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

CLETO, Marcelo de Souza. The order of participation:  Eric Voegelin and the 

ontology of the finite being. Doctoral Thesis. São Paulo: PUC-SP, 2015. 

The theory of participation developed by the dialectical science assumes the  

ontological meaning of the intermediate conceptually called by the ancient tradition of 

metaxy philosophy. In contemporary times the debate on the concept of property got 

an epistemological relief according to the reflections made by the philosopher and 

political scientist Eric Voegelin. The author’s interpretation of the work scaled its 

ontology prioritized by the political substance of the human, which finds in the 

intermediate causal nexus of its participation in the other dimensions of the being 

(daimon, cosmos and society). After examining the mutual participation within the 

community of the being the thesis presents the problems of the modernity of metaxy, 

which highlighted in contrast with the gnosis, puts the term via historiogenesis the 

tension between truths. The victory of a representation of the truth culminated in a 

history of order, explained since the representative experiences of archaic Greek 

tradition as myths (Hesiod) and rites (Dionysus). The route of the investigation 

enhances the history, the criticism of positivism and the differences brought to light 

through the development of archeology, a fact that made possible the specific treatment 

of experiences that are retroactive to the noetic period. The hypothesis of ontological 

plethora of finite being is confirmed following the logic of the identical and different, 

unfolded into its continuities and discontinuities ranging from the evocative and 

transcendent character of symbols to the present intentionality in the philosophies of 

Anaximander and Heraclitus. 

Keywords: Eric Voegelin; Theory of Participation; Intermediate; Metaxy; Policy.  
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INTRODUÇÃO  

Esta tese, em seu conjunto, se constitui como reflexão sobre os princípios da 

participação, tratando-se, portanto, de uma ação realizada numa época em que as 

investigações acerca da fundamentação ontoepistêmica têm sido retomadas pelo 

crescente interesse teórico, sobretudo em função da obra de Eric Voegelin. 

Atualmente, pode-se notar, talvez mais intensamente do que durante um bom período 

de tempo no passado, um aberto escrutínio e uma tangível reformulação dos 

fundamentos da política, gerados pelo desenvolvimento humano, pelas novas 

tecnologias e pela dinâmica das sociedades que exigem uma governança mais 

participativa. Verifica-se um renascimento do interesse teórico, graças à virtude dos 

novos procedimentos epistemológicos e hermenêuticos que redesenham a autoridade 

dos elementos que perderam importância para a reflexão. Como resultado das 

superações interpretativas que valorizavam uma ciência política matematizante em 

detrimento do conhecimento acumulado pela tradição da filosofia política,  vem à tona 

uma investigação com características pouco usuais na conjuntura: primeiro, por 

reconhecer a importância e a vitalidade da filosofia política clássica para o trato dos 

problemas políticos contemporâneos; segundo, por se destacar como epistemologia 

crítica, fundamentada em oposição às diretrizes positivistas; e terceiro, por fluir da 

necessidade de entendimento e de descrição segundo o atual estado das relações 

oriundas de uma crise sem precedentes na história. 

O prisma objetivante que afetou o fenômeno político diluiu sua complexidade 

num modelo teórico materializado em correntes científicas como o positivismo e o 

historicismo; tendo ocorrido o fortalecimento dessas tendências, que se posicionavam 

contrárias a uma filosofia da realidade, houve a consolidação de uma ciência da 

política presa demasiadamente aos fatos, desencadeando sua impropriedade no que diz 

respeito às dimensões axiológica e ontológica da política. 

Com uma perspectiva de análise singular, a filosofia de Voegelin se lança no 

cenário argumentativo do pós-Segunda Grande Guerra, corporificando uma diagnose 

sobre a situação que a civilização atravessa, elaborando para tanto, uma ciência 
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recuperada da linhagem que se remete às linhas fundamentais da ontologia do ser 

finito, de modo que o ponto central da presente exegese vai em busca dos princípios 

que colocam em movimento a ação humana, se fazendo prefigurada na teoria da 

participação. 

A teoria da participação está presente em toda a filosofia antiga e a obra de Platão 

assume centralidade histórica por primeiro ensejar uma compreensão da realidade em 

novos termos. Elaborando uma ciência dialética, aquela que progride por diérese 

destacando as diferenças e similitudes entre o ser e o não ser , o exercício intelectual 

platônico se lastreia num pressuposto com sentido ontológico, que parte da 

compreensão das ideias (eidos) e da substância (ousia), vindas à existência por meio 

da mútua participação (metaxy) de uma na outra. Para o acesso aos princípios da 

participação, faz-se salutar sua reconstituição, o que deve ser feito seguindo sua 

própria natureza dialética. No uso desta ciência, trata-se então de definir a 

participação, exemplificada pela linha que une a emergência do realmente novo e o 

progressivo esmaecimento do antigo em seu desdobramento que atravessa as 

experiências históricas fundamentais. Portanto, o contorno teórico desta tese se 

verifica na análise de símbolos e movimentos auto iluminativos, aqui organizados de 

maneira a demonstrar os momentos de suprassunção ou integração recíproca que 

caracteriza o intermediário (metaxy). O entendimento do intermediário enquanto 

pertencente à estrutura interina da realidade, encontra na ontologia voegeliniana um 

ambiente analítico próprio, uma vez que se orienta pela situação contemporânea sem 

dar de ombros para a tradição mítica e teórica. 

Para o devido alcance das características fundamentais dessa filosofia e de sua 

forma de expressão do princípio participativo, esta pesquisa estrutura -se do seguinte 

modo, a saber: 

I. O primeiro capítulo expõe a biografia intelectual de Eric Voegelin, dando 

destaque para seu contexto teórico e enfatizando suas principais obras. São 

apresentados os anos formativos em Viena, seus intercâmbios acadêmicos, a 

ascensão do nazismo e a emigração para os EUA. No que tange ao aspecto 
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intelectual, o tratamento do conceito de modernidade dimensiona o caminho 

exegético para a designação do ambiente em que se desenvolve a ontologia 

voegeliniana, bem como substancializa o debate em torno do conceito metaxy. 

Após a definição da modernidade da metaxy, o capítulo apresenta a importância 

dos símbolos que uma vez unidos complexificam a ordem interpretativa. Apesar 

da crise simbólica da época contemporânea, Voegelin recupera a importância dos 

símbolos para a interpretação do mundo político, bem como do complexo 

conceitual e sua reflexão do intermediário. O capítulo segue diferenciando junto 

com o autor, a gnose antiga do gnosticismo moderno, a experiência que diviniza 

o gnóstico no círculo da imanência mundana, conferindo-lhe a tarefa de implantar 

o reino do espírito como reino do mundo. Finaliza-se após acentuar a importância 

da transcendência e expor os pontos de convergência entre a tradição noética e o 

simbolismo cristão. 

II. Após alcançados os símbolos pelos quais o humano confere sentido a si próprio, 

o capítulo segundo desdobra a ontologia que identifica no ser um movimento 

interno sui generis, onde a participação adquire contorno analítico fundamental. 

Em sua obra, Voegelin pondera que divindade e homem, mundo e sociedade 

constituem a unidade primacial da qual toda a realidade provém. Para o avanço 

do debate, é exposto o método historiogenético como o meio adequado para uma 

história da busca e da tensão entre verdades, ou em termos estritamente 

voegelinianos, para uma “história da  ordem”. 

III. O capítulo terceiro coloca em destaque o tratamento contemporâneo da 

representação política em bases numéricas, apresentando o posicionamento 

voegeliniano acerca deste tipo elementar de representação, recusado por suas 

impropriedades existenciais. A nova ciência da política proposta pelo autor, tem 

em vista a restauração da filosofia política, da ordem e da história como uma 

alternativa por meio da episteme no sentido de reabertura da alma em direção à  

experiência de transcendência. Como se verá, na avaliação voegeliniana apenas 

uma filosofia política – matizada não por métodos oriundos da ciência política 

contemporânea, mas iluminada por uma exegese noética que mira os fundamentos 
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do humano – pode encaminhar análises, consciente do profundo desejo de ordem 

expressado pelo nous. Após essas considerações, o debate se acentua diante da 

recusa conjuntural em aceitar o método voegeliniano, principalmente a crítica de 

Hans Kelsen somada às ponderações de Leo Strauss. O capítulo reverbera por 

fim, o contra-ataque voegeliniano inspirado em Giambatistta Vico contra os 

posicionamentos que buscam diminuir as intelecções que abrangem a totalidade 

do meio. 

IV. O capítulo final desenvolve uma arqueologia de experiências históricas, 

analisando os principais símbolos articulados de representação. Para prosseguir 

na investigação da continuidade e da descontinuidade, a experiência religiosa 

grega arcaica e seu potencial articulador são desenvolvidos a partir da 

experiência do dionisíaco, modulada no caráter participativo da divindade, 

nuançando o papel desempenhado pelo ritual na constituição da 

representatividade. Para o avanço investigativo deve-se ter claro o sentido 

voegeliniano de sociedade como a representante da verdade transcendente . Com 

esse conhecimento, a exposição se articula ao problema do aceite do 

representante existencial enquanto chefe também da representação pragmática. 

Uma vez apresentada esta conexão, o passo seguinte procede à análise de 

experiências representativas da tradição arcaica bem como da força mitigadora 

que se desdobra na experiência noética. Para o alcance deste objetivo, o capítulo 

final recorre ao simbolismo sui generis presente na Teogonia de Hesíodo, onde 

se verbaliza um formato transicional entre o discurso do mito e da metafísica  

demonstrando a importância da mitoespeculação para o trato da experiência da 

metaxy. Os símbolos que estão à disposição de Hesíodo são um meio de expressão 

imaginativo demasiadamente compacto para que seja inteiramente adequado ao 

grau de diferenciação noética que a experiência atingiu . A mensagem evocada 

via Musas tem de enfrentar certos problemas de simbolização, uma vez que elas 

devem contar a epifania das estruturas da realidade como uma manifestação 

teogônica. Todavia, lembra Voegelin, as Musas contam a estória da criatividade 

divina sem simbolizar o poder criador divino acima de todas as coisas existentes. 

Com o reconhecimento da experiência noética e o consequente movimento daí 
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derivado, o capítulo quarto acantona as filosofias de Anaximandro e Heráclito 

em busca dos radicais da epistemologia e da ontologia antiga. Considerando 

questões doxográficas contemporâneas, Anaximandro é recuperado em sua 

cosmologia, aquela em que as oposições agem na plenitude das forças 

compensatórias, projetando no cosmos uma concepção esférica enredada pelas 

tensões da polis. Do apeiron anaximandrino, a reflexão encerra-se com a 

exposição da filosofia de Heráclito e seu logos que participa no sim e no não. 

O que se constitui, portanto, é a consideração da importância de Eric Voegelin 

na trajetória que se debruça na análise do ser, mediante o conhecimento de sua 

participação na realidade do cosmos, da sociedade e do daimon. 
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1. BIOGRAFIA INTELECTUAL DE ERIC VOEGELIN 

1.1 Homem, contexto e obra. 1 

No dia 3 de janeiro de 1901, nasce Erich Hermann Wilhelm Voegelin em Colônia, 

Alemanha. Filho do engenheiro civil Otto Stefan e de Elisabeth Ruehl, transfere-se em 

1910 com a família para a Áustria; em 1922, conclui seu doutoramento em ciência 

política na Universidade de Viena. Ambientado na efervescência cultural e política da 

época do colapso do Império Austro-Húngaro e do fim da Primeira Grande Guerra, 

Voegelin nutre-se na atmosfera cosmopolita da capital, que se distinguia no horizonte 

internacional como referência em artes e ciências humanas. Como exemplo dos 

importantes debates travados à época, releva-se os protagonizados pela Escola 

Austríaca de Utilidade Marginal, representados basicamente por Eugen Böhm-Bawerk 

e pela Teoria do dinheiro de Ludwig Von Mises, que confluem para a obra de Joseph 

Schumpeter. Não menos importante, a escola de física teórica liderada por Moritz 

Schlick e que se ligava a Ernest Mach, também se encontrava com grande influência 

na conjuntura intelectual de então.  2 

Como a formação humana se faz num todo abrangente, para além das influências 

imediatas recebidas na Universidade de Viena, deve-se ter em conta a efervescência 

cultural do período. Personalidades como Wittgenstein, Freud, Salomé, Klimt e Rilke 

                                                 
1 A obra completa de Eric Voegelin – The collected works of Eric Voegelin  – foi reunida pela 

University of Missouri Press. Iniciada em 1990 e terminada em 2001  tem um total de 34 volumes, 

composta por livros, artigos e correspondências. 
2 Voegelin se forma entre os dois mais importantes movimentos do positivismo contemporâneo, de um 

lado, tem-se a proximidade de seu orientador, referência para o positivismo jurídico, Hans Kelsen, de 

outro, o positivismo lógico, surgido nos anos 1920 com o Círculo de Viena. Conhecido também como 

neopositivismo, o círculo liderado por Moritz Schlick (1882 – 1936), foi considerado por sua postura 

radicalmente empirista e antimetafísica como um marco para o pensamento filosófico analítico. 

Procurando revolucionar a filosofia por meio do uso dos recursos da lógica simbólica na análise da 

linguagem científica, o círculo vienense contava também entre seus líderes com Rudolf Carnap (1891 

– 1970) e Otto Neurath (1882 – 1945). A partir de meados da década de 30, o Círculo de Viena  

conheceu seu declínio em função da perseguição nazista, ocorrendo um deslocamento das ati vidades 

analíticas para os EUA e também para a Inglaterra, principalmente após a publicação por A. J. Ayer 

de sua Linguagem, verdade e lógica  em 1936. Sobre o positivismo lógico cf.: AYER, A. J. Language, 

truth and logic. HANFLING, O. (org). Essential readings in logical positivism. Oxford: Blackwell, 

1981. HEMPEL, C. Aspects of scientific explanation.  New York: Free Prees, 1956. SCHLICK, 

Moritz. Philosophical papers.  Dordrecht: Reidel, 1979, 2 vols. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus 

logico-philosophicus. São Paulo: EDUSP, 1993. Sobre a importância de Viena, cf.: SCHORSKE,  Carl 

Emil. Viena fin-de-sciècle: política e cultura. São Paulo: Cia das Letras / Ed. Unicamp, 1988.  
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inspiraram toda uma geração, para o jovem Voegelin, a figura com maior proeminência 

em sua formação estético poética foi Stefan George e Karl Kraus, inspiradores da 

geração do entre guerras. No aspecto mais acadêmico, o principal assunto debatido era 

a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, filósofo do direito que em parceria com 

Othmar Spann, orientaram-lhe o doctor rerum politicarum; com o debate acerca da 

interação e da comunidade espiritual, com destaque para os termos-chave: interação, 

vazado da sociologia de Georg Simmel e comunidade espiritual, derivado da sociologia 

de Spann. De maneira geral, o foco circunscrito por Voegelin em sua tese era a 

oposição entre a construção individualista de Simmel ante a universalista de Spann, 

sobressaindo, por sua vez, a principal diferença entre os dois pensadores, “ou a 

realidade social é construída com base nas relações entre indivíduos autônomos ou, 

pelo contrário, há um elo espiritual preexistente entre os seres humanos que se atualiza 

em suas relações interpessoais”.3 

Após os estudos doutorais, o jovem intelectual permaneceu durante o interstício 

de 1922 a 1923 em Berlim, onde pôde frequentar um curso de história da Grécia 

palestrado por Eduard Meyer, o que foi importante por provê-lo com instrumentais 

analíticos que posteriormente lhe serviriam em suas reflexões, como a técnica que 

Meyer aplica em sua História da antiguidade, principalmente sua capacidade de 

constituir uma compreensão da situação histórica considerando a forma como os 

indivíduos nela enredados a pensavam. Com a incorporação de tais procedimentos em 

seu exame comparativo, outras influências advindas de um curso de sociologia da 

cultura ofertadas em Heidelberg por Alfred Weber no ano de 1929, devem ser 

consideradas no seu processo formativo. Um ano antes, em 1928, Voegelin publicara 

em Tübingen sua primeira obra, Da forma da mente americana, estudo oriundo de sua 

estadia nos EUA, onde pôde estabelecer contato direto com John Dewey. No ano de 

1938, ao mesmo tempo em que vem a lume As religiões políticas, obra que debate as 

principais ideologias políticas hegemônicas, como o nazismo e o stalinismo, o agora 

professor Voegelin é demitido de sua cátedra na Universidade de Viena. A demissão 

ocorreu em função de suas atividades intelectuais, como a publicação em 1933, de dois 

                                                 
3 RA, p. 51 



19 

 

 

 

livros que versam sobre a questão racial: o primeiro, Raça e Estado, editado em 

Tübingen, e o outro, A história da ideia de raça; onde se podem verificar suas posições 

frente às teorias racistas que alicerçavam as ideologias de vários estados europeus. 

Da mesma maneira que outros intelectuais alemães, em 1939, Eric Voegelin 

migra para os EUA. Na Universidade do Alabama inicia a redação de sua História das 

ideias políticas, sendo interrompida em 1954 quando alcança um total de oito volumes. 

Seu projeto inicial era a redação de uma história das ideias políticas que oferecesse 

uma alternativa aos compêndios utilizados nas academias americanas, entre os 

adotados estavam a História da teoria política, de George Sabine, e os três volumes 

de história e teoria política de Willian Dunning. 4 Os principais elementos de distinção 

entre a História das ideias políticas de Voegelin e os trabalhos de Sabine e Dunning 

estavam no tratamento enciclopédico e descritivo que deram pois se abstiveram da 

análise teorética e do julgamento crítico, pontos que estavam em primeiro plano para 

a filosofia política de Voegelin.5 

No desenvolvimento das pesquisas sobre as ideias políticas, “foi ficando evidente 

que a limitação que se impõe a uma história das ideias – a convenção de situar seu 

princípio na filosofia grega clássica e fazê-la terminar com certas ideologias 

contemporâneas – eram indefensáveis”.6 Para Voegelin não se poderia versar 

corretamente sobre a Idade Média ou a política medieval sem antes conhecer, muito 

mais do que se conhecia à época sobre as origens do cristianismo,7 defendendo 

                                                 
4 Para a história da HIP cf.: SANDOZ e HOLLWECK. In: VOEGELIN, Eric. História das ideias 

políticas: helenismo, Roma e cristianismo primitivo.  Vol. I. Tradução de Mendo Castro Henriques. 

São Paulo: É Realizações, 2012. Para o debate americano acerca da história das ideias políticas que 

antecedem Voegelin cf.: SABINE, George Holland. History of Political Theory.  New York: 

American Publishers Holt / Rinehart and Winston Inc., 1937. DUNNING, William Archibald. A 

history of political theories:  Ancient and Medieval.  New York: The Macmillan Company; London, 

Macmillan & Co., Ltd., 1902. ______. A history of political theories:  from Luther to Montesquieu.  

London: The Macmillan Company, 1905. ______. A history of political theories:  from Rousseau to 

Spencer. London: The Macmillan Company, 1920.  
5 FEDERICI, 2011, p. 62. 
6 RA, p. 101 – 102. 
7 VOEGELIN, Eric. Gospel and culture. In: The collected works of Eric Voegelin.  Vol. 12. Published 

Essays, 1966-1985. Baton Rouge / Londres: Louisiana State University Press, 1988, pp. 172 -212. Para 

questões acerca da relação de Voegelin com o cristianismo cf.:  DOUGLASS, Bruce. A diminished 

gospel: a critique of Voegelin’s interpretation of christianity.  In: MCKNIGHT, Stephen A. Eric 

Voegelin’s search for order in history. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1978.  
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inclusive que a compreensão dos primeiros séculos do cristianismo não seria completa 

sem um devido aprofundamento em seu lastro judaico.  A partir desses estudos, com 

ênfase no contexto israelita, o modelo de uma história das ideias que começasse com 

a filosofia grega já viera abaixo, de maneira que o quadro histórico já se expandira 

abarcando os impérios do Antigo Oriente Próximo. A conclusão de Voegelin foi que 

“o modelo de um desenvolvimento linear das ideias políticas, de um suposto 

constitucionalismo de Platão e Aristóteles, passando por um duvidoso 

constitucionalismo medieval e culminando no esplêndido constitucionalismo da era 

moderna não poderia mais ser sustentado. 8 Das incontáveis conclusões que História 

das ideias políticas alcança, a mais influente é aquela que coloca em movimento o 

projeto de Ordem e história, os cinco volumes de investigação que aborda justamente 

o período que antecede a experiência política grega, retroagindo compreensivamente 

para as civilizações orientais antigas e se utilizando dos avanços das pesquisas 

arqueológicas contemporâneas. 9 

Dentre todas as obras que foram escritas por Eric Voegelin, a que alcançou maior 

sucesso foi o livro A nova ciência da política; originalmente, The new science of 

politics resulta de um conjunto de preleções sobre “A  verdade e a representação”, 

ministradas na Universidade de Chicago durante o inverno de 1951.  Conhecida como 

principal reduto da escola científica norte-americana, a Escola de Chicago lança como 

diretriz de conhecimento os pressupostos da estatística, da sociologia e da psicologia. 

Contudo, é contra uma maneira reducionista e simplista de se pensar a política que 

Voegelin acentua o tom em suas Conferências Walgreen, como ficaram conhecidas 

suas teses, devido aos financiamentos da Fundação Charles Rudolfh. Walgreen. Com 

a publicação em 1952 das conferências em forma de livro, NCP foi considerada a obra 

mais lida do autor, permanecendo na lista dos editores por três décadas e contando com 

mais de uma dezena de reimpressões. Com a disseminação e o conhecimento de suas 

                                                 
8 RA, p. 101 – 102. 
9 HENRIQUES em sua introdução geral à edição da História das ideias políticas  em língua portuguesa, 

assinala que “Voegelin emergiu renovado de sua luta teórica e que desenvolveu um novo método, 

passando da história das ideias para a análise da experiência da consciência co mo base de teorização. 

Em todo o caso, a História das ideias políticas  jamais se tornou uma oeuvre de passée. Foi antes como 

que um útero onde se gerou a investigação de Voegelin”. (HIP I, p. 24).  
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análises, ocorreu invariavelmente a resposta dos críticos tentando rotulá-lo de maneira 

a minimizar suas ponderações, obrigando-o a se defender em vários graus frente os 

clichês e as escolas de pensamento que tentavam enquadra-lo. Em suas Reflexões 

autobiográficas, o próprio Voegelin elenca os estigmas que lhe imputaram ao longo 

de sua trajetória: “tenho em meus arquivos os documentos segundo os quais sou 

comunista, fascista, nacional-socialista, velho-liberal, novo-liberal, católico, 

protestante, platônico, neoagostiniano, tomista, e, é claro, hegeliano”.10 Os estigmas 

científicos sempre se mostraram insuficientes para classificar pensadores que 

exercitam uma atividade intelectual dissonante ao praticado pelo modo hegemônico da 

ciência, principalmente num cenário político marcado pela dicotomia das  formas 

ideológicas de pensamento, seja à esquerda ou à direita.  11 

No contexto da Guerra Fria, que em seu auge climatizou também a esfera da 

ciência mundial, ocorre de forma ampla, certo empalidecimento das análises críticas e 

descompromissadas com os métodos provenientes do materialismo dialético e do 

positivismo. Nessa guerra de posições que orienta a ciência contemporânea, na qual 

um sistema epistemológico objetivava o aniquilamento de seu outro, a reflexão 

voegeliniana pode ser destacada por se opor às formas de expressão totalitária, uma 

vez que está claro seu esforço em apontar para os vínculos entre o totalitarismo político 

e o totalitarismo epistêmico, contribuindo para que suas teses sustentadas em NCP 

                                                 
10 RA, p. 80 – 81. 
11 FEDERICI (2011) aponta para as possíveis razões do estado atual em que se encontra a fortuna 

crítica de Voegelin, segundo o autor, o volume, o escopo, a complexidade teórica e a 

multidimensionalidade de sua obra podem indicar para sua pouca aderência. Para SANDOZ (2010), 

Voegelin fez poucas concessões aos leitores que não estavam preparados para digerir intelectualmente 

material filosófico e histórico. Outro elemento em sua opinião, é a longa permanência de Voegelin na 

Louisiana State University – instituição de pouco prestígio. Não menos importante é o fato notório de 

sua prática docente, pois privilegiou as atividades em nível da graduação, o inverso do que ocorria 

com a grande maioria dos professores que se interessavam mais pela pós -graduação. A bibliografia 

secundária de Voegelin se caracteriza por matizes muito idiossincráticos ; desde um forte teor 

heideggeriano, encontrado em Giuseppe Duso e Sandro Chignola, passando por outras perspectivas, 

como a cristianizante de Augusto Del Noce e Alessandro Biral, também o jovem Voegelin, inquirido 

pelos trabalhos de Peter Optiz e Jürgen Gebhardt, sem se esquecer da interpretação do império, feita 

por Geoffrey Barraclough. Para as reflexões que têm por prisma a filosofia política de Voegelin, 

considera-se aquelas levadas a termo por Barry Cooper, Mendo Castro, Dante Germino e Willian 

Havard Jr. Não menos importantes são as análises sobre o campo histórico encaminhadas por David 

Walsh, Bruce Douglas e Paul Caringela. Cf.: (HENRIQUES, 2010).  Sobre a recepção brasileira de 

Eric Voegelin, cf.: CLETO, 2012. 
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figurem como uma importante crítica à ciência política contemporânea, de maneira 

específica, e ao projeto moderno, de maneira geral.  12 

Por tratar-se de um filósofo político, seu contexto se projeta como junção central 

para o entendimento de seu pensamento e de seus limites. Após 20 anos lecionando na 

Universidade Estadual da Louisiana, Harvard, Bennington College e na Universidade 

do Alabama, o pensador retorna para a Alemanha em 1958, após ser convidado pela 

Universidade de Munique para dirigir o Instituto de Ciência Política e assumir a 

cátedra pertencente a Max Weber, que se encontrava vazia desde a morte deste, em 

1920. Uma vez instalado em Munique, Voegelin produz a obra Hitler e os alemães, 

material proveniente de um contexto de retorno e de reavaliação das posições alemãs 

no quartel inicial do século XX, reluzindo numa crítica que não perde de vista a 

reconstrução da sociedade em pleno pós-guerra. Resultante de um curso semestral 

ofertado no ano de 1964, onde passa em debate a noção de identidade nacional alemã, 

o livro discute as responsabilidades da camada média, do catolicismo e do 

protestantismo na formação do nacional-socialismo e na consecução das tragédias 

como as de Auschwitz e Birkenau. Sem se furtar ao enfrentamento dos temas tabus 

para uma sociedade que apenas vinte anos os separavam da derrocada hitlerista e do 

choque do holocausto, o filósofo de linhagem socrática sugeriu “que a doença 

espiritual que causou o problema nazista estava ainda presente na Alemanha do pós -

guerra”.13 Com essa conclusão, os ânimos se acirraram por parte significativa da 

                                                 
12 Para outras interpretações e suas bibliografias básicas sobre a crise contemporânea e a recepção da 

Antiguidade em sua face ético política cf.: WEIL, Eric. Filosofia política. Tradução de Marcelo Perine 

. São Paulo: Loyola, 1990. PERINE, Marcelo. Filosofia e violência:  sentido e intenção da filosofia 

de Eric Weil. São Paulo: Loyola, 1987. BERLIN, Isaiah. Estudos sobre a humanidade.  São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002. GRAY, J. Berlin’s Agonistic Pluralism.  In: ______. Post-liberalism:  

studies in political thought. London: Routledge, 1993. ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2000. DUARTE, André. O pensamento à sombra da 

ruptura: política e filosofia em Hannah Arendt.  São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000. STRAUSS, Leo. 

Persecución y arte de escribir y otros ensayos de filosofia política.  Valencia: Ed. A. Lastra, 

Alfonsel Magnànim, 1996. LASTRA, A. La naturaliza de la filosofia política: um ensayo sobre Leo 

Strauss. Murcia: Diego Marín / Leserwelt, 2000. Para outro aspecto do debate contemporâneo como 

a querela entre história dos conceitos e história das ideias cf.: KOSELLECK, Reinhart. Crítica e 

crise: uma contribuição à protogênese do mundo burguês.  Rio de Janeiro: EdUERJ – Contraponto, 

1999. POCOCK, John Greville Agard. Linguagens do ideário político.  São Paulo: EdUSP, 2003. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno.  São Paulo: Companhia das 

Letras, 1996. 
13 FEDERICI, 2011, p. 43. 
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imprensa alemã e de alguns colegas na Universidade de Munique, tornando o ambiente 

nem um pouco agradável, forçando-o, em 1969, retornar para os Estados Unidos e 

assumir o título de professor emérito da Universidade de Stanford.  

Quando Voegelin retorna aos EUA, após sua passagem por Munique, 

desencadeamentos intelectuais ocorrem de maneira a produzir um importante 

reposicionamento de suas pesquisas; este movimento de inflexão epistemológica 

ocorrido no interior de seu pensamento, pode ser apreendido após o exame de Ordem 

e história, que foi principiada em 1956. O plano geral e inicial de OH era a análise da 

história da ordem na sociedade humana, recorrendo às civilizações do Antigo Oriente 

Próximo como seu ponto de partida, tendo por princípio interpretativo a concepção de 

que “a ordem da história surge da história da ordem”. 14 O primeiro volume, Israel e a 

Revelação, desenha o percurso realizado pelas civilizações egípcia, mesopotâmica,  

israelita e helênica em face de questões que dizem respeito à busca do elemento 

originário (arkhe). Para Voegelin, no contexto do Antigo Médio Oriente, o povo de 

Israel protagonizou um novo tipo de existência: a parceria com Deus na história, e à 

medida que os nexos míticos perdiam a transparência e faziam empalidecer as ordens 

parciais da existência, ocorreu a receptividade para o monoteísmo. 15 Dessa maneira, a 

compreensão sentida da realidade trouxe um aumento de conhecimento e uma alteração 

na estrutura da existência pessoal e social, o que Voegelin chama de salto no ser. 

Diferentemente do caso israelita, em outras sociedades, como a grega, ocorre outra 

experiência civilizacional, que surge como uma nova verdade de tipo noético, acerca 

da ordem e da história, resultante também de certo distanciamento das construções 

míticas. O projeto inicial traçado para OH sofreu alterações no decorrer das pesquisas, 

quando os resultados até então alcançados foram suficientes para desencadear 

novamente outro processo de autocrítica e revisão conceitual, causando nova 

movimentação epistemológica, que pode ser representada em grande medida pela obra 

Anamnese e as duas obras finais de OH. 

                                                 
14 OH I, p. 27. 
15 HENRIQUES, 2010, p. 81. 
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O lugar que a obra Anamnese ocupa “(...) é central dentro da odisseia intelectual 

de Voegelin, [pois] marca a mudança da filosofia da história, esboçada em A nova 

ciência da política e desenvolvida nos três primeiros volumes de Ordem e história, 

para a preocupação com a filosofia da consciência dos dois últimos volumes, A era 

ecumênica e Em busca da ordem”.16 Anamnese contém reflexões biográficas e 

meditações epistemológicas redigidas no período de 1943 até 1965, que retratam a 

ruptura empreendida pelo autor ante as filosofias da consciência, influentes desde os 

trabalhos de Husserl. Servindo também de exercício metodológico, aquele que 

possibilitou a última inflexão epistêmica por que passa sua interpretação da ordem, 

agora em direção à ordem da consciência e suas implicações políticas e hi stóricas. 

Com as mudanças na postura interpretativa manifestada nos volumes finais de 

OH e Anamnese, torna-se visível as preocupações do filósofo na busca dos estágios 

iniciais da política, aqueles que ocorrem no interior da consciência, reconhecendo que 

os problemas de ordem humana na sociedade e na história se originam nessa ordem de 

relações, de maneira que a “filosofia da consciência [figura como] a peça central de 

uma filosofia da política”.  17 Ao modular nesta nova fase questões atinentes à filosofia 

da consciência, Voegelin desenvolve um exame que objetiva descobrir a estrutura da 

realidade, partindo da história da auto iluminação proveniente da busca filosófica da 

verdade na consciência humana, alcançada a partir da análise do político em 

consonância com a análise da consciência. 

Voegelin é consciente que a força motivadora que altera o curso de Ordem e 

história estava em suas hipóteses teóricas equivocadas quando iniciou as 

investigações, tornadas obsoletas no decorrer do rápido desenvolvimento das ciências 

históricas, em especial nas áreas da pré-história e da arqueologia. Com base na 

expansão desses conhecimentos contemporâneos, Voegelin concluiu que para a 

apreensão da modernidade presente seria fundamental o entendimento dos símbolos 

                                                 
16 WALSH, 2009, p. 7. 
17 Anamnese, p. 43. 
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que apareceram na primeira modernidade, pois é ali que se podem encontrar as raízes 

das questões ontológicas que atravessaram toda a história e alcançam a atualidade. 

1.2 Moderno e modernidades 

Respeitando os limites inerentes ao processo de intelecção, convém indicar as 

diretrizes fundamentais acerca da modernidade, posta a termo por uma fenomenologia 

acompanhada por uma axiologia que não vai à busca das raízes de um mundo moderno 

representado pela novidade que caracteriza o homem ocidental contemporâneo. A 

acepção de modernidade adotada é aquela que designa “especificamente o terreno da 

urdidura das ideias que vão, de alguma maneira, anunciando, manifestando ou 

justificando a emergência de novos padrões e paradigmas da vida vivida”. 18 

Modernidade compreendida como o domínio da vida pensada, das ideias propostas, 

discutidas, confrontadas nessa esfera do universo simbólico que adquire no mundo 

ocidental seu contorno e seu movimento próprio com o autodenominado mundo 

intelectual. O termo modernidade exprime 

uma categoria propriamente filosófica. Isto quer dizer que a sua significa ção 

não deve ser confundida com as descrições de determinado fenômeno 

cultural, antropológico, social ou político. A modernidade como categoria 

filosófica situa-se num estágio conceptual logicamente anterior àquelas 

descrições. De fato essa categoria, que foi explicitada apenas em tempos 

recentes, aparece estruturalmente ligada ao próprio conceito de filosofia e 

exprime uma forma típica de leitura do tempo pela razão filosófica. Nesse 

sentido, entre modernidade e filosofia, há uma certa equivalência 

conceptual, de modo que podemos afirmar que toda modernidade é 

fundamentalmente filosófica ou que toda filosofia é expressão de uma 

modernidade que se reconhece como tal no discurso filosófico. É, pois, 

traduzida em conceitos filosóficos que a modernidade se dá inicialmente a 

conhecer.  19 

A presente interpretação reconhece os traços consensualmente originais da 

modernidade específica que tem sua aparição histórica nos chamados tempos modernos 

que “só se constitui como estrutura de um universo simbólico quando a razão, no seu 

uso teórico explícito ou formalizado (logos demonstrativo), emerge definitivamente 

como instância reguladora do sistema simbólico da sociedade”. Axiologicamente, “o 

                                                 
18 VAZ, 2012a, p. 12. 
19 (VAZ, 2002, p. 225). 
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primeiro e mais decisivo impacto dessa reorganização dos símbolos fundamentais d e 

representação do mundo ocorre na percepção e na consciência do tempo”.  20 Nessa 

conjuntura, pode-se elencar a emergência de um presente qualitativamente novo, 

ambiente onde se exerce o ato da razão, que se desdobra nos sofistas e em Platão como 

consciência do tempo em novo caráter, sua modernidade vem de sua consciência 

histórica. Ao se impor a tarefa de releitura do tempo presente, a consciência histórica 

revela uma “retrodição crítica do passado e a predição racional do futuro”,  tratando-

se, pois, “de uma consciência modal, envolvida na decifração do modo presente do 

tempo (modus, modernum, modernitas: o tempo, a qualidade, a essência)”.  21 

Lima Vaz  acompanha Voegelin no reconhecimento desse fundo, em que 

mudanças radicais na relação do ser humano com o tempo pressupõe as linhas 

principais para a compreensão da modernidade presente, contribuindo com uma 

axiologia da modernidade contemporânea, que prioriza a busca do valor devido 

enquanto forma civilizacional, em que o avanço histórico e a conquista intelectual é 

reconhecida “nos albores dos tempos modernos, quando a consciência aguda [e] a 

novidade que irrompia dos quadros tradicionais de vida exprimia -se no 

reconhecimento otimista de novos estilos de existir, de pensar  e de agir, e na 

proposição de novos modelos programáticos de um novo mundo a construir”. 22 Para 

que a instauração da novidade temporal se efetivasse foi necessário 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”,23 em que o agora ou o atual do tempo adquire uma novidade qualitativa, 

assim, o tempo presente mostra-se revestido de um “privilégio expresso numa estrutura 

axiológica capaz de desqualificar a primazia do antigo e de pôr em questão a instância 

normativa do passado fixado na identidade de uma origem, diante da qual o presente 

                                                 
20 VAZ, 2012a, p. 13. 
21 Idem. 
22 Idem, p. 17. 
23 VAZ, 2002, p. 226. 



27 

 

 

 

abdica de qualquer predicado de valor, limitando-se a fluir sempre igual a si mesmo 

na sucessão temporal”. 24 

Abordada em ângulo filosófico, modernidade significa a reestruturação modal na 

representação do tempo: este passa a ser representado como uma sucessão de modos 

ou de atualidades, constituindo segmentos temporais privilegiados pela forma de razão 

que neles se exerce. Neste sentido, o tempo é vivido como propriamente histórico, e 

nele alguma coisa acontece que pode ser chamado de qualitativamente moderno, isto 

é, a história surge como nova matriz, nomeada por Voegelin de diferenciação noética 

da consciência. Em sua axiologia da modernidade, o autor guia-se pela experiência 

cuja primeira aparição histórica no mundo antigo permite compreender a natureza 

metaxial do moderno. 

1.3 Metaxy 

Metaxy: participação, intermediário, entre. Quando apresentada em termos vem 

sobrecarregada com a integridade de seu movimento, seu tratamento adequado 

pressupõe a compreensão de sua substância. A utilização da metaxy como um conceito, 

vem do equilíbrio entre o conhecimento dos símbolos e de sua realidade inspiradora, 

bem como da sapiência do que está para além deles. Os símbolos primários das 

sociedades que somadas à diferenciação conceitual, subjazem como base experiencial 

da ciência que versa sobre o que existe como intermediário, ou metaxy do grego. A 

devida expressão do intermediário delineia tanto a ordem como a desordem, uma vez 

que como um conceito empírico, metaxy guarda princípios metodológicos que visa 

expressar a realidade do meio via símbolos articulados que foram e são produzidos 

pelas sociedades em seus processos de auto iluminação. 

A definição da participação enquanto metaxy dimensiona o caminho exegético 

em que se desenvolve a ontologia voegeliniana. Na orientação dessa filosofia, cumpre 

seguir e quando couber expandir a análise dos símbolos transicionais encontrados na 

                                                 
24 Idem. 
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história da auto iluminação, pois da consciência desses fatos é que se abre para a s 

questões fundamentais que possibilitam apresentar, explicar e analisar o intermediário. 

Utilizando por recurso intelectual uma filosofia situada na contemporaneidade, 

convém desdobrar o padrão hermenêutico que inspira esta tese, que se pôs como 

objetivo a meditação acerca da ruptura que é pensável na pressuposição de uma 

continuidade que se rompe. 

Essa pressuposição (...) impõe pensar o novo como negação dialética do 

antigo que lhe dá origem. No acontecer histórico não há, evidentemente, 

nenhuma emergência do absolutamente novo. A continuidade do tempo 

subjaz a todas as mudanças. O paradigma da ruptura deve ser inicialmente 

formulado segundo os termos da relação que continua a unir o antigo e o 

novo no desenrolar histórico da sua separação.  25 

Conhecida a linha definitória, em que a ruptura separa a emergência do novo no 

gradual desaparecimento do antigo, ganha contorno uma teoria da participação 

orientada pela dialética entre continuidade e descontinuidade, como a animação que 

acompanha o desenvolvimento da razão ocidental: “continuidade e descontinuidade 

entre mito e razão filosófica no mundo Antigo, entre fé e razão clássica na Idade 

Média, entre fé e razão Moderna no mundo pós-medieval”. 26 O conhecimento dessas 

passagens, ou mais especificamente, os vários nomes que o processo meditativo atribui 

a si mesmo em sua auto iluminação não são conceitos ou definições referentes a 

objetos. Esta observação é importante porque introduz a noção do que Voegelin nomeia 

de índices de linguagem que são produzidos pelo movimento meditativo. Dentro do 

processo primário de meditação, não existe uma linguagem pré-existente que pode ser 

aplicada como recurso de resposta; o que passa a existir é a língua que surge a partir 

do processo próprio da metaxy. 

No passado pré-conceitual da metaxy está o contexto das experiências 

civilizacionais que dão base milenar para as tradições chinesa, indiana, egípcia que 

formam o conjunto das sociedades produtoras de auto interpretações chamadas por 

Voegelin de não-noéticas. As interpretações não-noéticas advêm dos esforços 

                                                 
25 

VAZ, 2012a, p. 18.
 

26 VAZ, 2012a, p. 18. 
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empreendidos pelas civilizações em suas auto compreensões primárias. O argumento 

apresentado por Voegelin busca esclarecer que apesar da importância contida nas 

experiências anteriores ao discurso do nous, o que se imporá é a diferenciação 

promovida por este em detrimento das outras interpretações.  

A experiência grega expressa em sua identidade noética se revelará 

invariavelmente definidora e conceitual, de modo que essa forma de ser implicará 

também a narrativa da identidade das outras formas de experiência civilizacional, que 

a partir de então, serão relatadas pelo logos histórico. O aparecimento da noese ocorre 

em tensão com a auto interpretação vigente da sociedade, essa relação oposicional é o 

ponto de partida para o estabelecimento da noese enquanto ciência, que coloca em 

operação uma exegese que se desdobra a si mesma. 

A noção geral de noese é pouco útil a uma exegese que tem por objetivo alcançar 

certos aprofundamentos epistemológicos. Conveniente para uma análise robusta é a 

identificação terminológica efetuada por Aristóteles, que entende nous como o fator 

direcional de conhecimento, presente na tensão da consciência para o fundamento. Por 

nous, Aristóteles entende, a capacidade humana de fazer a pergunta que identifica seu 

fundamento como o do próprio ser, que é experimentado como aquele que dá direções 

para o movimento da busca. 27 Os desfechos que o movimento da busca provoca, 

conduzem Aristóteles a uma exegese do desejo noético inigualável, pois compreende 

a tensão situada na consciência como uma participação mútua (metaxy) de duas 

entidades nous, uma na outra. Da parte do nous humano, a pergunta que conhece e o 

conhecimento que pergunta, ou seja, o ato noético (noese) é uma participação que 

conhece no fundamento do ser. A participação noética, somente será possível em 

virtude da precedente participação genética de um no outro, mutatis mutandis, o desejo 

noético pelo fundamento intrínseco à substância do nous humano, aliada ao sentido de 

abertura efetivada pelo nous divino, instaura a participação mútua, metaxy. 

                                                 
27 ARISTÓTELES, Metafísica, 1072b20 e ss. 
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Segundo a definição aristotélica, o que dá ao desejo sua direção e confere 

conteúdo a ele, é o próprio fundamento à medida que move (kinetai) o homem através 

da atração. A tensão para o fundamento, do qual o homem é consciente, tem, portanto, 

de ser entendida como uma unidade que pode ser interpretada, mas não fragmentada 

em partes. Como a tensão existencial em direção ao fundamento se encontra na 

participação do humano no divino, a expressão desse evento enquanto pressuposto 

fundamental da realidade política revela o pleno reconhecimento da metaxy como 

participação, tornando-a um gênero sob o qual os fenômenos desse tipo devem 

subordinar-se como espécie, tendo em vista a concepção aristotélica de gênero como a 

classe mais ampla a que um sujeito pode pertencer, de maneira que gênero é o primeiro 

constituinte da definição, e os quatro predicados restantes – diferença, espécie, 

propriedade e acidente – agrupam-se enquanto predicados posteriores.  

Como toda participação impõe um componente de conhecimento acerca de si 

mesmo e de seu caráter, não obstante pressupõe também seres distintos a si que juntos 

efetivam uma comunidade. Para Voegelin, a noese não pode abdicar da participação, 

pois a participação está na noese, ocorrendo que a experiência noética, interpretando 

a si mesma, ilumina o logos da participação. Enquanto gênero, a participação instaura 

um processo existencial, primeiro no  nous humano em participar do nous divino, 

consequencializando, a experiência participatória interna ao ser que se expandindo 

para fora de si mesma, inaugura a realidade política.  

Precedendo essa inauguração, tem-se a descoberta que o nous alcança ao 

descobrir-se a si mesmo como um processo de busca que deixa para trás fases de uma 

verdade menos luminosa, relegando-as ao passado, tal como ocorre com a interpretação 

não-noética. Para Voegelin, ao fundar a história de sua busca em si mesmo, o nous 

redesenha seu potencial de luminosidade do conhecimento concernente à tensão em 

direção ao fundamento. 28 A ordem, portanto, é a resultante do fator direcional, que 

                                                 
28 Essa atividade traz à tona as outras dimensões da consciência, isto é, a luminosidade da consciência 

e a historicidade do processo. Em particular, o ponto decisivo do argumento de Voegelin – que o 

homem é noeticamente aberto e, portanto, capaz de reconhecer seu fundamento no nous, de modo que 

o caráter essencial do campo histórico é revelado, através da luz lançada no passado pré -noético pela 

luminosidade da experiência noética.  
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encontra no nous a sua máxima representação, de modo que a busca por uma ordem na 

realidade concreta, é a consequência absoluta do mesmo movimento empreendido pelo 

nous em si mesmo. Logicamente, da mesma maneira que a metaxy enquanto busca da 

ordem interna ao nous se realiza na geração contínua de tensão, o que se verifica na 

realidade política é o desdobramento deste movimento no estabelecimento da ordem 

pragmática. 

Reconhecido a grande importância demonstrada pelo vocabulário aristotélico na 

análise do fenômeno político, Voegelin recorre à hipótese da sinonímia como critério 

hermenêutico. O argumento é construído tendo em vista o termo ousia (substância): 

“Pois cada coisa (ousia) é criada por causa de outra com o mesmo nome 

(eksynonymou)”29. “A coisa que empresta a outras coisas a sinonímia delas está em 

relação a elas no mais alto grau de uma coisa deste gênero (malista auto)”30. Na análise 

voegeliniana do corpus aristotelicum, a sinonímia de duas entidades corresponde, 

então, à gênese do humano no nous divino, no sentido do simbolismo mítico da 

sinonímia através da gênese. É através dos símbolos de sinonímia, gênese e 

participação mútua das duas entidades nous que o mito entra na exegese. 

1.4 Símbolos 

Produzidos imemorialmente, os símbolos atravessam as civilizações 

singuliarizando cada processo criativo; como realidades tangíveis com propensão 

abstrata, torna-se acessível como representação. Como sofisticado artifício humano, 

os símbolos buscam articular a realidade com as dimensões superiores e inferiores da 

existência, inacessíveis sem sua mediação. 

Entendida como uma resposta específica aos dilemas humanos, os símbolos e os 

complexos simbólicos nem sempre se referem a objetos. Para o entendimento dessas 

relações, se faz mister a distinção entre símbolos e conceitos, balizado pela diferença 

existente entre a luminosidade e a intencionalidade. Apesar da diferença fundamenta l 

                                                 
29 Metafísica, 1070a4 e ss. 
30 Idem, 993b 24 e ss. 
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entre símbolos e conceitos, Voegelin articula-os, defendendo que o primeiro surgiu do 

senso comum, vindo a existência por uma luminosidade refletida da agudeza de 

espírito. O conceito por sua vez surge da atividade diferenciadora provocada pela 

noese. Apesar desta diferença, vale buscar a equivalência entre ambas, pois tanto a 

luminosidade como intrínseca ao símbolo e a intencionalidade ao conceito, resultam 

de duas experiências significativas da estrutura da consciência.  

Voegelin defende que os conceitos implicam uma objetivação, tanto que em a 

Nova ciência da política, se refere ao arcabouço da ciência política como conceitos 

teóricos resultantes do esclarecimento crítico dos símbolos que emergem da auto 

interpretação do cosmion. Como muitos símbolos pré noéticos não puderam ser 

diferenciados até o ponto de serem de uso científico, tornaram-se material renegado, 

pois para a modernidade do movimento, esses simbolismos não diferenciáveis refletem 

o truncamento da realidade. Voegelin elenca os símbolos da noese enquanto índices 

linguísticos de um movimento de participação, que tem como principal atributo a 

iluminação do movimento em si, de modo que esses índices não podem iluminar sem 

expressar simultaneamente insights vinculados às realidades participantes. Em outros 

termos, os símbolos não carecem de ser compreendidos como uma verdade a ser 

possuída, sua verdade não é de ordem informativa, mas apresentam uma ordem de 

caráter evocativo. Por não se referirem apenas a objetos ou estruturas da realidade 

externa, os símbolos dizem respeito ao movimento existencial da metaxy, 

compreendidos como referências do processo de meditação, perdendo o seu significado 

se levados para fora do contexto do movimento que os provocou . Uma vez separados 

da experiência engendradora, o que resulta é sua transformação em doutrinas como o 

gnosticismo e suas hipóstases. 

A noese estabelece uma equivalência básica frente aos outros tipos de 

simbolismos, seu artifício inaugural é a auto nomeação de si como o campo universal 

da história e padrão fundamental da racionalidade. Da classificação inerente ao 

processo meditativo, decorre a necessidade de expressão não mais em símbolos como 

a tradição anterior, mas para a fundação da história, o nous, agora centro da verdade, 

se lança como um conceito-tipo. Surgindo de modo extremamente compacto e pouco 
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diferenciado, como a expressão da experiência cósmica primordial, o nous vai para a 

posteridade como um índice que representa desde uma experiência reveladora de 

transcendência via contemplação teórica até uma forma onde os processos auto 

engendradores formam conceitos que demonstram sua força. Neste fluxo de tensões 

interpretativas, se encontra o ponto de partida do processo de diferenciação em que a 

interpretação noética se torna uma ciência relacionada intimamente com a realidade 

política enquanto seu objeto de estudos. 

A exegese caminha argumentando que os conceitos tipo formam complexos 

conceituais da mesma maneira que dos símbolos surgem os complexos simbólicos. 

Decorre do processo meditativo um refinamento tanto dos símbolos e seus complexos, 

como dos conceitos-tipo e suas derivações. Essas definições são importantes para 

demonstrar a especificidade do complexo correlativo da metaxy, pois além de focar de 

modo adequado a essência multivariada do meio ou do entre, faz com que as duas 

experiências de luminosidade e de intencionalidade se entrelacem na busca d e seu 

sentido. A interpretação voegeliniana é importante por apresentar formas mais 

abrangentes de intelecção, como a defesa de que as forças da imaginação que originam 

a luminosidade dos símbolos convergem com as mesmas forças criadoras dos 

conceitos. 

Nesta relação tensional que ocorre entre os símbolos e os conceitos está 

prefigurada a história da busca da verdade, bem como a história da resist ência à 

verdade. Pois é produzindo a história que o processo da verdade se torna luminoso a 

si mesmo, arregimentado por forças da imaginação criadora de símbolos auto 

revelatórios que posteriormente via nous, provocarão os avanços diferenciadores da 

verdade, tornando-se a fonte contínua do novo. A conjuntura tensional entre verdades, 

entre símbolos e conceitos, exigiu da verdade noética o desenvolvimento de uma 

sofisticada linguagem, uma vez que deveria abranger não apenas o combate necessário 

para sua consolidação, mas também objetar em seus termos acerca dos limites da 

luminosidade evocada pelos símbolos.  
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O problema da tendência conceitual quando deixada a si mesma é o descompasso 

que incita o descarrilamento em dogma literalista, o que impede o alcance da realidade 

do intermediário, experiência que vem à luz primeiramente através dos símbolos 

articulados, que em sua essência, representam a imaterialidade da passagem, do meio 

que liga e separa os opostos, encontrada como exemplo simbólico na característica  de 

Dionísio enquanto divindade que habita o entre lugar, pois é filho de Zeus, o olimpiano 

e de Semele, a telúrica. 

O processo de auto iluminação, nomeado de noese não surge de forma 

independente da concepção de ordem da sociedade envolvente, mas em um argumento 

crítico com a ordem estabelecida. Independente do lugar de aparecimento da noese, 

sua relação de tensão com a auto interpretação da sociedade está dada, uma vez que 

seu movimento para a verdade sempre resiste ao que determina como inverdade. Neste 

cenário de estratégia de ataque e contra-ataque, a noese coloca em prática o domínio 

de sua concepção da ordem sobre as demais e à medida que seus partidários agem no 

sentido de proteger o centro metaxial da noese buscam repelir as forças que julgam 

deformadoras da conjuntura. Nessa tensão, diz Voegelin, as meditações ou a noese, 

adquire dimensão histórica, uma vez que a consciência ganha estrutura no choque 

contra as experiências e os símbolos não-noéticos. Surgindo historicamente, a noese 

ganha vulto após definir seus insights sobre a tensão existencial da metaxy. 

1.5 Gnosticismo 

Ismo é um sufixo derivado do grego. Sua presença indica caráter formativo de 

nome, gramaticalmente, o sufixo flexional cumpre a função de um afixo que posposto 

a um radical ou nome, produz formas flexionadas. Carregando o significado 

gramatical, o termo colocado após a raiz denota ação.  

Inicialmente usado na medicina para descrever casos de intoxicação por um 

agente reconhecidamente tóxico como os quadros de alcoolismo, absintismo, ete rismo 

e etc., no século XIX a utilização do sufixo ismo foi estendida para se referir também 

a expressões sociais. Disseminadas no período como os movimentos ideológicos, 

políticos, religiosos e personativos, como marxismo, comtismo, gnosticismo, 
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historicismo, positivismo. Dessa variação de neologismos, deriva a criação de outro 

sufixo, o termo ista, gerando, marxista, positivista e outros, designando o adepto, 

seguidor ou partidário da doutrina, da teoria, da tendência ou da corrente.  

Gnose é normalmente traduzida como conhecimento. Gnosticismo por sua vez 

denota a tendência em estabelecer a gnose como verdade. O conhecimento no 

gnosticismo não é apenas o caminho para se alcançar um determinado objetivo, mas é 

o caminho e o objetivo final, caracterizando demasiada importância para o 

conhecimento humano de modo a torná-lo fim em si mesmo. Em outras palavras, 

gnosticismo é a ideologia que afirma o conhecimento absoluto da realidade, 

característica ímpar do mundo moderno, “engendrada pela insatisfação com a estrutura 

da existência como ela é e pela crença de que uma nova ordem pode ser criada pela 

execução de um plano revolucionário de ação, baseado na gnose”. 31 O problema do 

gnosticismo surge no horizonte investigativo de Voegelin de forma clara após sua 

História das ideias políticas, que foram iniciadas na década de 1940 e são provenientes 

das pesquisas sobre os antigos gnósticos. 32 No entanto, o ciclo investigativo centrado 

na gnose apenas ganha volume em NCP após as conferências Walgreen. A tese 

voegeliniana apresentada em a Nova ciência da política sugere identificar a essência 

da modernidade no crescimento do gnosticismo, uma vez que a modernidade é 

compreendida enquanto um processo de imanentização, fato que emerge segundo 

Voegelin do sectarismo medieval. 

Na tese de Voegelin, a história ocidental é dividida em períodos, com um corte 

formal por volta de 1500, correspondendo o último período à fase moderna da 

sociedade ocidental. Como a modernidade é definida pelo crescimento do gnosticismo, 

seu início é bem anterior, talvez por volta do século IX, surgindo como um processo, 

cuja origem está profundamente implantada no período medieval. Na concepção 

voegeliniana ocorre uma evolução constante em que o gnosticismo moderno 

                                                 
31 FEDERICI, 2011, p. 199 – 200. 
32 Importante destacar que a denominação gnosticismo tem referência moderna, pois sua elaboração 

data do século XIX, e não há registros históricos que possam afirmar a existência na Antiguidade de 

um movimento que se autodenominasse gnóstico. 
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conquistou papel predominante no quadro da tradição civilizacional, aquela que deriva 

das descobertas mediterrâneas da verdade antropológica e soteriológica . 

Além de NCP, a questão gnóstica aparece em Ciência, política e gnosticismo, 

ensaio em que Voegelin aprofundou a análise psicológica das forças motivacionais por 

trás do gnosticismo de pensadores individuais, como Marx, Nietzsche, Hegel e 

Heidegger. A crítica ao seleto grupo de filósofos contemporâneos está no que Voegelin 

considerava o elo entre suas ideologias, pois o que os une é a imanentização gnóstica, 

proveniente de um ato de autodivinização, que por sua vez resulta da redivinização do 

mundo que anteriormente havia sido desdivinizado pelos filósofos.33 Com esta 

orientação acerca do gnosticismo abre-se a perspectiva da dinâmica futura da 

civilização, uma vez que os desdobramentos estão longe de haverem esgotado seus 

impulsos, reconhecidos nas variantes gnósticas como o marxismo, o progres sivismo, o 

positivismo e o cientificismo. “O fechamento da alma do gnosticismo moderno pode 

reprimir a verdade da alma, bem como as experiências que se manifestam na filosofia 

e no cristianismo, mas não consegue remover a alma e sua transcendência da estrutura 

da realidade.” 34 O fator autodestrutivo do gnosticismo moderno em seu tratamento da 

alma e sua abertura inequívoca para a transcendência, se estrutura numa teologia civil, 

ocorrendo segundo Voegelin, dois perigos, o primeiro diz respeito a destruição da 

verdade da alma, e o segundo, intimamente relacionado ao primeiro que vem da 

“verdade do gnosticismo moderno e seu vício na “imanentização falaciosa do eschaton 

cristão”. 

Essa falácia não constitui simplesmente um erro teórico com relação ao 

significado do eschaton, cometido por esse ou aquele pensador, quem sabe 

uma questão de escolas. Com base nessa falácia, pensadores gnósticos, 

líderes e seus seguidores interpretam uma sociedade concreta e sua ordem 

como um eschaton; e, na medida em que aplicam sua construção falaciosa a 

problemas sociais concretos, eles representam erroneamente a estrutura da 

                                                 
33 Por desdivinização, Voegelin compreende o processo histórico pelo qual a cultura do politeísmo 

deixou de existir por atrofia experiencial, favorecendo que a existência humana na sociedade fosse 

reordenada mediante a experiência do destino do homem, pela graça de Deus que transcende o mun do, 

rumo à vida eterna numa visão beatifica. Por redivinização, contudo, não se entende como 

revivescência da cultura politeísta no sentido greco-romano, a redivinização moderna, tem suas raízes 

no próprio cristianismo, a partir de componentes que foram suprimidos como heréticos pela igreja 

universal. 
34 NCP, p. 120. 
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realidade imanente. A interpretação escatológica da história resulta numa 

falsa imagem da realidade, e os erros relativos à estrutura da realidade têm 

efeitos práticos quando se faz da falsa concepção uma base para a ação 

política. Especificamente, a falácia gnóst ica destrói a mais antiga sabedoria 

da humanidade com respeito ao ritmo do crescimento e do declínio que 

constitui o destino de todas as coisas sob o sol. 35 

Para Voegelin, a tensão gnóstica surgiu com a origem histórica do cristianismo 

dentro do movimento messiânico judaico. Uma vez as primeiras comunidades cristãs, 

do ponto de vista experiencial, não serem fixas, elas oscilaram entre a expectativa 

escatológica da parusia e a compreensão da Igreja como o apocalipse de Cristo na 

história. Como a esperada parusia não se efetivou e o reino de Deus não baixou, coube 

a igreja evoluir da  

(...) escatologia do reino na história em direção à escatologia da perfeição 

trans-histórica e sobrenatural. Nessa evolução, a essência específica do 

Cristianismo separou-se de sua origem histórica. Tal separação iniciou-se 

com a própria vida de Jesus, completando-se em princípio com a descida 

pentecostal do Espírito Santo. (...) Se o Cristianismo consistia em desejar 

ardentemente uma libertação das coisas do mundo, se os cristãos  viviam na 

expectativa do fim da história não-redimida, se o destino dos cristãos só 

podia ser realizado pelo reino, (...), a igreja ficava reduzida a uma 

comunidade efêmera de homens à espera do grande acontecimento, na 

esperança de que ocorresse no transcurso de suas vidas. 36 

O tratamento desta problemática a nível teórico, foi resolvido mediante o tour de 

force interpretativo empreendido por Santo Agostinho no Civitas Dei, oportunidade 

em que rejeita incisivamente a crença literal no milênio como "fábulas ridículas", 

declarando que o reino dos mil anos era o reinado de Cristo em sua igreja na época 

presente, a qual duraria até o juízo final e o advento do reino eterno no além. Contrária 

a tese agostiniana, a especulação gnóstica moderna sobre o eidos (forma) da história, 

ignora os princípios que regem o conhecimento humano acerca de seu nascimento e do 

seu perecimento, pois é sabido que o que nasce, um dia terminará, de maneira que o 

mistério desse fluxo do ser é impenetrável. Estes são para Voegelin os do is grandes 

princípios que regem a existência, ao ignorar tais princípios, a versão atual do 

gnosticismo perverte-os. 

                                                 
35 NCP, p. 121. 
36 NCP, p. 86. 
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A ideia do reino final gnóstico presume uma sociedade que existirá sem ter fim, 

enquanto o mistério do fluxo é resolvido através do conhecimento especulativo de seu 

objetivo. Assim, o gnosticismo produziu o que se poderia chamar de contra princípios 

aos princípios da existência, e na medida em que esses princípios determinam uma 

imagem da realidade para as massas que neles creem, geram um mundo de fantasia que 

é, ele próprio, uma força social da maior importância na motivação das atitudes e ações 

das massas, Voegelin argumenta que 

o resultado peculiarmente repressivo do crescimento do gnosticismo na 

sociedade ocidental sugere o conceito de um ciclo civilizacional de 

proporções histórico-mundiais. O que emerge são os contornos de um imenso 

ciclo, que transcende os ciclos de cada civilização. O ápice desse ciclo 

estaria representado pelo surgimento de Cristo, as mais avançadas 

civilizações pré-cristãs formariam o ramo ascendente, enquanto as 

civilizações gnósticas modernas constituiriam o ramo descendente. As mais 

avançadas civilizações pré-cristãs progrediram da compactação da 

experiência rumo à diferenciação da alma como centro de percepção da 

transcendência; e, na área civilizacional mediterrânea, essa evolução 

culminou no máximo de diferenciação, através da revelação do logos na 

história. Na medida em que as civilizações pré -cristãs avançaram rumo ao 

ponto máximo do advento, sua dinâmica pode ser chamada de “adventícia”. 

As civilizações gnósticas modernas revertem essa tendência rumo à 

diferenciação e, na medida em que se afastam do ponto máximo, sua 

dinâmica pode ser chamada de “recessiva”. Conquanto a civilização 

ocidental tenha seu próprio ciclo de crescimento, florescimento e declínio, 

ela deve ser considerada – devido à ascensão do gnosticismo ao longo de sua 

evolução – como o ramo declinante do ciclo maior de advento e recessão. 37 

Em avaliações posteriores acerca da reverberação de NCP, Voegelin lembra sua 

diferença no cenário teórico do período, bem como a dificuldade dos politólogos em 

compreender suas teses. O que havia de diferença em NCP era sua concepção de que 

a ciência política não é uma declaração direta de proposições que dizem res peito a 

realidade, que está em algum lugar por aí, como um dado que pode ser simplesmente 

declarado como verdadeiro. Além dessa variação, o fator de novidade da obra estava 

na consciência de que não lidava com ações, isto é, não lidava apenas com o 

comportamento no mundo externo e na política, mas estava preocupado com estados 

de consciência, com estados de experiências. Essa diferença epistemológica para os 

estudos de ideias políticas, trouxe como problema central o fato de que em todas as 

análises de ordem social, o modo a ser seguido seria a análise das experiências que 

                                                 
37 NCP, p. 120. 
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produzem os símbolos em que uma sociedade expressa sua ordem. A inovação não era 

original, uma vez que a análise dos símbolos está presente tanto em Platão como 

posteriormente em Aristóteles. Na avaliação voegeliniana, essa ordem interpretativa 

estava quase eliminada da ciência política contemporânea. 

Voegelin estava ciente do trabalho produzido sobre o gnosticismo no período 

posterior à publicação de NCP, pois estava em alta a influência de Hans Jonas e de 

Carl Jung e suas aplicações das categorias gnósticos antigas para a compreensão da 

experiência moderna. 38 A reabertura deste campo epistemológico ocorreu muito por 

conta do interesse de Voegelin e seus estudos que surgem como uma caracter ística de 

seu trabalho a partir dos anos 1940, passando por 1950 e 1960. No entanto, se se 

considerar os escritos de meados da década de 1970 até sua publicação final que é Em 

busca da ordem em 1987, pode se encontrar poucas referências ao gnosticismo. A 

ausência de tratamento por parte do autor diverge da enorme quantidade de 

informações vindas à luz a partir da década de 1970, justamente no período de maior 

divulgação dos conteúdos arqueológicos da Biblioteca Copta de Nag Hammadi. 

Os resultados do pouco vigor de NCP no que tange as questões sobre o 

gnosticismo são os seguintes: 

(I) adensamento terminológico; a análise de NCP sofre o efeito de superação 

terminológica identificada pelo próprio autor ao longo de sua obra. A exegese 

voegeliniana se destaca justamente pela demonstração do fluxo de transformação por 

que passa os símbolos e os conceitos ao longo da história. Com foco nos símbolos auto 

iluminativos, os estudos de OH, NCP e Anamneses refletem a obra voegeliniana 

debruçando-se sobre a metaxy e sofrendo as alterações inerentes a investigação. 

                                                 
38 Para estudos mais atualizados sobre o gnosticismo cf.: JONAS, Hans. The gnostic religion:  the 

message of the alien God and the beginnings of Christianity. Boston: Beacon Press, 1958. PAGELS. 

The gnostic gospels. New York: Random House, 1979. KING, Karen. What is gnosticism?  

Cambridge: Harvard University Press, 2003.  
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(II) Biblioteca Copta de Nag Hammadi . 39 Dentre as principais descobertas 

arqueológicas do século passado, os papiros escritos em copta, se revelaram como 

fonte fundamental para a compreensão do gnosticismo e do cristianismo primitivo, 

derrubando a hipótese voegeliniana da medievalidade do fenômeno.  Os textos 

encontrados fazem referência aos movimentos “gnósticos” que existiram nos séculos 

II, III e IV da Era cristã na região do Egito. A partir da descoberta, o que se vê, em 

sua fase formativa, era um gnosticismo que participava de uma pluralidade de 

manifestações religiosas com influências pré-cristãs, pois a inexistência de um cânone 

ou uma ortodoxia definida desguarnecia a unidade e a força da verdade revelada. 

Necessitando de fundamentação, o cristianismo teve que se abrir não apenas às 

filosofias helenísticas, de Epiteto e Zenão, mas sua ação acabou franqueando também 

aos movimentos heréticos do período espaços na determinação da doutrina então 

nascente. Nag Hammadi possibilitou novos estudos sobre o gnosticismo e também uma 

melhor aproximação da reação que a Igreja católica empreendeu em sua luta na 

determinação da verdade de Cristo. Dos papiros se pode extrair o comportamento 

doutrinal dos padres da fase primitiva, uma vez que nos séculos II, a atenção era 

redobrada sobre as chamadas heresias que segundo Irineu de Lyon deviam ser 

combatidas por trazerem a mentira e a confusão na busca da verdade revelada. 

Na avaliação de McKnight40, quando Voegelin aplica pela primeira vez o termo 

gnosticismo o faz num contexto teórico relativamente estreito, ocorrendo que com a 

vulgarização das pesquisas em torno do achado arqueológico, desencadeou uma 

alteração terminológica, fazendo-o menos viável em seu aspecto teórico, inviabiliza-o 

como categoria analítica. Apesar da diferença do que se sabia sobre o gnosticismo 

antigo na década de 1930 e 1940 ter alterado drasticamente na década de 1960 e 1970, 

o resultado da aplicação das categorias gnósticas a experiências modernas tornou -se 

moda. Mas quando um conceito se torna moda, seu valor teórico é comprometido 

                                                 
39 Cf.: ROBINSON, James (ed.). The Nag Hammadi Library in english.  Nova York: Brill, 1996. 

________. The Coptic Gnostic Lybrary.  Leinden/Boston: Brill, 2000.  ________. The facsimile 

edition of the Nag Hammadi codices.  Claremont: Claremont Graduate School/Institute for Antiquity 

and Christianity, 1972-84. 
40 2001. 
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porque todos os tipos de interpretações passam a utilizá-lo, corroendo o quadro 

específico a partir do qual o termo foi inicialmente desenvolvido  e aplicado. 

Apesar do equívoco de Voegelin sobre a genealogia do gnosticismo, seu vulto 

deve ser medido por sua divulgação e seu tratamento terminológico do movimento de 

participação que se torna linguisticamente transparente para si mesmo. Neste 

movimento, os conceitos-tipo são desenvolvidos como consequência da exegese, 

tornando-se deste modo transmissível a sua verdade. O gnosticismo não interpreta a 

experiência noética em si, mas se refere a fenômenos fora do âmbito intrínseco ao 

nous. Em OH IV Voegelin argumenta que os movimentos gnósticos iniciais tentavam 

escapar da metaxy, dividindo-a em polos hipostáticos que dualizavam a interpretação 

entre o mundo e o além. Seguindo o sentido ontológico da palavra hipóstase, que 

sintetiza a transformação de uma relação lógica numa relação subst ancial, os 

movimentos apocalípticos-gnósticos modernos como o materialismo e as filosofias 

positivas agem no sentido de abolir a metaxy, buscando transformar o além e a 

experiência de transcendência num subterfúgio ambíguo e metafórico deste mundo da 

realidade corpórea e infraestrutural. Como visto, Voegelin acusa o gnosticismo de ser 

um conceito empírico, advindo do reconhecimento de uma equivalência estrutural 

entre a gnose medieval e as ideologias modernas. Fundamentado num argumento 

duplo, o autor ponderou (a) que o crescimento do gnosticismo era a essência da 

modernidade e (b) que houve uma continuidade histórica de gnoses medievais para 

suas variantes modernas. Para a avaliação adequada da importância da metaxy para o 

pensamento voegeliniano, deve-se ater aos avanços presentes em NCP, que mesmo 

demonstrando-se factualmente incorreta acerca da origem medieval do gnosticismo, se 

apresenta como um marco importante na crítica contemporânea ao positivismo.  

Diferentemente dos pensadores da Antiguidade, que compreendiam a hipóstase 

como a realidade permanente, fundamental, substancial; para o pensamento moderno 

e contemporâneo, incluindo Voegelin, hipóstase é um equívoco cognitivo 

caracterizado pela atribuição de existência concreta e objetiva de uma realidade 

abstrata, fictícia ou meramente limitada à incorporalidade do pensamento humano. 

Esse termo é usado normalmente em sentido pejorativo, para indicar a transformação 
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falaz e sub-reptícia de uma palavra ou um conceito em substância, ou  seja, numa coisa 

ou num ente. Neste sentido positivo fala-se também de hipostasiar a realidade e o além, 

transformando-os em entidades separadas, duas coisas, a ser objetivamente 

caracterizada. 

1.6 Positivismo e ontologia 

Sabido que os efeitos do movimento gnóstico moderno abrangem os campos da 

filosofia, da ética, da política e da vida social, num todo, acaba-se originando um perfil 

de indivíduo tipicamente conjuntural, de modo que Voegelin não titubeia em 

denominar essa essência gnóstica da modernidade sob o signo da concepção platônica 

de anoia,41 A única originalidade do gnosticismo “do ponto de vista axiológico, 

consiste na inversão radical do movimento para a transcendência, uma inversão, 

portanto, que atinge a direção do movimento para a transcendência, que é, para 

Voegelin, constitutivo do espírito humano”.  42 Os impactos causados nos estudos 

políticos podem ser mapeados a partir do exame da experiência humana no intermeio 

pela teoria da ciência 

De início cabe destacar que o desenvolvimento e o fortalecimento da ciência 

política contemporânea ocorrem concomitante à teoria da ciência, de modo que as 

investigações políticas incorporaram muito do credo positivo, principalmente a ordem 

que define que todo conhecimento passa invariavelmente pelo crivo do método 

científico. A compreensão do positivismo e de seu método como insuficientes para o 

trato da política, passa pela consideração de sua genealogia, encontrada na apreensão 

                                                 
41 “Platão expressa a experiência do esquecimento por meio do símbolo anoia, convencionalmente 

traduzido por ‘loucura’, que faz que a ênfase recaia na desordem da existência daquele que resiste e 

não nos atos de esquecimento imaginativo causados por ela. O resistente culpado de anoia é um homem 

que não se lembra de seu papel como um parceiro na comunidade do ser, que conseguiu se tornar 

inconsciente de sua consciência da participação inquiridora no Além-divino, no nous, e que, 

consequentemente, pode transformar sua participação asserti va numa autoafirmação. O homem que 

resiste a sua formação por meio do nous divino deforma a si mesmo; ele se torna um tolo”. (OH V, p. 

65). 
42 VAZ, 2012a, p. 22. 
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da teoria do conhecimento como fase precedente à teoria da ciência, reconhecida como 

o pressuposto epistemológico do positivismo. 

O exame do aparecimento da teoria da ciência exige um recuo analítico até a 

primeira aparição do positivismo em seu formato de filosofia da história. Com essa 

silhueta de inauguração, a filosofia da história positivista subsidiará os ataques aos 

fundamentos da teoria do conhecimento, abrindo espaço para uma teoria renovada. À 

maneira de um enxadrista, o positivismo adentra o interior da filosofia na condição de 

filosofia da história, que, uma vez assimilada nos moldes positivistas, sedimenta a tese 

dos estágios históricos e o papel desempenhado pela ciência no progresso histórico. 

Extremamente paradoxal, uma vez que o conteúdo cientificista da doutrina positivista, 

de que o conhecimento autêntico só é aceitável no sistema das ciências experimentais, 

está claramente em contradição com a forma histórico-filosófica na qual aparece pela 

primeira vez. A lei do desenvolvimento positivista possui manifestamente uma “forma 

lógica não correspondente ao status das hipóteses nomológicas das ciências 

experimentais, [e] o saber que Comte reivindica para interpretar o significado do saber 

positivo não está, ele mesmo, subsumido sob as condições do espírito positivo” . 43 O 

aparente paradoxo desvanece-se quando se flagra a principal intenção da tendência 

contemporânea, que é a propagação pseudocientífica de um monopólio cognitivo da 

ciência, no entanto, como a teoria do conhecimento não poderia ser substituída pela 

teoria da ciência sem qualquer mediação, essa função foi efetuada de maneira plena 

quando o positivismo dotou a ciência de um sentido próprio à filosofia da história.  

a ciência tornar-se-ia irracional, uma vez que o conceito filosófico do 

conhecimento já fora liquidado. A partir deste momento o fenômeno do 

progresso técnico-científico adquire um significado todo especial. O exame 

histórico-filosófico de uma conjuntura empírica, a saber, a análise tanto da 

história da pesquisa moderna quanto das consequências sociais do progresso 

científico institucionalizado passam a ocupar o lugar da reflexão do suj eito 

cognoscente acerca de si mesmo” .  44 

A postura do positivismo, no âmbito daquilo que se pode reconhecer como seu 

embate político na esfera do epistemológico, desencadeia uma circunstância onde o 

                                                 
43 HABERMAS, 1982, p. 92. 
44 Idem, p. 92-93. 
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avanço científico encaminhado empreende uma filosofia da história capaz de 

esclarecer o conceito de uma ciência desprendida do sentido proposto pela teoria do 

conhecimento. Uma vez suplantada a teoria do conhecimento e uma nova teoria 

constituída, as articulações políticas transferem-se para outra ordem de relações, de 

natureza e de finalidade; hegemônico como saber, o positivismo, com a roupagem de 

teoria da ciência, lança-se como práxis, efetivando-se e constituindo-se em muito mais 

do que um conjunto de postulados interpretativos, oferecendo, além de uma teoria , 

uma religião. 

O sentido da ciência só pode ser, então, ainda elucidado no processo de 

surgimento da pesquisa moderna e nas funções sociais de uma práxis 

investigatória que revoluciona o contexto do modo -de-viver. Pelo fato de o 

conceito do conhecimento tornar-se irracional, a metodologia das ciências e 

a racionalização científica da práxis vital devem interpretar-se 

reciprocamente. Nisso consiste propriamente o empreendimento do antigo 

positivismo. Ele fundamenta a crença cientificista das ciências nelas mesmas 

por intermédio de uma construção da história da espécie como história 

afirmativa do espírito positivo. 45 

Com tais avanços, o programa positivista alcança uma aparência de globalidade, 

influenciando por completo as ciências humanas, podendo ser considerado como o 

grande evento revolucionário no que tange à postura filosófica diante das ciências 

contemporâneas, tanto que a questão lógico-transcendental acerca das condições do 

conhecimento possível ficou reduzida à explicação do sentido inerente ao 

conhecimento enquanto tal. Para essa disposição contemporânea, a pergunta 

transcendental ficou sem sentido ante o fato das ciências modernas alcançassem as 

condições de um conhecimento possível que pode ser colocada na forma de uma 

inquirição metodológica com regras de montagem e do controle. Se para a teoria do 

conhecimento, toda construção epistemológica implica de antemão a pergunta sobre o 

ser, para a teoria da ciência, esse questionamento perde sentido, pois o que importa é 

o conjunto de regras e proposições que cabe ao sujeito seguir. Desse modo, com a 

transição da teoria do conhecimento para a teoria da ciência, o sujeito cognoscente não 

mais aparece como sistema de referência, mas sua nova posição colabora com a 

solidificação do discurso científico; aquele em que a verdade está no fato e no método, 

                                                 
45 Idem, p. 93. 
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reduzindo a teoria do conhecimento à mera metodologia, perdendo assim, o sentido de 

autorreflexão, que é inerente à sua condição de saber filosófico. Outro dado de relevo 

a destacar na transição é a permanência na teoria da ciência de uma faceta filosófica 

como protetora diante dos possíveis avanços da filosofia sobre suas recentes 

conquistas. 46 

Ocorrendo certa desconsideração do conhecimento tradicional e o monopólio da 

auto compreensão das ciências de forma que não seja mais possível um regresso à 

teoria do conhecimento, abre-se espaço para um objetivismo que dá à ciência a ilusão 

de um em si de fatos estruturados por leis, exigindo, para sua superação, a adoção de 

uma teoria do conhecimento reabilitada e que coloque em operação uma metodologia 

que transcenda seus próprios limites. 

Uma vez substituído a teoria do conhecimento pela teoria da ciência, estabelecida 

na forma da metodologia da ciência, alcança também uma definição sistemática de 

ciência nos moldes de uma demarcação entre ciência e metafísica. Como a ciência se 

distingue da metafísica por descrever fatos e relações inter  factuais, logra o surgimento 

do problema demarcatório que torna inevitável a indagação acerca da positividade dos 

fatos como tais; ocorrendo que a “desacreditada teoria do conhecimento vinga-se com 

um problema não resolvido, este precisa ser, não sem ironia, reelaborado por uma 

renovada ontologia do real-fatual” 47 , fortalecendo o argumento assinalado acerca da 

impropriedade do positivismo em ser aplicado ao estudo das experiências 

intermediárias como a metaxy, dado o fato da subtração do terreno que subsidia o 

sentido de suas proposições. 

                                                 
46 “À medida, porém, que o positivismo  dogmatiza a fé das ciências nelas mesmas, ele assume a função 

proibitiva de blindar a pesquisa contra uma autorreflexão em termos de teoria do conhecimento. O 

único traço filosófico do positivismo é a necessidade de imunizar as ciências contra a filosofia ”. 

(Idem, p. 90). 
47 HABERMAS, 1982, p. 101. 
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1.6.1 Os juízos de valor 

A reflexão anterior apresentou o movimento de busca de autoafirmação efetuado 

por duas teorias, demonstrando as linhas descontínuas e o lugar em que participam 

mutuamente uma da outra, em termo grego, a metaxy que liga e separa a teoria do 

conhecimento e a teoria da ciência. Para o aprofundamento da dialética entre teorias, 

a investigação avança para o debate acerca dos juízos de valor na ciência, circunstância 

onde a influência de Max Weber aproxima e afasta Eric Voegelin de seu antigo 

orientador, Hans Kelsen, agora um crítico exigente.  

As análises empreendidas por Max Weber objetivavam estabelecer uma "ciência 

isenta de valores", no entanto, segundo Voegelin, não foram suficientes para induzi-lo 

a tomar o passo decisivo no rumo da ciência da ordem. A razão última dessa hesitação 

weberiana, “se não foi o medo, talvez seja inescrutável” , mas, o ponto técnico onde o 

autor de A ética protestante e o espírito do capitalismo  se deteve pode ser claramente 

discernido a partir de seus estudos sobre as religiões. A avaliação voegeliniana acerca 

da incapacidade de Weber em alcançar uma ciência livre de valores se encontra em sua 

omissão significativa do cristianismo anterior à Reforma, apesar do volume de material 

analisado, que cobre estudos sobre o protestantismo, o confucionismo, o taoísmo e o 

hinduísmo. Com essa falha, tornou-se praticamente impossível para Weber efetuar um 

estudo sério sobre religiões, pois sem considerar o cristianismo medieval, faltou-lhe o 

ponto em que se poderia descobrir, “entre os seus ‘valores’, a crença numa ciência 

racional da ordem humana e social e, sobretudo, do di reito natural”. 48 

Na avaliação de Voegelin, o trabalho de Max Weber conduziu o positivismo tão 

longe que se tornou visível as linhas através das quais a restauração da ciência políti ca 

teria que ser empreendida. Ao aplicar a correlação entre o "valor" cons tituinte e a 

ciência constituída "isenta de valores", Weber promoveu o rompimento que 

possibilitou que os "julgamentos de valor" fossem orientados para a ciência sob a 

forma de "crenças legitimadoras", criando assim as unidades de ordem social. Segundo 

Voegelin, como Weber desejava ser explícito em seus princípios, ele se esforçou por 

                                                 
48 NCP, p. 27. 
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elaborar uma explicação teórica mediante a aplicação de "tipos" ideais. Em uma de 

suas fases investigativas, Weber utilizou tipos de "ação racional" como um tipo padrão, 

construindo outros tipos que abordariam os desvios da racionalidade.  Com este 

procedimento, ocorre a Weber a compreensão da história como uma evolução rumo à 

racionalidade, considerando “sua época como o ponto ma is alto até então alcançado na 

‘autodeterminação racional" do homem. Esta ideia foi desdobrada em diferentes graus 

de desenvolvimento, com relação à história econômica, política e religiosa”.  49 Para 

Voegelin, a concepção global de Weber derivava claramente da filosofia da história de 

Comte e sua interpretação da história pode ser vista com justiça como o último dos 

grandes sistemas positivistas. Voegelin nota, no entanto, uma tonalidade nova na 

execução que Weber deu ao plano que traça a evolução da humanidade em direção à 

racionalidade da ciência positiva. Para Comte era um processo nitidamente 

progressista; para “Weber, era um processo de desencantamento (entzau-berung) e de 

desdivinizacão (entgottlichung) do mundo. (...) Weber sabia o que almejava, mas, por 

alguma razão, não conseguiu chegar ao objetivo. Ele viu a terra prometida, mas não 

lhe foi dado nela entrar.” 50 

Voegelin apresenta as causas e as intenções do que considerava como novo 

esforço positivista, a fim de demonstrar os passos necessários para a restauração dos 

princípios da ciência política, essa explanação se mostra necessária porque a 

consciência dos princípios segundo ele fora perdida com o advento da ciência moderna. 

Assim, a movimentação registrada em NCP com sua nova teorização busca atualizar a 

análise teorética tendo em vista a destruição da ciência que caracterizou a época 

positivista desde a segunda metade do século XIX. Consequência da “premissa 

segundo a qual os métodos utilizados nas ciências matematizantes do mundo exterior 

possuíam uma virtude inerente, razão por que todas as demais ciências alcançariam 

                                                 
49 NCP, p. 29. 
50 (NCP, p. 29). Kelsen rebate fortemente a analogia do Éxodo efetuada por Voegelin em relação a 

Weber e sua ciência da ordem: “Conocí a Max Weber personalmente y estudié su obra com mu cho 

detenimiento y, sobre esta base, puedo decir que los ‘lamentos’ y la ‘resignación’ existen sólo em la 

imaginación metafísica de Voegelin. Quizás su imaginación resultó estimulada por el loable deseo de 

mitigar de alguna manera su crítica a um gran maes tro y poder decir finalmente que Weber ‘veía la 

tierra prometida pero no le estaba permitido entrar em ella’. Por supuesto, se trataba de la tierra a la 

que la ciencia de la política será conducida por um nuevo Moisés, de cuya identidade a ningún lector 

de La nueva ciencia de la política  le cabe la menor duda” (KELSEN, 2006, p. 56 -57). 
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êxitos comparáveis se lhe seguissem o exemplo e aceitassem tais métodos como 

modelo”. 51 Essa crença, por si só, era uma idiossincrasia inofensiva, acreditava 

Voegelin e teria desaparecido quando os entusiasmados admiradores do método-

modelo se pusessem a trabalhar em sua própria ciência e não obtivessem os resultados 

esperados. Esta premissa tornou-se perigosa por se haver combinado com uma 

segunda, qual seja a de que os métodos das ciências naturais constituíam um critério 

para a pertinência teórica em geral. A combinação desses dois conceitos resultou na 

bem conhecida série de afirmações de que qualquer estudo da realidade somente 

poderia ser qualificado como científico se usasse os métodos das ciências naturais . De 

que os problemas colocados em outros termos eram apenas ilusórios, e as questões 

metafísicas, em especial, por não admitirem respostas através do método das ciências 

fenomenológicas, não deveriam ser formuladas, ou que os domínios da existência que 

não fossem acessíveis à exploração por meio dos métodos-modelo não eram 

pertinentes, num ponto extremo, de que tais domínios da existência nem ao menos 

existiam. 52 Em síntese, a principal oposição de NCP frente ao positivismo está situada 

em seu objetivismo e em seu método matematizante, o que gera distanciamento 

investigativo frente aos “juízos de valores”, elementos essenciais para o entendimento 

da política enquanto saber articulador. As críticas disparadas por Voegelin contra o 

positivismo consideradas a partir da análise das linhas de separação e aproximação 

entre a teoria do conhecimento e a teoria da ciência não passaram sem respostas . 

1.6.2 Resposta positivista 

O argumento que Voegelin defende sobre uma hipotética posição positivista de 

Max Weber não é atualmente fácil de se sustentar, uma vez que a crítica contemporânea 

tem defendido uma ascendência neokantiana sobre o autor de Economia e sociedade, 

principalmente pela presença em sua reflexão de pensadores como Simmel, 

Windelband e Heinrich Rickert. 53 

                                                 
51 NCP, p. 19. 
52 NCP, p. 19. 
53 Sobre a importância de Immanuel Kant em Max Weber cf.: Kant e os neokantianos. In: SECCHES, 

Pedro. Max Weber e a racionalização:  passos iniciais para a compreensão e a crítica do mundo 
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A suposição voegeliniana de que o cristianismo medieval foi quem elaborou uma 

“ciência racional da ordem humana e social e, sobretudo, do direito natural” é 

retorquida por Kelsen no ponto em que demonstra que o direito natural não é privativo 

da metafísica, muito menos do cristianismo anterior a Reforma. “Supor que Weber era 

positivista porque não conhecia suficientemente o cristianismo anterior a reforma nem 

a metafísica da Platão e de Aristóteles é inadmissível, não somente porque não pode 

demonstrar, mas porque implica – como um dogma – a visão de que as metafísicas 

clássica e cristã representam uma verdade absoluta.” 54 Para Eckhart Arnold,55 os 

trabalhos de Voegelin exigem uma real ampliação da bibliografia secundária, uma vez 

que em sua consideração, o material até então produzido pouco contribuiu para uma 

discussão verdadeiramente crítica da obra voegeliniana. Em seu parecer, o autor de 

NCP é ignorado por seus críticos e somente em raras exceções é criticado por aqueles 

que não o ignoram, de maneira que a profusão da bibliografia complementar vem de 

seus discípulos, que em sua grande maioria carecem de oposição sinceramente crítica. 

Distinta a essa ordem responsiva, a réplica contra a NCP efetuada por Hans Kelsen 

apresenta-se como uma exceção no temperamento da bibliografia secundária, 

exatamente por traçar uma exaustiva crítica ponto a ponto, utilizando nível 

argumentativo apurado em que defende suas posições e avança contra o que ignora ser 

uma Nova ciência da política. 

Reconhecido dentre os principais representantes do chamado positivismo 

jurídico56, Kelsen responde ao que considerava ser não apenas um ataque a certas 

posições políticas e científicas por parte de Voegelin em direção ao posi tivismo, mas, 

corporifica uma reação ao que avaliou como o maior propósito de NCP, que era sua 

agressão ao projeto de uma ciência social racional, livre de valores e independente de 

ideologias. Para o autor da Teoria pura do direito, a afirmação de que a ciência social 

positivista exclui “todo” juízo de valor é uma interpretação g ravemente incorreta da 

                                                 
moderno. 118. f. 2014. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 
54 KELSEN, 2006, p. 53. 
55 (2006, p. 8). 
56 Cf.: BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. Tradução de 

Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.  
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teoria positivista. Em sua concepção, os termos “juízo de valor” devem ser 

compreendidos como a proposição de que algo é um meio adequado para realizar um 

fim pressuposto, dado que a relação meio e fim, coincide com a relação de causa e 

efeito, podendo-se verificar de forma objetiva os resultados. Caso não o possa, por 

revelar-se um fim subjetivo, como sucede habitualmente, não significa que tal juízo de 

valor deva ser excluído da teoria científica por conta dessa “subjetividade” . 57 Pelo 

contrário, segundo Kelsen, a postura nomeadamente positivista ampara-se no 

reconhecimento de que os juízos de valor referidos a um meio adequado, constituem 

um tipo especial de proposição sobre fatos empíricos. Todavia, os juízos e os efeitos 

de que algo deva considerar-se como um fim último são juízos de valor que 

definitivamente se reconhece como fatores emocionais, por esta razão, são subjetivos, 

e devem ser compreendidos como relativos. 

Na avaliação jurídico-filosófica de Kelsen, aparecem outros juízos que 

habitualmente se caracterizam como “juízos de valor”, dentre estas, o autor inscreve 

as proposições que carregam as ordens positivas jurídicas e morais que prescrevem o 

comportamento humano definido. Descritas em termos de declarações sobre o q ue se 

deve fazer, as proposições jurídicas determinam a conformidade e a não-conformidade 

do comportamento humano concreto em relação ao direito e à moralidade positiva, 

contribuindo para que este tipo de proposição se constitua na essência da ciência do 

direito e da ética. Acreditando não guardar relações com a metafísica e muito menos 

com a teologia, a ciência positivista de Kelsen defende seu postulado metodológico, 

afirmando que a ciência do direito e da política devem ser livres de valores somente 

quando da descrição, da análise e da explicação de um sistema positivo de direito e de 

moralidade. Portanto, segundo Kelsen, a prática científica não deve ser influenciada 

por “preferências políticas ou idiossincrasias pessoais” do escritor, como é o caso de 

a Nova ciência da política, da República de Platão ou do Pentateuco bíblico. Assim, é 

verdade que os juízos de valor dos pensadores da ética e da política clássicas e cristãs 

sobre os fins últimos se reivindicam como objetivos, no entanto, é justamente tal 

                                                 
57 KELSEN, 2006, p. 35 ss.  
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reinvindicação que examinada desde a perspectiva de uma teoria científica de valores 

demonstra ser infundada. 

Kelsen busca refutar os argumentos que Voegelin dirige contra o positivismo, 

sem se esquivar daquele que diz respeito a alegada “destruição produzida pelo 

positivismo”, devido a suposta exclusividade do método “matematizante” empregado 

com êxito nas ciências naturais. Acusando Voegelin de falácia, Kelsen rebate a ideia 

de que na ciência moderna impera um único método científico, mas reconhece a 

existência de uma escola de pensamento nas ciências sociais de caráter abertamente 

positivista, antimetafísica e antirreligiosa. Essa tendência interna ao positivismo 

defende de maneira expressa e enfática que sobre os problemas das ciências sociais 

existe a possibilidade de se aplicar os métodos da ciência natural com certas 

modificações. Todavia, Kelsen considera que onde existem problemas sociais se 

devem aplicar um método distinto aos que se utilizam quando se aborda os fenômenos 

naturais. Em Causality and imputation 58, pode-se verificar uma síntese de sua postura 

no que diz respeito aos resultados de sua doutrina metodológica. 

No artigo publicado em Ethics, Kelsen distingue dentre as ciências sociais 

aquelas que aplicam o princípio da causalidade das que utilizam outro princípio, como 

o da imputação59. Como jurista, o autor faz valer um princípio que exige uma 

abordagem diferente daquela que se pode realizar pela ciência “matematizante”, 

alegando que como resultante deste princípio, surgem problemas afins às ciências que 

tratam as normas, como a ética e a jurisprudência. “Tais são as ciências que Voegelin 

tem em mente quando acusa a ciência social positivista de causar efeitos destrutivos, 

são as ciências que tratam o problema do bem e do mal, da justiça e da inju stiça.” 60 

Kelsen critica a asseveração voegeliniana de que o positivismo faz do uso do método 

o critério da ciência, ao invés de medir a capacidade de um método por sua utilidade 

para os fins da ciência. Localizando a contradição, Kelsen diz que o arrazoado 

                                                 
58 KELSEN, Hans. Causality and imputation.  In: Ethics, n. 61, 1950, pp. 1-11. 
59 Em sentido figurado, imputação é a consciência do ato praticado e da obrigação de responder por 

ele; responsabilidade. 
60 KELSEN, 2006, p. 20. 
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“diferentes objetos requerem diferentes métodos”  61, dito por Voegelin, não dista de 

sua postura positivista, que objetiva “demonstrar que o objeto de certas ciências sociais 

é absolutamente diferente dos das ciências naturais e que, em consequência, o mé todo 

adequado para as primeiras deve ser distinto do aplicado pelas últimas. 62 

Kelsen pondera acerca da intervenção de Voegelin quando este aponta para a 

inautenticidade contemporânea em gerar respostas sobre o correto e o incorreto, o justo 

e o injusto, sugerindo, que se poderia falar de uma resposta adequada partindo do 

“ágathon platônico”, do “nous aristotélico”, do “logos estoico” e da “ratio aeterna 

tomista”. Para a crítica kelseana, a solução voegeliniana do problema da justiça 

absoluta, falhava na tentativa de colocar em destaque um improcedente temor humano 

original. Figurada numa cruzada, Voegelin busca empreender a restauração da ciência 

social destruída pelo positivismo, supondo que em princípio deve-se retornar às 

especulações metafísica e teológica de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. 

Contrariamente, sobre tais bases, o que decorre segundo a crítica de Kelsen é uma 

realidade dependente do desejo e do temor do sujeito cognitivo, fato que antepara o 

pleno desenvolvimento da ciência moderna, pois “a história intelectual da humanidade 

demonstra como realidade inegável que estes tipos de especulações não apenas são 

inúteis para o propósito da ciência, mas constituem-se em um sério obstáculo para seu 

avanço.”63 O que sobra das inúmeras tentativas realizadas pelas especulações 

metafísicas e religiosas, aquelas que desde o começo da Antiguidade até a 

                                                 
61 “A ciência é a busca da verdade com respeito aos vários domínios da existência. Para ela, é 

pertinente o que quer que contribua para o êxito dessa busca. Os fatos são pertinentes na medida em 

que seu conhecimento contribua para o estudo da essência, enquanto que os métodos são adequados 

na medida em que possam ser usados efetivamente como meios para chegar a esse fim. Objetos 

diferentes requerem métodos diferentes  (grifo nosso). Um cientista político que deseje compreender 

o significado da República  de Platão não encontrará muita utilidade na matemática; um biólogo que 

estude a estrutura da célula não julgará convenientes os métodos da filologia clá ssica ou os princípios 

da hermenêutica. Isto pode parecer trivial, mas ocorre que a desatenção para com as verdades 

elementares é uma das características da atitude positivista; daí que se torne necessário elaborar o 

óbvio. Talvez sirva como consolo lembrar que essa desatenção é um problema perene na história da 

ciência, uma vez que o próprio Aristóteles  teve de recordar a alguns elementos nocivos do seu tempo 

que ‘um homem educado’ não deve esperar exatidão de tipo matemático em um tra tado sobre política” 

(NCP, p. 19). 
62 KELSEN, 2006, p. 21. 
63 KELSEN, 2006, p. 24. 
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contemporaneidade intenta resolver os problemas da justiça enquanto valor absoluto, 

é irrelevante desde o ponto de vista do positivismo jurídico . 

Para fortalecer seus argumentos, Kelsen divide as especulações em dois tipos: 64 

a) se os valores proclamados são tão relevantes que podem ser aplicados a relações 

sociais reais, então demonstram ser princípios que subjazem a uma ordem positiva 

estabelecida em virtude de certas condições econômicas, políticas e culturais 

correspondentes a um certo tempo e espaço: por exemplo, os valores absolutos da 

teologia cristã, e, b) se, por outro lado, os valores não são deste tipo, mas são fórmulas 

vazias que por seu próprio caráter de constituir uma verdade transcendental excluem 

toda definição, resultando a impossibilidade de serem aplicadas de maneira inequívoca 

na investigação sobre a realidade social. Apesar da diferença fundamental entre as 

especulações, Kelsen considera que as fórmulas do segundo tipo, podem, e são 

utilizadas de fato na operação e na justificação de qualquer sistema social positivo, 

justamente, o que ocorre com os exemplos do “ágathon de Platão ”, o “ nous de 

Aristóteles ”, o “logos estoico” e a “ratio aeterna tomista”, aqueles dos quais Voegelin 

tanto deseja retroceder a ciência da política.  

1.7 Transcendência 

A análise crítica da obra voegeliniana exige do pesquisador uma atenção 

redobrada quando se tem em primeiro plano a investigação de uma ontologia do ser 

finito baseada numa teoria da participação. Destarte esse reconhecimento, é mister 

compreender os termos da teoria por dentro de seu “sistema”, em outras palavras, como 

a ordem do discurso de Voegelin reserva à transcendência certa importância em sua 

filosofia, cabe à investigação o reconhecimento da experiência em sua integridade 

narrada. Uma vez explanado à frente o mérito da transcendência, abre-se para o 

reconhecimento de seu caráter metaxial, bem como para seus pontos de insuficiência 

teórica colocados em relevo a partir das ponderações de outros intérpretes.  

                                                 
64 KELSEN, Hans.¿Qué es la justicia? Barcelona: Ariel, 1992, p. 102. 
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Os debates anteriores subjazem o entendimento dos limites metodológicos 

atinentes a compreensão da imanência e sua relação com a transcendência. Para uma 

exegese da ontologia política voegeliniana, deve-se expor o papel da transcendência 

enquanto uma atividade humana fundamental, aquela que possibilita a extrapolação 

dos limites existenciais possíveis. Para avançar, o sentido adotado nesta pesquisa do 

termo “transcendência”, acompanha a definição clássica encontrada na língua latina, 

onde a forma verbal transcendere tornou-se usual no vocabulário filosófico. 

Por reunir uma metáfora espacial e outra dinâmica, o termo transcendência baliza 

a designação de transgressão dos limites de determinado espaço intencional , tal como 

é utilizado em referência aos atributos do ser enquanto atributos transcendentais, isto 

é, aqueles que ultrapassam, em sua extensão lógica, todo conceito limitado.  65 A 

metáfora dinâmica exprime o movimento intencional ou lógico que leva justamente o 

pensamento para além (trans) das fronteiras dentro das quais habitualmente se move . 

Por sua vez, inclui igualmente a indicação de uma direção para o alto (ascendere), na 

qual estão presentes alguns dos problemas teóricos mais decisivos levantados pela 

ideia de transcendência. 66 A transcendência deve ser interpretada como relação, pois 

exprime as dimensões da estrutura relacional do ser humano. Comportando 

internamente a relação de objetividade – que diz respeito ao arrolamento do ser com o 

mundo em que habita. Desta experiência exprime-se o excesso ontológico do sujeito 

na medida em que se auto afirma como ser, pelo qual se sobrepõe ao mundo e à história.  

“Ao avançar além do ser-no-mundo e do ser-com-o-outro, buscando o fundamento 

último para o Eu sou primordial que o constitui” 67, ocorre a superabundância 

ontológica do sujeito, que, investigada em seu aspecto formal, aponta para a 

necessidade de superação da mencionada oposição entre a interioridade e a 

                                                 
65 VAZ, 2002, p. 194. 
66 “El tema proprio, único y más hondo de la historia del mundo y del hombre, al que todos lós demás 

temas se subordinan, es y será siempre el conflicto entre incredulidade y fe.” GOETHE, Johann W. 

Notas y dissertaciones para la mejor comprensión del Diván  de Occidente y Oriente. In: ______. 

Obras completas. Traducion: R. Cansinos Assens. Madrid: Aguilar, 1990, vol. I, p. 1826. Para 

questões acerca da negação da transcendência e sobre o argumento da retorsão cf.: VAZ, 2002, p. 200.  
67 VAZ, 2002, p. 195. Cf.: VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Antropologia filosófica. Vol. II.  São 

Paulo: Edições Loyola, 1992. ______. Antropologia filosófica. Vol. I.  11. ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2011. 



55 

 

 

 

exterioridade, pois somente assim se pode avançar compreensivelmente sobre a relação 

do sujeito finito com a realidade objetiva. 

Seja no plano do conhecimento sensível, intelectual ou no plano da afetividade e 

da liberdade, as inquirições sobre a capacidade transcendental do humano, contribuem 

para o inquietante e “temeroso dilema metafísico do uno e do múltiplo”.68 Dentro da 

linhagem da experiência de transcendência, os primeiros sábios gregos participam do 

trajeto que pode ser encontrado nos diálogos de Platão o ponto alto 69, uma vez que o 

centro metafórico do termo “ascensão” revela a ação da mente em seu exercício de 

alcançar o transmundano, o aistheton platônico é o traço inconfundível que assinala a 

face simbólica de uma nova matriz civilizacional. 70 

Como era de se esperar, a hipótese da transcendência como um fato histórico 

praticado por todas as sociedades não foi bem recebido pela crítica contemporânea. 

Quando Voegelin empreende o estudo da busca pela ordem humana em sua 

participação no divino, os críticos vincularam seu esforço a uma corrente cujo 

principal propósito seria uma restauração da ordem religiosa em detrimento da razão 

política. Como destacado anteriormente, umas das principais vozes contra as teses 

voegelinianas foram expressas por Hans Kelsen, que o estigmatizou como um sonhador 

gnóstico, 71 outra contundente objeção pode ser encontrada no debate entre Voegelin e 

Leo Strauss, principalmente na tensão entre pistis (boa-fé, confiança em alguém, 

crença) e noein (conhecimento). 72 

                                                 
68 VAZ, 2002, p. 196. 
69 Cf.: PLATÃO, Banquete (210a 5-212a 8)e República (VII 514a 1-517d3). 
70 VAZ, 2002, p. 202. Aistheton: sensível, apreendido pelos sentidos, utilizado por Platão em contraste 

com noeton (inteligível) para indicar o aspecto visível da causa primordial do mundo manifestado.   
71 O ex-professor de Voegelin em Viena desfere fortes ataques contra seu antigo aluno, vinculando -o 

politicamente ao regime de Engelbert Dollfuss, chanceler austríaco de caráter conservador, que foi o 

líder da Frente social cristã (Austrian Christian social and patriotic front statesman) em 1933. Dollfuss 

fechou o parlamento e assumiu poderes de exceção na condução do Estado austríaco, consolidando 

um austro-facismo de inspiração italiana com o apoio de Benito Mussolini.  
72 Para Jacob Taubes, a obra de Voegelin apresenta -se em oposição a modernidade, e o meio utilizado 

configura-se na verdade como uma variante de teologia política , próxima à obra de Carl Schmitt e sua 

“obscura” teologia política. Elaborada especialmente nos livros do início da carreira na Alemanha e 

na Áustria como Raça e Estado (1933), A ideia de raça (1933) O Estado autoritário  (1936) e em 

especial As religiões políticas (1938). Cabe lembrar que a resistência de Taubes a Voegelin deve ser 
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Quando Voegelin em resposta a seus críticos discute a relação entre 

conhecimento e fé, logra todo cuidado na delimitação do problema, diferenciando 

como revelação ou palavra de Deus o conteúdo de certos documentos literários, 

canonizados como escrituras. Com os documentos surgem imediatamente o problema 

histórico da revelação, considerando que o cânone foi estabelecido por homens, depois 

de um longo e acalorado debate. Nesse sentido, pode-se alegar que a revelação provém 

da opinião de algumas personalidades históricas sobre a natureza destes documentos 

literários canonizados. Se se mantiver nessa tendência interpretativa, então deve -se 

considerar o fenômeno da fé na revelação como uma consequência psicológica, 

ocorrendo com essa psicologização do conteúdo da revelação a negação de sua alegada 

fonte, isto é, a divindade. Voegelin defende que as pessoas que estão decidindo para 

incluir ou excluir partes do cânone literário possuem critérios para deliberar o que é e 

o que não é relevante, de modo que o problema da revelação se mostra inseparável do 

problema de reconhecer a revelação em si mesma. 

Na perspectiva voegeliniana, todo conhecimento, incluído o conhecimento 

revelado, é humano na medida em que é o conhecimento de homens concretos, no 

entanto, existem certos tipos de conhecimentos que os homens por eles afetados 

entendem como um conhecimento proveniente de uma fonte divina. Esta formulação 

não tem uma intenção pseudopsicológica, porque, segundo o autor, pode ser 

apresentada seguindo determinados fatos históricos, como por exemplo, os problemas 

dos níveis de claridade da revelação, sugerido pela série paulina da natureza, da lei e 

do espírito. 73 O conhecimento da revelação, não é simplesmente todo aquele que 

alguém afirma que seja revelado, pelo contrário, seu conteúdo está determinado sócio 

historicamente, podendo ser interpretado e esclarecido racionalmente seguindo 

determinados critérios como os utilizados por Clemente de Alexandria, ou cânone 

vicentino ou a sapientia agostiniana. A diferença do “mero” conhecimento e a 

experiência do conteúdo do conhecimento revelado, consiste em que Deus “chama” o 

                                                 
medida tendo em vista sua oposição a introdução do neotomismo na Universidade de Chicago, levado 

a cabo por Maritain. Cf: TAUBES, Jacob. Del culto de la cultura: elementos para uma crítica de La 

razón histórica. Trad. S. Villegas. Buenos Aires: Katz, 2007.  
73 Na mesma linha, Voegelin encontra a concepção de Clemente de Alexandria que entendia a filosofia 

grega como o “antigo testamento” dos pagãos, ou a teoria patrística do anima naturaliter Christiana . 
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humano. Mediante essa experiência de “ser chamado” , é que se dão os conteúdos 

essenciais do conhecimento revelado: primeiro, um ser que se entende a si mesmo e 

reconhece sua humanidade em contraste com um ser transcendental; e segundo, um ser 

que transcende o mundo e se experimenta como a mais alta realidade em contraste com 

os seres mundanos.  74 

A revelação em sentido judeu e cristão somente parece possível quando o 

homem desenvolve historicamente uma consciência de sua humanidade, que 

o separa claramente da transcendência. Essa consciência não se dá, por 

exemplo, no politeísmo de Homero nem em Hesíodo. O divino e o humano 

ainda estão interconectados. Este fato tem sido ocultado, em minha opinião, 

pela desafortunada teoria do ‘antropomorfismo’ das culturas politeístas. Em 

relação aos deuses gregos não encontramos uma representação 

antropomórfica do divino, mas sim uma simbolização teomórfica dos 

conteúdos da alma humana. O desenvolvimento da alma me parece o 

processo em que o homem se desdiviniza a si mesmo e se dá conta da 

humanidade da sua vida espiritual. Somente graças a esta concentração 

espiritual foi possível experimentar-se a si mesmo como ‘sendo chamado’  

por um Deus que transcende o mundo. A revelação apresenta, para mim, uma 

‘curva’ histórica peculiar. Na cultura politeísta os deuses se ‘revelam’ 

habitualmente através de aparências, signos e chamamentos. Com a 

diferenciação e concentração da alma, essa revelação difusa desaparece. Em 

Platão, e incluo mais claramente em Aristóteles, o encerramento máximo da 

alma parece ter conseguido tanto que a alma maximamente concentrada 

alcança a compreensão do ser transcendente, em face da qual se orienta 

‘eroticamente’, porém sem encontrar uma resposta. Com o cristianismo, a 

compreensão da alma alcançada pelos gregos parece ter sido absorvida e 

enriquecida graças à restauração da relação recíproca com o ser divino, agora 

conhecido como revelação.75 

Contrário à importância da fé / revelação (pistis) na complexa articulação de 

diferenças substanciais, como as presentes na metaxy que envolve o daimon e o 

anthropos, o legado da tradição racionalista na filosofia política contemporânea, é 

assumido por Leo Strauss, filósofo que ponderou em algumas oportunidades suas 

diferenças com Voegelin. As controvérsias que se seguiram entre os dois filósofos se 

tornam esclarecedoras por demonstrarem o horizonte das tensões interpretativas desde 

a antiguidade. Também por atualizarem o debate entre tradições antagônicas da 

                                                 
74 Cf.: VOEGELIN, Eric. The beginning and the beyond:  a meditation on truth. In:______. What is 

history? and other late unpublished writings.  Ed. Thomas A. Hollweck e Paul Caringella. Baton 

Rouge: Louisiana State University Press, 1990, págs. 210 - 230. 
75 VOEGELIN, STRAUSS. 2009, p.117 ss.  
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sabedoria continental, uma se dizendo representante da força discursiva do logos, e a 

outra, nomeada por Strauss de tradição mística poética. 

Ao longo de suas obras e da mútua correspondência, pode-se identificar a 

hipótese comum que partiram os dois filósofos na elaboração de suas respostas à crise 

política em que viviam. 76 O ponto mais claro de convergência entre suas interpretações 

é o compartilhamento da necessidade de reorientação da ciência política 

contemporânea em vista de suas raízes clássicas. Entrementes essa semelhança inicial, 

o que se pode extrair como diferença substancial entre suas visões é a preponderância 

da noein para a compreensão straussiana, defendida como o cerne do movimento de 

recuperação do sentido comum da filosofia, aquela calcada na experiência do homem 

como homem. Por outro lado, Voegelin pensa o princípio da experiência filosófica 

conectada à característica intrínseca ao nous em revelar-se a si mesmo, essa qualidade 

é consequência da ordem participativa do ser, possibilitada, dentre outras, pela 

experiência de transcendência. 

Em sua obra, Direito natural e história, Strauss baliza sua tendência a preferir o 

direito natural, especialmente em sua forma clássica, ao relativismo reinante na época 

contemporânea, seja ele positivista ou historicista. A fim de evidenciar seu ponto de 

vista, o filósofo acrescenta a observação de que o apelo a uma lei mais “elevada” como 

à lei divina deve ser vista com restrições, “não obstante, a lei divina não é a lei natural, 

muito menos o direito natural”.  77 Strauss considera a incapacidade atual (1953) do 

debate em dizer que ponto do desenvolvimento moderno teve lugar a ruptura d ecisiva 

com o sentido ahistórico que havia prevalecido em toda a filosofia antiga. Strauss 

lembra que ahistórico não é o mesmo que sistemático, de modo que a filosofia clássica 

                                                 
76 “La vuelta a la filosofia política clássica es algo necessário pero provisional e experimental [...]. 

No podemos esperar razonablemente que uma interpretación nueva de la filosofia política clássic a nos 

proporcione recetas para usar em la actualidad. Pues el relativo éxito de la filosofia política moderna 

há creado uma clase de sociedadtotalmente desconocida para los clássicos [...]. Sólo nosotros que 

vivimos hoy día podemos encontrar uma solución a  los problemas de la actualidad. Pero uma 

comprención adecuada de los princípios según fueron desarrolhados por los clássicos puede ser el 

punto de partida indispensable para um análisis apropriado, que debemos lograr, de la sociedade actual 

em su peculiar carácter y para uma sabia aplicación, que hemos de lograr, de estos princípios a nuestras 

tareas.” (STRAUSS, 1978, p. 11).  
77 STRAUSS, 2014, p. XII. 
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não era sistemática, porém, ao mesmo tempo era ahistórica, logo, sistema significava 

a derivação da soma de todas as realidades do próton physis (primeiro por natureza); 

com essa suposição, não seria cabível que o pensador não se situasse no princípio. 

Além de que a filosofia clássica se considerava a si mesma como uma ascensão 

incompleta desde o proteron pros hemas (o primeiro em relação a si mesmo) até o 

proteron physis. A filosofia clássica é ahistórica, na medida em que se caracteriza 

como uma busca do aie on (o que é sempre), onde toda a história tem ou possa ter 

lugar, pois o aie on se desdobra na história. A importância da história para a filosofia 

clássica está em grau inferior às questões decisivas, como as fundamentais que se 

relacionam necessariamente com o aie on. Para Strauss, as premissas estão: a) a 

questão da arkhe e, b) a questão de vida justa, ou a ariste politeia, concluindo que a 

história, a rigor, pertence à dimensão prática, dimensão subordinada ao teórico, de 

maneira que historicizar significa esquecer-se da eternidade. 

Voegelin contesta o prisma straussiano em sua busca da origem do movimento 

das ideias como proveniente do direito natural, uma vez que esse princípio parte da 

penetração exaustiva no mistério do cosmos e de sua existência pela via única da 

inteligência humana, fato que é em si mesmo, um fenômeno gnóstico, que reduz a 

eternidade ao tempo do pensador individual 78. A análise voegeliniana por sua vez, se 

faz apoiada na história, recorrendo ao que acreditava ser o dado mais importante para 

a análise da historicidade da transcendência, fato ocorrido numa confluência de 

culturas e tradições civilizacionais. A apresentação e descrição dessa experiência 

histórica, reconhecida como tempo-eixo contribui para a nitidez de um tipo exemplar 

de experiência metaxial, onde a participação do ser se mostra mais uma vez como 

totalidade. Ao apresentar o núcleo germinal do problema da participação como 

instaurador do lugar do homem como parte da totalidade incircunscritível do ser, a 

filosofia de Voegelin recorre à historicidade da pergunta basilar e dramaticamente 

existencial, respondida pelas grandes visões religiosas e posteriormente pela razão 

filosófica. “Com efeito, esse lugar irá definir a própria essência do homem e é a partir 

dele que o homem tentará descrever a rota do seu destino. É, pois, sobre a questão em 

                                                 
78 Correspondência enviada por Voegelin a Strauss em 04/12/1950.  
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torno do lugar ontológico do homem que irá elevar-se e tornar-se preponderante a 

interrogação sobre a transcendência”. 79 Como categoria conceitual, metaxy expressa 

também a experiência de sucessão no tempo e no espaço, explicada a partir dos fatos 

históricos que têm seu ponto crítico nos desdobramentos ocorridos entre 800 e 200 

a.C. na faixa territorial que cobre o mediterrâneo e o extremo oriente. Neste espaço 

geográfico, ocorreu o denominado tempo-eixo, fato que chamou a atenção de 

historiadores e filósofos em todo o século XIX, “quando foi possível reconstruir a 

cadeia das grandes civilizações eurasianas do primeiro milênio a.C [que] estão na 

origem do problema filosófico em torno da direção axial da história, tema das lições 

sobre a Filosofia da história de Hegel”80, retomada contemporaneamente por Karl 

Jaspers em sua Origem e meta da história, Economia e sociedade por Weber e a 

Decadência do Ocidente por Spengler.81 

O problema do tempo-eixo adquire substância crítica e histórica quando Voegelin 

“com soberana erudição e profunda sensibilidade filosófica, perscrutou o alcance e a 

significação da extraordinária experiência espiritual que surgia simultaneamente em 

vários focos de civilização, mostrando uma surpreendente homologia estrutural e 

temática, operando uma verdadeira revolução no universo simbólico das grandes 

civilizações que se haviam constituído entre a China e o Mediterrâneo.82 Portanto, 

recorrendo a experiência histórica de variadas metaxys, Voegelin busca a ordem da 

participação, alcançada em sua historiogênese83, pois a experiência compacta que 

tencionou para o surgimento do tempo-eixo reflete o desenvolvimento do que o 

filósofo denominou de a “Era ecumênica”, ocorrida tanto na experiência ocidental 

quanto na oriental, surgindo como diretriz da rota civilizatória que constituiu a ideia 

de uma humanidade universal. 

                                                 
79 VAZ, 2002, p. 204. 
80 Idem. 
81 A influência de Spengler na formação de Voegelin vem desde o início dos anos 1920, quando se 

dedicou aos estudos sobre o tempo eixo, deste se reconhecia como “obra de um homem que absorveu 

o conhecimento histórico que tornou possível o estudo comparado das civilizaçõe s” (RA, p. 35). 
82 VAZ, 2002, p. 204. 
83 Historiogênese: especulação sobre a origem e causa de uma sociedade. O termo se encaixa numa 

tipologia de especulações (antropogonia: a origem do homem; cosmogonia: a origem do cosmos; e 

teogonia: a origem dos deuses). (FEDERICI, 2011, p. 201). 
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1.8 Simbolismo cristão 

O desenvolvimento da civilização passa invariavelmente pela relação entre a 

filosofia e experiência cristã, reconhecida como herdeira da expertise na tomada de 

consciência diferenciada, onde a existência passa a ser o centro de toda a verdade a 

respeito da humanidade universal. Antecedido pela tradição noética, o cristianismo 

reelabora a consciência da tensão da existência, desenvolvendo categorias próprias 

sobre o fim e o recomeço do todo. Este corpo de símbolos e de experiências 

engendradas, moldaram o que se chama cultura ocidental, diferenciação encaminhada 

não por um filósofo, mas por uma religião. 

O estudo dos símbolos e suas diferenciações é a forma possível de ser fazer a 

caracterização do movimento entre os níveis de experiência da verdade existencial. 

Para o devido exame, Voegelin se reporta para a filosofia clássica, em especial para os 

diálogos platônicos, pois são nessas obras que se encontram as valiosas análises sobre 

a ordem existencial do ser humano em conexão com a ordem do cosmos. No Timeu, 

por exemplo, Platão desenvolve o conceito de um demiurgo que opera dentro do 

cosmos, no entanto, por trás de toda a tensão entre o cosmos e o demiurgo, surge o 

problema raramente mencionado acerca do movimento que transcende a relação entre 

ambos. A par desta problemática, Voegelin compara esta formulação de Platão no 

Timeu, com o que foi feito posteriormente com a descompactação simbólica na 

concepção cristã, onde o cosmos figura enquanto filho de Deus, ou dizendo com o 

Evangelho de João, o Cristo é o Filho de Deus. 

No contexto cristão, o simbolismo do Filho de Deus é deslocado para a 

consciência da existência do homem, de um homem específico, um homem concr eto, 

de tal modo que gera a solução do problema da verdade. A nova verdade provém da 

tradição judaica profética, distinguindo-se da verdade noética por ser localizada numa 

comunidade religiosa original em torno de Jesus. Não teria ido muito longe após a 

passagem do líder, não fosse sua capacidade de se adaptar ao ambiente cultural da 

época. Na conjuntura do início da tradição evangélica é forte a cultura pagã, com 

destaque para o estoicismo e para o epicurismo. Diversamente do simbolismo judaico 

que era quase inacessível aos não judeus da época, o cristianismo se tornou 
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transmissível e socialmente articulado, pois se dotou da linguagem filosófica, 

alcançando posteriormente o controle do Império Romano. Com as aproximações 

frente as escolas filosóficas fundadas por Zenão de Cício e por Epicuro, a revelação 

cristã passou a ser expressa também em linguagem filosófica. Emanando dessa mistura 

de simbolismos um esforço de criação e adaptação conceitual da linguagem filosófica 

face as experiências e os símbolos decorrentes da organização e da divulgação do Novo 

testamento. 

Até meados do ano 325 a.C o que predomina é a apologética contra o paganismo 

e o gnosticismo, centrado na importância dos evangelhos do século I e na pessoa e na 

missão de Jesus Cristo. Sua doutrina não é resultado do pensamento filosófico, mas 

provém da revelação do Pai, influindo mediatamente na tradição filosófica pela 

reforma na consciência religiosa, causando nova posição expressa no monoteísmo ético 

e na íntima união entre moralidade e religião, que reorienta o valor eminente da alma 

humana. Distinguindo valorativamente o aspecto espiritual frente à personalidade, 

nada igual na história evoca um amor universal destinado à toda a humanidade, 

inclusive aos inimigos. Outra mudança substancial está na encarnação de Deus e seu 

chamamento à filiação divina. Portanto, Voegelin é consciente que não se pode 

simplesmente reviver a filosofia clássica, tampouco uma pessoa não poderá se tornar 

um platónico novamente e voltar para o cosmos, sem considerar a existência 

diferenciada por Cristo, levada a termo pelas primeiras comunidades cristãs.  

Voegelin observa que o aspecto definidor da filosofia clássica não é alterado pela 

chegada do cristianismo e a maior diferenciação dos símbolos como o do logos. Nas 

duas tradições, o conceito pressupõe a existência do homem em si mesmo, representado 

pela tensão existencial em busca do fundamento primeiro. NCP defende que uma das 

principais tarefas da filosofia na época atual é a de reestabelecer o significado dos 

símbolos que representam a transcendência, uma vez ser este o caminho para se 

restabelecer a consciência filosófica da existência como metaxy. Há necessidade de 

que isso seja feito na era contemporânea, pois o símbolo que representa o logos, como 

o conceito de razão contemporânea, eliminou a experiência de tensão. Problemática 

acessível via ontologia e suas categorias que evitam a deformação da experiência 
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humana em seu autoconhecimento. Diferentemente do que apregoava a corrente 

positivista e sua sanha negativa contra as propriedades intrínsecas ao intermediário, 

cabe agora demonstrar a maneira exegética criada por Voegelin e seu esforço em 

contribuir na época contemporâneo com as investigações de caráter ontológico. 
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2. O SER PARTICIPATIVO E SUA CONCILIAÇÃO INTERNA 

2.1 Do ser comum à comunidade do ser 

Para a análise voegeliniana, a comunidade primordial do ser se fundamenta em 

uma unidade constituída por Deus e homem, mundo e sociedade que juntos, 

protagonizam uma experiência vertida do conhecimento humano de sua part icipação 

no mistério de seu ser. É pela participação que o humano se presentifica no mundo, 

distante da posição de espectador autossuficiente, que sapiente de suas faculdades se 

posta no centro panorâmico do ser. A presença humana acontece quando busca elaborar 

o conhecimento de suas origens, propalando um tipo experiencial em que o 

autoconhecimento não se faz na mesma ordem em que se dão os conhecimentos que 

acometem a relação exterior versus interior. Voegelin chama a atenção para a 

incoerência de um possível vínculo parcial no ser, pois o homem se encontra inteiro 

em sua existência, de tal modo que “não há nenhuma posição fora da existência a partir 

da qual seu significado possa ser visto em um curso de ação [que] possa ser traçado de 

acordo com um plano”.84 Não havendo um porto fora de si em que possa o humano 

recorrer em busca do sentido do seu ser, cabe-lhe um papel existencial em que seu 

desempenho na cotidianidade se constitui numa incerteza de sentido, “como uma 

aventura da decisão na linha entre a liberdade e a necessidade”.85 A unidade de sentido 

que caracteriza o ser como uma comunidade horizontal recolhida nos simbolismos de 

Deus, homem, mundo e sociedade, assemelha-se ao encontro de força em que a 

participação do homem na comunidade do ser e a sua posição frente aos seus parceiros 

denota-lhe uma experiência participativa distinta dos outros membros. O modo 

participativo, essencialmente imperativo que caracteriza o homem, gera em seu interior 

uma tensão reflexiva, proveniente da iluminação de sua consciência frente a seus 

parceiros na comunidade básica; pois em cada membro é pressuposto um sentido 

participativo, que por sua vez implica seu posicionamento idiossincrático  na 

comunidade, obrigando aos outros membros acolher e responder às tensões oriundas 

das instâncias que, juntas, constituem o ser. 

                                                 
84 OH I, p. 46. 
85 Idem. 
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Diferentemente dos outros parceiros, o homem, por suas particularidades 

reflexivas, experimenta sua participação como uma parte capaz de sentir-se como tal, 

e capaz, “além disso, de usar a linguagem e de chamar essa consciência que tem a 

experiência pelo nome de ‘homem’”.86 Como o chamamento que procede do ser ocorre 

discernindo, convocando e constituindo uma dada parte, este se apresenta como ato 

fundamental resultante da unidade dos parceiros. A principal interrogação formulada 

pelo ser: o que é? (ti estin; quid est?) e, por consequência: o que não é? denota a 

expressão lógica 

da experiência da transcendência enquanto experiência de participação na 

absoluta universalidade do ser. Desta sorte, as questões que cobrem o 

conhecer, o agir e o esperar são, (...) questões radicais porque formuladas no 

espaço da transcendência ou porque avançam até as bordas do abismo 

infinitamente profundo que separa o ser do não -ser (...).87  

A ação iluminadora proveniente do experimentar-se como tal encontra na 

consciência seu êmulo discernidor, no entanto, no afã compreensivo que a movimenta, 

perde força quando se depara com os limites e possessões fronteiriças que lhe 

circundam e lhe compõem; “no centro de sua existência o homem é desconhecido para 

si mesmo, e deve permanecer assim, pois a parte do ser que chama a si mesma de 

homem só poderá ser inteiramente conhecida se a comunidade do ser e seu drama 

fossem integralmente conhecidos”88, de tal maneira que a parceria do homem no ser é 

a essência de sua existência e essa essência depende do todo em que o homem é uma 

parte. 

As implicações acerca do conhecimento do todo e da parte em uma hipótese 

binária encontram dificuldades para o empreendimento cognoscível da comunidade 

básica do ser, pois nesta hipótese, o conhecimento do todo se encontra impossibilitado 

diante da identidade entre o que conhece e seus parceiros de comunidade. Ora, a 

ignorância em “relação ao núcleo decisivo da existência é mais do que desconcertante: 

é profundamente perturbadora, porque das profundezas dessa ignorância básica jorra a 

                                                 
86 OH I, p. 46. 
87 VAZ, 2002, p. 209. 
88 OH I, p. 46. 
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ansiedade da existência”.89 A inteligibilidade das tensões que subsistem no interior da 

comunidade do ser é o meio de explorar e alcançar o significado de suas dimensões, 

dessas tensões internas é que brota o conjunto de símbolos que servirão ao homem na 

construção de sua existência articulada com seus parceiros, pois juntos geram a busca 

pela ordem como empreendimento partilhado. 

Para a compreensão da estrutura do ser, Voegelin salienta que é necessário ter 

claro as características típicas da experiência de participação, que podem ser 

exemplificadas a partir do problema da durabilidade e da transitoriedade dos parceiros 

na comunidade. Estas características da tensão interna do ser além de dimensionar o 

caminho da busca, torna a ordem que se apresentava incognoscível, num modo mais 

inteligível. A predominância da experiência de participação se encontra posicionada 

adiante das demais características de simbolização no interior da comunidade, de 

maneira que seu entendimento clarifica o conhecimento das experiências simbólicas 

separadamente. No processo de simbolização, depreende uma valorização do símbolo 

de participação, figurando com tamanha intensidade no interior da comunidade, que 

passa a vivenciar uma intimidade onde a unidade dos parceiros se sobrepõe à separação 

de suas substâncias. 

A protuberância assumida pela experiência participativa desencadeia um 

processo integral atinente à preocupação com a passagem e a duração dos parceiros na 

comunidade do ser, todavia a consubstancialidade dos parceiros, a experiência da 

temporalidade é vivenciada em graus distintos pelos membros, em face de suas 

durabilidades individualizadas. Voegelin lembra que a efemeridade do sopro humano 

não rivaliza com a extensão temporal das sociedades, muito menos concorre com o 

tempo do mundo ou com a eternidade dos deuses; os tipos de temporalidades 

vivenciadas no interior do ser conduzem sob esse aspecto a uma hierarquização no 

cerne da comunidade, forçando por sua vez a uma ordenação interna proveniente do 

                                                 
89 Idem. 
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conhecimento dos graus diferenciados de durabilidade dos parceiros formadores do 

ser. 

O ordenamento interno provém do fato de as existências mais duradouras serem 

as mais abrangentes, fornecendo “por meio de sua estrutura o arcabouço em que a 

existência menos duradoura precisa se encaixar”, caso não esteja disposta a pagar o 

preço da extinção.90 No cenário ameaçador de supressão da existência, compete ao 

homem articular uma sintonia frente a seus parceiros para que sua mortalidade seja 

revertida num prolongamento existencial. Faltando-lhe tal prerrogativa junto a Cronos, 

cabe-lhe aprofundar suas idiossincrasias acopladas à conjuntura da comunidade da 

qual é partícipe. Voegelin sugere que a sintonia proporciona a penetração do ajuste até 

o nível da participação no ser; o que dura e passa é a existência, mas, como a existência 

participa do ser, durar e passar revelam algo do ser. Como a existência humana é de 

curta duração, o homem experimenta a mortalidade no ser, o “que só pode ser 

simbolizado pela metáfora negativa da imortalidade”91, uma vez que o ser de que ela 

participa não cessa com o fim desta existência. O partilhamento temporal faz com que 

o homem, dando ouvidos ao que é duradouro no ser e mantendo uma tensão na 

consciência, oriunda das revelações parciais da ordem da sociedade e do mundo, se vê 

preso num paradoxo, “pois, embora esse ser confiado à nossa administração parcial na 

existência enquanto ela dura e passa possa ser alcançada pela sintonia, ele também 

pode ser perdido pela ausência”.92 Além da experiência de participação e da 

experiência temporal, o processo de simbolização primacial se apoia em uma terceira 

característica, a experiência de inteligibilidade da ordem interna no ser.  

O primoroso trabalho de tornar a incognoscibilidade da ordem do ser o mais 

cognoscível possível é executado a partir da construção de símbolos interpretativos do 

mundo desconhecido em uma prática analógica com o supostamente conhecido. O 

processo que possibilita alcançar a história da construção da inteligibilidade por via 

simbólica está na compreensão da resposta como um ato reflexivo. Diferenciada e se 

                                                 
90 OH I, p. 48. 
91 Idem. 
92 Idem. 
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fazendo continuamente, produzirá símbolos cada vez mais adequados à sua atividade. 

Numa ação progressiva que responde à tensão da realidade, os símbolos compactos 

vão se tornando cada vez mais diferenciados, ofertando um conjunto simbólico que 

responsivamente ordena a sociedade, o cosmos, o daimon e o homem. Este aspecto 

metaxial do ser pode ser narrado e melhor compreendido pelas duas formas básicas de 

simbolização que caracterizaram dois grandes períodos da história.  

Como aferido, o processo de inteligibilidade da ordem interna do ser desempenha 

suas ações entremeadas pelas experiências de participação e de temporalidade. As 

correlações analógicas executadas internamente serão externadas na relação do ser com 

o todo em que ele participa. Assim, em diferentes épocas históricas, o homem construiu 

em harmonia com o cosmos, símbolos para as sociedades tendo por parâmetro seus 

dilemas essenciais. Exemplo desta prática analógica do ser são os símbolos societários 

de microcosmos e macroantropos. 

O primeiro símbolo de sociedade construído – microcosmos – é proveniente da 

desmesura que marca inicialmente a correlação de forças no interior da comunidade 

do ser. O cosmos, por exercer uma força atrativa incomparável, bem como o estágio 

compacto em que o homem se encontrava, foi sugestivamente lançado como 

ordenamento social e referência da processualidade tangível. Como parceiro 

estrategicamente situado, o cosmos mitiga a existência humana em sua utilidade 

terrena e força um modelo de ordem ao homem e à sociedade, que pode ser observada 

desde as civilizações do Antigo Oriente Próximo. Essas experiências simbólicas estão 

fartamente documentadas, oferecendo referências para investigações acerca desses 

vínculos que uniram sociedades; tais civilizações se constituíram tendo por substrato 

um ordenamento político resultante de interpretações analógicas entre os ritmos 

vegetativos e as alterações dos corpos celestiais , contribuindo para que a conjuntura 

factual da realidade política historicamente situada refletisse o modelo de ordem 

estrutural do cosmos. 

A ordem proveniente dessa analogia entre a sociedade e o cosmos – microcosmo 

– alcança seu ponto de superação quando os impérios cosmológicos entram em 
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declínio, não suportando o aperfeiçoamento da representação simbólica. A alteração 

se presentifica e a confiança na ordem cósmica desaparece no contexto da perda de 

autoridade cosmológica; alterada, “a simbolização tende a se deslocar para o que é 

mais duradouro do que o mundo visivelmente existente, isto é, para o ser 

invisivelmente existente além de todo ser na existência tangível” .93 Com o 

deslocamento proveniente das fissuras que acometem os impérios cosmológicos, um 

novo modelo de organização política e social vem preencher e superar o símbolo 

anterior. A partir de agora, dos limites do microcosmos, a sociedade passa a adotar um 

novo símbolo, o macroantropos. 

Tendo por base um princípio reorientado, o símbolo pós-cosmológico encontra 

na alma humana sua referência, fazendo com que os impérios passassem a se organizar 

respeitando o deslocamento para outra dimensão do ser, sua face humana (anthropos), 

que transcende todo o ser no mundo e o próprio mundo, que só “pode ser vivenciado 

como um movimento na alma do homem, e, assim, a alma, quando ordenada em 

sintonia com o Deus invisível, torna-se o modelo de ordem que fornecerá símbolos 

para ordenar a sociedade analogicamente à sua imagem”.94 Voegelin reúne um seleto 

grupo de realidades que lhe permitem conferir os elementos transicionais entre a visão 

cosmológica e a visão antropológica, observadas em seu lastro histórico desde o 

colapso social egípcio, passando pela experiência israelita, chinesa e alcançando a 

criação noética grega. 

A transição egípcia ocorreu entre o Antigo Império95 e o Médio Império96, evento 

que propiciou a ascensão da religiosidade ligada a deusa Osíris. Da mesma maneira 

que o Egito, a China atravessou sua desintegração feudal e assistiu o aparecimento de 

Lao-Tsé e de Confúcio com seus ensinamentos. Não diferentemente dos casos egípcios 

e chineses, no século VI a.C., o jainismo, na Índia, rompe com a tradição védica, 

fundamentando-se na ideia de ainsa, que é a rejeição à violência, fato que possibilitou 

                                                 
93 OH I, p. 50. 
94 OH I, p. 50. 
95 (III e IV dinastias, 2700 – 2200 a.C.). 
96 (XII dinastia, 2050 – 1800 a.C.). 
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o surgimento do budismo. No mesmo diapasão de experiências civilizacionais, o tipo 

de acontecimento que abalou o território helênico e acelerou sua desintegração foi o 

que posteriormente contribuiu para o aparecimento dos primeiros sábios gregos como 

Tales, Pitágoras, Heráclito e outros. 

Por mais que os casos de transformação simbólica imponham uma tendência de 

generalização do curso histórico, Voegelin pondera que outras transformações não 

avalizam a ocorrência de uma lei histórica, tal como ocorre no colapso da sociedade 

babilônica onde inexiste o deslocamento simbólico do microcosmo para o 

macroantropos. Contrário à experiência babilônica, a tradição israelita alcança o 

segundo modelo simbólico, o macroantropos, sem atravessar um colapso em suas 

instituições sociais e políticas.97 No amplo espectro de autointerpretações, as 

civilizações contraíram símbolos de forma concomitante e que posteriormente 

colidiram entre si, caracterizando a alteração simbólica. 

Voegelin informa que a estratégia analógica aparece com frequência na história, 

contribuindo para que a consciência se revele de várias maneiras, “correspondentes 

aos vários problemas de cognição por meio de símbolos. A ordem do ser, embora 

permaneça na ignorância essencial, pode ser simbolizada analogicamente pelo uso de 

mais de uma experiência de ordem parcial da existência”98: como os ritmos da vida 

vegetal e animal, o ciclo das estações, as revoluções do sol, da lua e das constelações 

que serviram de modelos para a simbolização analógica da ordem social, tanto quanto 

a ordem da sociedade serviu de modelo para simbolizar a ordem cósmica.99 

2.2 Historiogênese 

Como compreender a situação que produz um sem número de símbolos 

vinculantes em que astros e seus movimentos assumem força e presença na realidade, 

que como um espelho, os céus reluzem homens divinos e presságios com alta carga 

                                                 
97 Sobre a importância de Israel se sua concepção histórica cf.: OH I.  
98 OH I, p. 51. 
99 VERNANT, Jean Pierre. Do mito à razão. In: ______. Mito e pensamento entre os gregos:  estudos 

de psicologia histórica. Tradução: Haiganuch Sarian.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 439 – 485. 
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persuasiva? O entendimento desta experiência simbólica do cosmos é acessível pela 

especulação cosmogônica, da mesma maneira que ocorre com o cosmos sua 

possibilidade compreensiva, as experiências do clímax da titanomaquia se alcança pela 

via expressiva da tradição teogônica. A teogonia e a cosmogonia, junto com a 

antropogonia e a historiogênese como uma especulação da ordem da sociedade, 

formam a mesma classe que tem “todas em comum a busca da origem instituída por 

ocasião de experiências em vários campos do ser”.100 A partir das experiências do 

cosmos, de deuses e do homem, surgem as questões que dizem respeito à origem da 

realidade experimentada; então, da experiência histórica do homem na sociedade surge 

a questão relativa à origem dela. Os simbolistas buscam expressar o mistério da 

existência e de tudo que enleia a exploração da realidade divina, humana e cósmica. 

A aplicação do modo especulativo historiogenético recupera, de dentro dos 

simbolismos especulativos, elementos que permaneceram distantes dos horizontes 

compreensivos da Teogonia, da antropogonia e da cosmogonia. Em sua historiogênese, 

Voegelin apresenta as linhas gerais que propiciam novos fundamentos para pesquisas 

mais especializadas, baseadas em exemplos que necessitam de suportes que 

transcendem as propensões alcançadas pela teogonia e pela cosmogonia no contexto 

contemporâneo. Mais concretamente, a nomenclatura historiogênese advém da 

consideração do exemplo de simbolismo praticado pela civilização israelita, uma vez 

que o termo representava o retroagir da história pragmática até alcançar o sentido 

bíblico do Gênesis. 

Ao adicionar a historiogênese às três outras especulações acerca da origem, 

Voegelin permite que a comunidade do ser apareça como o fenômeno que é no meio 

do mito. Esse procedimento também reconhece a forma filosófica que se manifesta nos 

caminhos da metafísica do ser de Parmênides, confluída dos simbolismos de 

experiência do ser expressos pelo caráter plural antes das formalizações do século V – 

IV a.C., como o apeíron101 de Anaximandro. Voegelin salienta que “embora os 

                                                 
100 ANAMNESE, p. 131. 
101 Palavra composta pelo prefixo negativo a e pelo substantivo peras (limite, fronteira, extremidade, 

término). Apeiron diz respeito ao sem fim, ao imenso, ilimitado, infinito, inumerável, incalculável.  
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simbolismos permaneçam especulativamente dentro das áreas de realidade com os 

quais estão ligados, eles, no entanto, buscam o ser da metafísica, o ser que é o 

fundamento de todo o ser”,102 assim se torna especialmente evidente quando se 

reconhece que as “especulações respectivas não se confinam à área da realidade em 

cuja experiência sua busca de origens se iniciou, mas vão para a órbita de seus próprios 

materiais de simbolismo dos outros reinos do ser”.103 Quando um exame se articula de 

modo a recuperar a forma especulativa presente no procedimento historiogenético, as 

investigações acerca da política alcançam novos posicionamentos interpretativos, 

resultando a valorização de conjuntos simbólicos ampliados. 

Na tradição positivista, os valores dos documentos teogônicos e cosmogônicos 

são postos de lado quando se busca apreender a objetividade da política. O 

entendimento que Voegelin coloca em operação situa-se na contracorrente do “senso-

especializado” da contemporaneidade, pois reconhece as teogonias e cosmogonias 

como vitais para a compreensão do político.104 A complexidade da política exige um 

esforço concentrado quando se deseja aproximar-se de seus fundamentos, de tal modo 

que a historiogênese deve ser considerada como um procedimento independente, 

resultante dos esforços combinados da historiografia, da mitopoética e da especulação 

racional. Para Voegelin, a equivalência do agregado destes quatro tipos mítico-

especulativos com uma especulação filosófica que diz respeito ao fundamento do ser 

chama a “atenção para o problema da equivalência das simbolizações nos vários meios 

de experiência, assim como para a natureza dos problemas constantes que encontram 

expressão nos simbolismos tão amplamente diversos na aparência superficial como 

mito e filosofia”.105 O posicionamento de pesquisa adotado pela historiogênese 

pressupõe a importância de fontes normalmente renegadas e sustenta que a criação dos 

mitos bem como sua aceitação pelas camadas populacionais também se conforma como 

fatos da história política. Postos de lado por muito tempo, os símbolos encontrados nas 

                                                 
102 ANAMNESE, p. 131. 
103 Idem. 
104 Como exemplo, pode-se salientar a recuperação da dinâmica política executada pelos titãs, que 

presentes em Hesíodo, demonstram a importância analítica desses elementos num cenário onde a carga 

persuasiva se encontra na ordem do mito. 
105 ANAMNESE, p. 132. 
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experiências teogônicas têm se mostrado imprescindíveis para a consideração da 

autointerpretação das civilizações, suas coesões internas, suas relações internacionais, 

acordos econômicos e os cismas oriundos das guerras. O empenho voegeliniano 

contrasta explicitamente com a concepção positivista da história, pois não deixa de 

lado a dimensão mítica das sociedades humanas como uma fabulação ahistórica, mas 

a inclui como uma forma de apresentar as razões que levaram a dimensão empírica ao 

nível da história. 

Com essa movimentação, o simbolismo como um todo “ganha o status de um 

trabalho histórico cujos autores estão cônscios do princípio de relevância deles , postas 

de lado as diferenças fenotípicas, a historiogênese deve ser entendida como o 

equivalente mítico da historiografia crítica”.106 O modo especulativo da historiogênese 

não é uma invenção voegeliniana, por mais que tenha ocorrido uma atualização 

contemporânea em consequência de suas pesquisas, sua processualidade específica 

pode ser encontrada desde o tempo em que os simbolistas das sociedades do Antigo 

Oriente especulavam acerca do curso de sua ordem no tempo. Os simbolistas saltam 

“para a existência num ponto absoluto de origem, como parte da própria ordem cósmica 

e então contam sua história daquele ponto até o presente em que eles vivem”107, 

pretendendo, com a narração essencialmente homogênea de acontecimentos, 

demonstrar duas partes de caráter completamente diferentes: a primeira, a parte 

cronologicamente posterior da história, a que chega ao presente do simbolista e se 

refere à práxis da história pragmática, e a segunda parte, cronologicamente anterior, 

que institui o começo e se relaciona a acontecimentos míticos, englobados num imenso 

período de tempo de milhares e às vezes centenas de milhares de anos. 

A fim de dar à história pragmática um início com sentido, ela é retroagida pelo 

mito até o tempo dos acontecimentos cósmicos, com esse método de extrapolação 

mitopoética, “os simbolistas, assim parece, queriam expressar o que fez  os materiais 

históricos merecedores de transmissão à posteridade ao ligá-los com a ordem que se 

                                                 
106 ANAMNESE, p. 131. 
107 ANAMNESE, p. 130. 
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desdobra no cosmos”.108 Voegelin chama a atenção para o fato da extrapolação se 

configurar como uma resposta mitopoética à questão noética, que diz respeito ao 

fundamento do ser, ocorrendo que a resposta dos simbolistas do Antigo Oriente 

Próximo alcançou uma especulação acerca da sociedade e da ordem que não difere, 

“em princípio, da especulação da arché, o começo de todo o ser, em que os filósofos 

jônicos entraram. A historiografia, a mitopoética e a especulação racional, então, eram 

combinadas para produzir um simbolismo muito complexo”.109 

No conjunto inumerável de símbolos políticos produzidos pelas sociedades do 

Antigo Oriente Próximo, a Lista dos reis sumérios110 personifica a maneira como os 

simbolistas imperiais praticavam seus registros de genealogia política, também, como 

promoveram as transformações radicais nas histórias das dinastias que foram anexadas 

após as conquistas imperiais. Uma vez a história dos reis estabelecida, as histórias 

opositoras e suas genealogias dinásticas eram incorporadas numa linha temporal em 

que o paralelo da coexistência e a integração póstuma na história alheia revelavam o 

sucesso do rei conquistador. 

A força da linha dos reis sumérios pode ser encontrada em sua capacidade de 

retroagir na direção de sua gênese, localizada nas preliminares divino-cósmicas – um 

simbolismo que se apresenta de forma clara no desvelamento de uma história unilinear. 

Voegelin lembra que a historiogênese guarda uma relevante importância nos estudos 

genealógicos, pois é ela que desenvolve os primeiros casos de extrapolação temporal 

ocorridos nos impérios mesopotâmico e egípcio. A historiogênese não se restringe às 

sociedades com formato cosmológico, muito pelo contrário, ocorre também em 

civilizações que tiveram outras experiências de autoiluminação, como é o caso de 

Israel e sua experiência reconhecida através da livre aliança efetuada pelo povo judeu 

na presença de Deus. A experiência historiogenética surge em vários outros impérios 

ecumênicos, como é o caso das experiências autoiluminativas chinesas e indianas, 

portanto, “desde sociedades cosmológicas antigas até sociedades modernas 

                                                 
108 Idem, p. 130. 
109 ANAMNESE, p. 129 
110 Avaliações mais cautelosas datam a lista aproximadamente em 2050 a.C.  
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secularistas, a historiogênese mostrou ser uma constante simbólica na história 

humana”111, com seu caráter constante, faz com que apareça em sociedades com estilos 

diversos de experiência e simbologia. 

Quando Voegelin examina a documentação outrora renegada, como a mitopoética 

ou a cosmogonia, não as vê como escrituras menores que devam ser escanteadas como 

pré-história política; mesmo com toda a autoridade que Homero e Hesíodo representam 

para o pensamento ocidental, suas obras são normalmente pouco consideradas para 

investigações de natureza política. Tidas como menos importantes que as teogonias e 

antropogonias helenas, suas congêneres egípcias e mesopotâmicas sofreram maiores 

golpes no circuito do qual se pretendeu traçar como o percurso genealógico do 

ocidente. Destoando da prática executada pela ciência política contemporânea, 

Voegelin recorre a fontes documentais antigas, cuja equidistância com o máximo da 

experiência política clássica chega às vezes até dois milênios. Em seu procedimento 

investigativo, sobressai uma narrativa com muito mais que uma corrente de 

acontecimentos brutos, apresentando a compreensão do homem como participante nas 

ações da comunidade do ser e consciente de sua existência como metaxy. 

Para a apresentação de situações históricas que demarcam a existência primária 

de registros de símbolos políticos, como primeiro exemplo de complexidade simbólica 

e de abundância de mote político, pode-se recorrer à mensagem da rainha egípcia 

Hatchepsut112 que objetivava a restauração da ordem de seu reinado, após a expulsão 

dos hiksos de suas cercanias: 

Ouvi todas as pessoas e povos, por mais que sejam, 

Fiz estas coisas pelo conselho de meu coração:  

 

Não dormi no esquecimento, mas restaurei o que tinha sido  

arruinado. 

Levantei o que se fizera em pedaços,  

quando os asiáticos estavam no meio de Avaris na Terra do  

Norte, 

e entre eles havia nômades, destruindo o que tinha sido feito.  

Eles reinavam sem Re; e ele (Re) não agia através  

                                                 
111 Idem, p. 131. 
112 (1501 – 1480 a.C.) 
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do comando divino até minha majestade.  

Estou estabelecida nos tronos de Re.  

Fui informada dos limites dos anos como alguém nascido para  

conquistar. 

Vim como a serpente-uraeus de Hórus, queimando meus 

inimigos. 

Afastei o que os deuses abominam, e a terra apagou-lhes os 

passos. 

Este é o comando do pai dos (meus) pais que veio a (seu)  

tempo, de Re, 

e não deve haver dano ao que Amon comandou.  

 

Meu (próprio) comando perdura como as montanhas –  

o disco do sol continua brilhando e lança os raios sobre os 

títulos de minha majestade, 

e meu falcão está acima do estandarte do (meu) nome pela  

duração da eternidade. 113 

Uma livre interpretação reconhece a voz potente da rainha que abre a mensagem, 

da qual os ouvintes são nada menos que todas as pessoas e todos os povos conhecidos 

ou não, pois, por mais que estes sejam, não são como aquela que dita  suas ações tendo 

por único conselheiro seu coração. O sentido de autoridade da primeira sentença 

desloca-se quando uma aparente justificação acerca da ausência regente fecha a 

primeira sentença. Em seguida, o documento lembra as obras de restauração do todo 

que se encontrava em ruínas. O teor presente no discurso da rainha, em sua “prestação” 

de contas, faz sentir a presença das tensões políticas intrapalacianas, bem como o 

contexto externo desfavorável, apontando para os avanços asiáticos e a destruição de 

tudo que se tinha pelos nômades. O plano de domínio de Hatchepsut incluía uma 

estratégia de submissão das divindades dos povos conquistados, sintetizando as ações 

que movimentaram os panteões das civilizações em contato. Quando a rainha diz: “eles 

reinam sem Re”, busca deslegitimar qualquer esforço de resistência, pois sua presença 

poderosa é performatizada por uma mensagem soberana associada à serpente de Hórus, 

aquela que queima seus inimigos, pois está acolhida nos tronos de Re. 

Como uma carta constitucional, a mensagem descreve a genealogia que chega ao 

tempo dos ouvintes, destacando o trajeto da linha de comando que inicia no “Pai dos 

‘meus’ pais”. No fechamento das letras realescas, o sentido do comando é destacado a 

partir de figuras metafóricas de alta potência simbólica, como sua eternidade 

                                                 
113 Cf.: PRITCHARD, 1950, p. 231. Tradução de Elpídio Mário Dantas Fonseca. 
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representada pelas montanhas e sua majestade estandardizada por nada menos que o 

“disco do sol”.114 Pode-se extrair da narrativa histórica um claro testemunho da 

dispensação das divindades que governam a existência e a ordem da sociedade: “os 

acontecimentos históricos são experimentados, não como uma série de fatos isolados 

e acidentais, mas como parte de uma ordem inteligível”115, surgindo a questão do plano 

abrangente que governa a corrente de acontecimentos no tempo. 

Voegelin acentua que na tentativa de fazer sentido no presente, a série de eventos 

que é extrapolada de volta a um começo absoluto, contribui para que “o significado do 

presente possa ser compreendido como o ponto final provisório de um movimento que 

pode ser visto como se saísse da origem”.116 As estratégias de ocupação dos espaços 

divinos exigiam um procedimento tático meticuloso, tanto que na contínua tarefa de 

submissão dos deuses alheios, a força de comando real se mostra situada na 

participação de seus antepassados na extrapolação em direção ao passado mítico , 

cabendo ao governante imperial personificar em si a linha sucessória que retroage para 

além do início histórico.  

Como sentenças constitucionais, as mensagens se organizam hermeticamente 

com o propósito de garantir a autoridade e a legitimidade da casa imperial. O sentido 

da tradição decorre da descida ancestral desde os céus, fato que faz história, tornando-

a possível por começar o curso ordenado que os deuses encaminharam. Entre os casos 

de historiogênese selecionados por Voegelin, o exemplo egípcio também merece 

destaque por retroagir para a origem e prefixar uma série de dinastias divinas ligadas 

à primeira dinastia de reis humanos. O caso egípcio oferece uma quantidade de material 

para pesquisa que possibilita a compreensão dos motivos que estão por trás dessa 

variedade. Um elemento que merece ser notado era o cuidado com que os centros 

                                                 
114 Um relato similar, em intenção de dizer à posteridade que a conquista da vitória foi orquestrada 

pelo deus, pode ser encontrada na inscrição behistum, na qual Dário I (521 – 486 a.C.), além de relatar 

a vitória sobre os partidários contrários no ambiente doméstico, a relaciona a uma guerra que assume 

a forma de contenda entre duas divindades, simbolizadas pela Verdade  e pela Mentira (nomeadas 

respectivamente de Ormuzd e de Ahriman). Esta conflagração tensional lança para a posteridade a 

prevalência da Verdade, Ormuzd, em oposição à Mentira – Ahriman –, derrotada em sua insistência 

contra a ordem verdadeira.  
115 ANAMNESE, p. 138. 
116 ANAMNESE, p. 138. 
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sacerdotais, ligados aos inúmeros templos, se entregavam à especulação das origens 

imperiais. Com o objetivo de produção simbólica, os ensinamentos em tais centros 

preparavam os futuros sacerdotes para que de modo presente articulassem a ideia da 

ordem imperial e a participação dos homens no ordenamento divino. 

Outro exemplo de extrapolação remonta até Utu-hegal de Uruk117, nesta sentença 

guardada pela tradição diz que: “Depois que o dilúvio se precipitou sobre (a terra) (e) 

quando o reinado foi baixado (de novo) do céu, o reinado esteve (primeiro) em 

Kish”.118 A sentença busca dar à genealogia imperial um lastro preexistente no plano 

mitopoético, pois com o dilúvio zerando o mundo, o reinado primeiro  esteve em Kish, 

para efeitos de segurança genealógica institucional, a parte final da fórmula garante a 

legitimidade da casa imperial. 

Outro conjunto de fontes que demonstram o caráter variável da historiogênese 

egípcia é aquela tributária do conhecido Papiro de Turim, que foi datado como 

pertencente ao Primeiro Período Intermediário;119 nele, a sucessão de regentes divinos 

inicia com Ptá de Mênfis, convalidado por uma fonte mais “recente”, a Aigyptiaca de 

Manetho.120 Outra variante genealógica mais antiga que aquela do Primeiro Período 

Intermediário está conservada por Diodoro em sua Bibliothèque historique121 onde 

sustenta que a sucessão de regentes divinos começa em Heliópolis, no reinado de Re. 

A metaxy em análise deu margem para os egiptologistas localizarem um 

movimento dos simbolistas deixando que as dinastias humanas fossem precedidas por 

dinastias divinas. A especulação historiogenética extrapola a história pré-dinástica, 

avançando para especulações mais antigas e iluminando os símbolos em sua conjuntura 

com sua pertinência integrada com a ordem divino-humana. Em sua prática 

investigativa, Voegelin se afasta da técnica historiográfica marcada pela objetividade 

cientificista, interpelando um leque mais extenso de fontes outrora desvalorizadas e se 

                                                 
117 Antiga cidade Suméria, posteriormente Babilônia.  
118 PRITCHARD, 1950. p. 265 ss. Tradução de Elpídio Mário Dantas Fonseca.  
119 (2200 – 2020 a.C). 
120 (280 - ? a.C). 
121 Cf.: (1.13 [50-30]). 
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apoiando em novas ciências para compreender os fenômenos humanos em sua 

complexidade sui generis. Dissonante de seu tempo, a exegese voegeliniana demonstra 

como o lastro empírico da historiogênese esclarece as continuidades e 

descontinuidades que medeiam a verdade e a mentira. 

2.3 Choque de verdades 

O ponto de vista voegeliniano sobre as autointerpretações civilizacionais defende 

que este movimento autoiluminativo, onde a ideia de ordem social se relaciona 

primariamente com a ordem do universo cósmico, encontra sua superação quando seu 

estágio microcósmico foi suprassumido, em consequência do deslocamento do eixo 

auto interpretativo para uma compreensão diferenciada. O exame da tensão entre a 

verdade cosmocêntrica e a antropocêntrica está ligada à metaxy da representação. 

Para o desdobramento da investigação sobre a verdade na sociedade, Voegelin 

questiona se é possível encontrar na história a representação da verdade empreendida 

pelas sociedades? Para o enfrentamento desta questão, o filósofo argumenta ser 

necessário distinguir entre a “representação da sociedade por seus representantes 

articulados [d]e uma segunda relação, na qual a própria sociedade se torna a 

representante de algo que está além dela, de uma realidade transcendente”.122 Voegelin 

está consciente de que se pode encontrar concretamente essa relação nas sociedades 

através da história, principalmente no registro da história das principais sociedades 

políticas que ultrapassaram o nível tribal, com destaque para os impérios antigos, pois 

se viam como representantes de uma ordem transcendente,  ligada à ordem do cosmos. 

Quando as civilizações do Antigo Oriente Próximo e do extremo Oriente construíram 

essa ordem como uma “verdade”, o ato de governar passou a exigir habilidades que 

assegurassem a harmonia entre a ordem da sociedade e a ordem cósmica. A articulação 

dos agentes políticos dos variados impérios contribuiu para que seus territórios se 

constituíssem como uma “representação  analógica” do mundo, em todos os seus 

                                                 
122 NCP, p. 49-50. 
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quadrantes e suas grandes cerimônias que representam o ritmo do cosmos, de modo 

que 

(...) os festivais e os sacrifícios são uma liturgia cósmica, uma participação 

simbólica do cosmion no cosmos; e a pessoa do governante representa a 

sociedade, porque ele representa na terra o poder transcendente que mantém 

a ordem cósmica. A palavra cosmion, pequeno mundo, usada neste sentido, 

reflete a dupla significação da situação, referindo -se ao mesmo tempo à 

sociedade e seu território e à representação da ordem cósmica. É inevitável 

que o empreendimento da ordem representativa esteja exposto à resistência 

de inimigos internos e externos; e o governante é apenas um ser humano, 

que pode falhar, seja pelas circunstâncias, seja por se u próprio descontrole, 

do que podem resultar revoluções internas ou derrotas externas. A 

experiência real da resistência, da derrota possível ou efetiva, é a ocasião 

em que o significado da verdade se torna mais claro. Na medida em que a 

ordem da sociedade não existe automaticamente, mas precisa ser fundada, 

preservada e defendida, aqueles que estão do lado da ordem representam a 

verdade, enquanto seus inimigos representam a desordem e a mentira.  123 

Ambos os princípios – cosmos / anthropos – se referem a modos distintos de um 

mesmo movimento: diferenciado pela exposição de sua conjuntura onde o governo 

obtido pelo consenso do corpo de cidadãos pressupõe a articulação dos mesmos 

individualmente considerados, até o ponto em que eles se tornam participantes ativ os 

na representação da verdade através do peitho, a persuasão. A natureza precisa do 

símbolo multifacetado da metaxy chegou à consciência reflexiva através da descoberta 

da psyche como o centro dinamizador. 

Essa tensão entre verdades, segundo Voegelin, tem ramificações que alteram o 

ethos da comunidade, uma vez que os rebeldes tidos por mentirosos propagandeiam e 

disseminam suas mensagens com intuito de iludir o povo, combatidos pelo 

representante da verdade. Com o reconhecimento de que o choque de verdades induz 

à questão acerca da autoridade da verdade, uma vez mais fica clara a luta pela 

legitimação do discurso, cabendo à ciência política dizer sobre a integridade da 

verdade e não se tornar uma ideologia que reitera uma posição sustentada pelos agentes 

do governo com o fim de fortalecer o domínio. 

                                                 
123 NCP, p. 50. 
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3. A CIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO 

O desenvolvimento do capítulo anterior centrou-se na análise do ser participativo 

e sua conciliação interna. As tensões que ocorrem entre os detentores da verdade e 

seus opositores foram postas em destaque a partir de suas relações no plano histórico. 

Buscou-se demonstrar como a metaxy não deve ser menosprezada numa investigação 

em que o domínio de uma posição sobre a outra se mostra de maneira tão evidente.  

Como visto também, a representação da verdade pela via noética assumiu papel central 

no desenvolvimento da humanidade, fato demonstrativo da divisão de poder e de 

autoridade na cena interpretativa. Por fim, foi apresentado como a busca pela 

legalidade da verdadeira interpretação acarreta mudanças no plano da realidade 

política apreendidas na disputa de grupos, pessoas ou ideias. 

3.1 Ciência política 

Para Voegelin, o ponto principal da teoria política é a questão acerca da 

representação. Em NCP defende que as investigações que pretendem aprofundamentos 

teóricos devem avançar para além do debate acerca dos procedimentos adotados pelas 

sociedades e suas instituições representativas. Uma reflexão mais adequada dos 

pressupostos que revelam a natureza da representação enquanto formato pelo qual a 

sociedade política acontece e passa a existir, não deve supervalorizar os dispositivos 

operacionais de representatividade, mas deve progredir explorando noeticamente “os 

símbolos pelos quais as sociedades políticas interpretam-se a si mesmas como 

representantes de uma verdade transcendente”.124 Com esse encaminhamento, o autor 

tinha certeza que sua investigação sobre a representação – diante de suas implicações 

teóricas – tornar-se-ia uma filosofia da história, pois tinha claro que seu exercício, 

além de destoar do usualmente praticado nas pesquisas de natureza política, conduziria 

para a compreensão dos problemas teóricos até o ponto em que os princípios da política 

se encontram com os princípios da filosofia da história e da filosofia da consciência.  

                                                 
124 NCP, p. 17. 
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Com um objetivo de tamanha envergadura, a busca pela verdade da representação 

implicou para a perspectiva voegeliniana uma restauração da ciência como teoria 

integral da política, alicerces sobre os quais se lastreiam a nova ciência da ordem. Em 

diálogo com a ciência política platônica, Voegelin busca equacionar os problemas 

contemporâneos de representação, defendendo uma orientação teórica que reconheça 

o homem em seu mundo e sua posição no universo.125 A reflexão voegeliniana 

reconhece a “existência pré-científica do homem, de sua participação no mundo com 

o seu corpo, sua alma, seu intelecto e seu espírito, [parte também] da apreensão 

primária de todos os domínios da existência” , assegurada pela própria natureza humana 

enquanto síntese desses domínios. Essa postura epistemológica é a garantia da 

participação cognitiva primária, que prenhe de paixão, constitui “o caminho árduo, o 

methodos, rumo à contemplação desapaixonada da ordem da existência, que constitui 

a essência da atitude teórica”.126 Em seu tratamento da representação nas experiências 

humanas primárias, Voegelin se afasta dos métodos aplicados pela psicologia das 

motivações por acreditar que não são adequadas à exploração do problema; tendendo, 

neste caso concreto, para os métodos da especulação metafísica  e da simbolização 

teológica. Acreditando inovar em ontologia contemporânea, o pensador recorre à 

ciência clássica e medieval, por acreditar que essas compreensões além de serem 

elaboradas empírica e criticamente, estão aptas a abordar os problemas da ordem. 

Desta feita, torna-se latente para o pensador que os conceitos teóricos bem como os 

símbolos que representam a realidade devam ser cautelosamente assinalados, uma vez 

que é no movimento articulatório que passa da realidade para a teoria o lugar em que 

ocorre a maioria das deformações simbólicas. Portanto, “os critérios empregados no 

processo de esclarecimento deve[m] ser bem definidos; e o valor cognitivo dos 

conceitos resultantes deve[m] ser verificado[s], colocando-os em contextos teóricos 

mais amplos”127, argumenta o autor em a Nova ciência da política . 

O fenômeno político demanda um tipo de tratamento peculiar, requerendo da 

análise cuidados que evitem os equívocos da ciência política que referenda certo debate 

                                                 
125 NCP, p. 19. SHELLER, 2008. 
126 NCP, p. 19-20. 
127 Idem, p. 35. 
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ideológico encontrado desde o século XIX. Como acentua Voegelin, a tensão na 

realidade política deve ser identificada em sua origem, na consciência de homens que 

desejam um verdadeiro conhecimento da ordem, “a consciência de homens concretos 

é o locus onde a ordem é experimentada; e assim, as interpretações noéticas como as 

não noéticas da ordem social radiam desse centro de expe riência.”128 A experiência do 

processo concreto-humano não se eleva ao conhecimento de um objeto, mas é em si 

mesma uma tensão, à medida que o homem experimenta a si mesmo como ordenado 

através da tensão para o fundamento divino de sua existência. Nenhum dos termos que 

emerge na exegese dessa experiência se refere a um objeto, “nem é a tensão um objeto, 

nem são os seus polos. Nem é a relação do homem com o seu fundamento um ob jeto 

de proposições que poderia tornar-se uma verdade possuída, a relação do homem com 

seu fundamento é, ao contrário, a própria tensão e a resistência do homem a esta 

tensão”.129 Em sua abordagem da representação, Voegelin empreende a análise desta 

experiência a partir de seu nexo metaxial.  

3.2 Representação existencial 

Ao constituir-se como um meio de existência, a metaxy viabiliza aos símbolos 

polares suas formas existenciais. Por existirem na contradição, os símbolos da metaxy, 

devem ser avaliados e reconhecidos tanto em sua base pragmática quanto em sua 

dimensão existencial/abstrata, uma vez que se constitui como articuladores de planos 

opostos. Com a função mediadora da representação reconhecida, o campo de debate se 

amplia tendo em vista os dois aspectos essenciais da representação, nomeados por 

Voegelin como existencial e elementar.  

Ao colocar em separado o aspecto elementar da experiência representativa, 

aquela que pode ser recolhida a partir de seu tipo descritivo e numérico, onde os 

conceitos não são problemáticos no que diz respeito à organização interna da 

sociedade, Voegelin não reluta em considerá-la como o nível mais básico de 

teorização. Lugar onde os dados que entram na constituição da análise “são puramente 

                                                 
128 ANAMNESE, p. 430. 
129 Idem. 
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descritivos e dizem respeito a fórmulas simples do mundo exterior”, aparece reduzida 

numa politologia, vista como produtora de informações elementares, que servem para 

a operacionalidade da representação. Neste nível elementar, o que vale são as questões 

como os aglomerados geográficos e seus habitantes, quantidade, gênero, idade, todas 

essas questões ligadas por operações aritméticas. De forma geral, na avaliação 

voegeliniana, o que resulta da intenção elementar de representação é a designação da 

quantidade absoluta de seres humanos que serão representados, tendo em vista os 

processos formais de representatividade (bicameral ou unicameral, sistema eleitoral 

etc.). 

A claridade da diferença entre a representação existencial e a elementar passa, 

invariavelmente, pela inclusão operada por Voegelin dos trabalhos de Maurice Hauriou 

em sua teorização. A maior contribuição de Hauriou130 para o debate voegeliniano da 

representação pode ser recolhida de sua concepção que defende o poder do governo 

como legítimo, pois funciona como um representante institucional. Como a mais 

importante instituição moderna, o Estado possibilita a comunidade nacional, situação 

onde o poder presente no governante é o que o habilita na condução dos negócios da 

res publica. Como síntese de articulação, o representante constrói a nação, unifica 

politicamente as oposições, transformando o todo desorganizado preexistente em um 

corpo organizado para agir, onde o núcleo dessa instituição será a ideia – idée 

directrice – de realizá-la e de expandi-la aumentando seu poder. Para Hauriou, a 

função específica do governante é a concepção dessa ideia e sua realização histórica, 

uma vez que “o poder do governante tem autoridade na medida em que consegue se 

tornar representativo da ideia”, tanto é que “para ser representativo, não basta que o 

governo o seja no sentido constitucional (...); deve sê-lo também no sentido existencial 

de realizar a ideia da instituição”.131 Ao debater com Hauriou, Voegelin distingue os 

problemas elementares dos existenciais, donde deriva sua compreensão que a 

sociedade política começa a existir quando se articula e produz um representante 

existencial. Diferentemente do tipo elementar de instituições representativas, onde se 

deve ter a consciência que seu campo de abrangência se refere à “realização exterior 

                                                 
130 HAURIOU, Maurice. Précis de droit constitutionel.  1929. 
131 NCP, p. 45. 
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de um tipo especial de articulação e representação” 132, no tipo existencial sua certeza 

provém do conhecimento de sua ordem verdadeira e de sua representativa. Como 

consequência da distinção dos tipos de representação, Voegelin faz a advertência que 

para o exercício de uma ciência política crítica, é saudável restringir o uso  do termo 

"representação" ao sentido existencial; pois, somente com essa restrição, se pode ver 

com clareza outra importante questão, situada na relação entre representação e 

verdade. 

Com a inclusão de mais uma variável como a experiência da verdade no 

tratamento da tensão representativa, a compreensão voegeliniana desencadeia o 

reconhecimento de que os símbolos pelos quais as sociedades interpretam seus 

significados existenciais são formulados como verdades, é o caso das experiências 

civilizacionais, onde a ordem verdadeira do império foi firmemente estabelecida como 

a representação da ordem cósmica na sociedade humana. Entre as consequências 

ocasionadas pela tensão gerada no choque entre verdades está a vitória do grupo que 

assume posteriormente a legitimidade representativa do governante, assegurada pela 

harmonia entre a ordem da sociedade e a ordem cósmica, que é em si mesma  a defesa 

de uma verdade. Cabendo ao representante existencial defender a ordem verdadeira 

daqueles que se avolumam no lado da desordem, o que evidencia a luta entre a verdade 

e sua negação. 

3.3 Teologia política 

Com a decisão de estabelecer o princípio teológico como essencial ao exame 

antropológico, advém da análise voegeliniana uma valorização do símbolo divino em 

sua teoria da ordem. Ao defender que a ciência política contemporânea deveria 

respeitar os limites teóricos alcançados pelas experiências grega e cristã, Voegelin, 

segundo seus principais críticos, conjectura dentro do campo da teologia política, onde 
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as investigações se aproximam da revelação divina, diferentemente do que faz a ciência 

política contemporânea, que se fundamenta no modelo do direito natural.  

Para o avanço deste debate, convém examinar as duas principais críticas dirigidas 

à teoria política de Eric Voegelin, encaminhadas por Hans Kelsen e sua tese 

legitimista, e por Leo Strauss e suas objeções acerca da relação entre razão e fé. 

Seguido o exame das contradições apontadas pelos críticos, bem como as objeções de 

Voegelin, a parte final do capítulo lastreia o fundo filosófico e a influência de 

Giambatistta Vico para a estruturação do pensamento de Eric Voegelin.  

3.3.1 Hans Kelsen 

O antigo orientador de doutorado se destacou como o principal jurista austríaco 

do período, além de ter inspirado a Constituição austríaca de 1920, era considerado o 

principal mentor do positivismo jurídico. A diferença entre Kelsen e Voegelin foi 

crescente desde os tempos de Viena, agravada pela publicação de a Nova ciência da 

política em 1952, que foi seguida pela réplica de Kelsen onde questiona a originalidade 

dos argumentos de seu ex-aluno. Em sua crítica forte, Kelsen vincula Voegelin à 

tradição do pensamento político conservador, aquela que se constitu i a partir de 

referência fideísta, alinhada à obra Teologia política de Carl Schmitt que, juntas, se 

orientam em face da pergunta ético-política acerca da possibilidade ou da 

desejabilidade de uma ordem política atrelada a pretensões religiosas. Na avaliação 

kelseana, o livro de Voegelin representava um ato a mais na cruzada contra o 

positivismo, pelo fato de menorizar o inegável avanço da ciência na era Moderna, que 

somente foi alcançado após a emancipação e a quebra dos laços em que a teologia 

manteve a ciência cativa durante a Idade Média. Kelsen avalia que quando as guerras 

e os movimentos revolucionários sacodem os cimentos da ordem social estabelecida, 

o que pode ser visto é a necessidade imperiosa de uma justificação absoluta e não 

meramente relativa dessa ordem, de maneira que a religião, a teologia e outras 

especulações metafísicas logo se destacam à frente da vida intelectual, transformando -

se em instrumento ideológico da política. 
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Para Kelsen, a Nova ciência da política de Voegelin quando manifesta sua 

oposição apaixonada ao positivismo relativista, apresentando uma “nova” teoria da 

representação, desponta sua intenção de retornar a procedimentos em desuso, expondo 

suas ligações ao fenômeno que sobreviveu até o fim do século XVIII, situação em que 

a ciência da política manteve-se sobre o estrito controle da teologia. Na teocracia 

medieval, havia uma aceitação geral que a constituição do Estado era proveniente da 

instituição divina e que o soberano era uma autoridade escolhida por Deus. Kelsen 

rejeita a teoria da representação de Voegelin por esta dispor de uma dinâmica truncada 

quando se propõe a apresentar suas questões fundamentais de teoria política, mesmo 

para um especialista na área, torna-se difícil de compreender, pois uma de suas 

peculiaridades é a descrição de fatos relativamente simples ou pouco desconhecidos 

em uma linguagem sobrecarregada de termos estrangeiros redundantes, em particular 

as terminologias gregas, que se encontram fora de lugar, pois seu emprego não é 

necessário para reproduzir com fidelidade o conteúdo dos escritos clássicos. Para 

Kelsen, a existência de termos ingleses que expressam suficientemente a temática 

abordada por Voegelin faz crer que sua opção em ornamentar sua “nova” ciência com 

palavras como agathon, cosmion, xynon, eidos e similares, pode provocar uma má 

interpretação do leitor que julga a opção vocabular como um desejo do autor em 

impressionar com sua grande erudição. 

Ao considerar o debate sobre representação e existência, contido no primeiro 

capítulo de NCP, Kelsen aponta para uma habilidade complicadora de Voegelin, 

principalmente a face obscurantista em suas teses, com destaque para o argumento que 

consta na abertura do primeiro capítulo de a Nova ciência da política , 

Quando um teórico reflete sobre sua própria situação teórica, def ronta-se 

com dois conjuntos de símbolos: os símbolos da linguagem produzidos como 

parte integrante do mundo social em seu progresso de autoiluminação, e os 

símbolos da linguagem da ciência política. Ambos se relacionam entre si, na 

medida em que o segundo conjunto se desenvolve a partir do primeiro através 

de um processo provisoriamente chamado de esclarecimento crítico. 133 

                                                 
133 NCP, p. 34. 
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A posição de Voegelin e seu rechaço à oposição “mentirosa” , que induzem para 

a existência de uma verdade política, é contra argumentada por Kelsen justamente por 

demonstrar um vazio científico Na avaliação de Hans Kelsen, a perspectiva exposta 

por Voegelin revela uma ideologia teológica da sociedade e se apresenta com a 

intenção de caracterizar a ordem social dada segundo a concretização da  justiça divina 

na terra. A crítica avança, ao vincular o propósito da “nova” ciência voegeliniana com 

a justificação da ordem verdadeira, servindo sim para confirmar e fortalecer a 

autoridade do soberano, que se apresenta como o descendente e o representa nte 

legítimo de Deus. Com a suposta relação entre a ordem divina do mundo e a ordem 

social apresentada por Voegelin denominada por “representação”, Kelsen 134 exige um 

significado totalmente diferente quando se expressa a relação entre o Estado e seus 

membros. A interpretação de que uma ordem social estabelecida obedece a uma ordem 

divina do mundo não é basicamente uma autointerpretação da sociedade, como aponta 

Voegelin, na verdade, é o resultado da especulação religiosa dos sacerdotes, que se 

materializa numa teoria teológica da sociedade que será adotada pelo soberano do 

Estado, cujo interesse é evidente que seja elaborado dessa forma. A crítica de Kelsen 

direcionada a Voegelin vincula-o aos ideólogos teológicos e aos soberanos que adotam 

as ideologias produzidas por para legitimar sua verdade. A ordem divina não é uma 

verdade em um sentido lógico e epistemológico, não é uma verdade científica, mas 

sim, um valor moral e político da sociedade. Portanto, a crítica de Kelsen interpela a 

verdade antropológica que diz estar apta a desafiar a verdade dos impérios 

cosmológicos, se tem essa capacidade deve ser por coerência apta para desafiar 

qualquer verdade que se apresente. Somente a verdade científica é verdadeira, e não é 

como uma dádiva secreta ou oculta em algum lugar onde apenas um visionário pode 

alcançá-la. Pelo contrário, para Kelsen, a verdade é obtida através de um método 

racional que surge do desenvolvimento da ciência em geral e da ciência social em 

particular, consciente que o método não é uma possessão  exclusiva de uma escola de 

pensamento determinada. 
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Com o sentido de rebater o ponto de vista de NCP, Kelsen hipotetiza um fato em 

que um chefe de Estado se manifestaria do seguinte modo: “Deus me autoriza a exercer 

o poder”, ocorrendo este posicionamento,  caberia à ciência da política a ação de 

descrever a função deste chefe de Estado, podendo confirmar ou descartar a 

interpretação primária. Assim, a ciência da política positivista, por exemplo, 

rechaçaria a sentença do chefe como uma má interpretação ideológica da realidade 

política. Esse exemplo, segundo Kelsen, escancara as confusões da teoria política de 

Voegelin, uma vez que diz respeito a um postulado metodológico encontrado na Nova 

ciência da política, que preconiza uma atitude interpretativa que reconheça a distinção 

entre os conceitos teóricos e os símbolos que formam parte da realidade. Para Kelsen, 

é muito difícil separar por completo a compreensão científica dos fenômenos sociais 

de interpretação primária, dos fenômenos que caracterizam a ação implícita de 

autointerpretação constituinte do mundo da política, essa dificuldade é exatamente o 

que ocorre com o pensamento de Voegelin, que é em si mesmo um exemplo da 

confusão que tende a obnubilar o processo de superação da interpretação p rimária pela 

ciência política. 

Segundo a crítica kelseana o que NCP apresenta é uma mais ou menos 

influenciável ciência da política que existe enquanto fenômeno social, pois se orienta 

no sentido de se servir como instrumento político para a realização de uma determinada 

“ordem”. O perigo real da ciência da política converter-se num instrumento de domínio 

está orientado no abandono da intenção pela objetividade em sua execução, o que 

reflete a posição de uma ciência que não está “livre de valores”. Caso a ciência da 

política se vincule com um valor político determinado, que por sua vez se identifique 

a um sistema político definido, é inevitável que se degrade e se converta num elemento 

auxiliar da política. Neste caso, não poderia existir “somente uma ciência da política 

tal como existe apenas uma ciência da biologia, mas que deveriam existir sempre ao 

menos duas ciências da política, que advoguem por valores políticos opostos de 

maneira que os resultados de uma seriam tão “verdadeiros” como os da outra”. 135 A 

acusação desferida por Kelsen a Voegelin de que sua ciência política estaria a serviço 

                                                 
135 KELSEN, 2006, p. 70. 
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de uma determinada política antidemocrática pode ser recolhida também da análise do 

contraste entre o aspecto existencial e o aspecto elementar da representação. A 

consideração apresentada em NCP, no que tange ao aspecto elementar da 

representação, busca denotá-lo como um conceito de pouco valor cognitivo, 

requerendo que para esta problematização se faz mister a adoção de um conceito com 

maior valor cognitivo, nomeado por Voegelin como o tipo “existencial” de 

representação. 

Ao questionar a razão da “elementaridade” da representação, Kelsen acusa 

Voegelin de ser contrário àquela ciência baseada num sistema de governo, onde os 

órgãos do Estado são eleitos mediante votações livres e universais. Por que razão a 

experiência elementar possui pouco valor cognitivo? Pergunta Kelsen. O argumento 

encontrado em NCP diz que essa representação elementar se refere a nada mais que a 

“existência externa da sociedade”, isto é, aos “dados simples do mundo exterior”, O 

menosprezo por parte de Voegelin situa sua incapacidade em alinhar-se com 

instituições políticas que estão dentro de um marco democrático, acusa Kelsen136, 

defendendo também que a existência da sociedade e o imperativo da representação 

somente podem ser verificados externamente, pois é aplicando o ponto de vista 

científico que se alcança a expressividade das relações políticas reconhecidas na tensão 

entre o representante e o representado. Em sua avaliação, a sociedade enquanto objeto 

da ciência social não existe dentro do científico ou do teológico, ao contrário, é no 

mundo exterior que se dá a ocorrência dos dilemas abordados pela teoria da 

representação, de modo que o intento voegeliniano de desvalorizar demasiadamente o 

conceito elementar em proveito da definição existencial demonstra sua defesa da 

ordem transcendente. 

A ponderação kelseana diz que não existe apenas um tipo de representação no 

plano “externo” da sociedade e que entre as várias possibilidades do exercício da 

representatividade, a forma democrática tem se mostrado a mais acabada. Em que 

pesem suas imperfeições, essa representação democrática baseada numa ordem jurídica 

                                                 
136 (2006, p. 75). 
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do Estado se encontra em diapasão contrário ao subjetivismo voegeliniano, que se 

manifesta atrelado à recuperação da metafísica e da religião, com seus pendores 

elucidativos fincados na política Antiga e na asseveração Medieval. Distante desta 

perspectiva, Kelsen, defende que o indivíduo “representa” uma comunidade quando 

atua como um corpo deste conjunto, desempenhando certas funções que estão 

determinadas pela ordem social que constitui o coletivo. Se a ordem, como é o caso do 

Estado moderno, é uma ordem jurídica, as funções determinadas são a criação e a 

aplicação de seus ordenamentos, resultando, obviamente, num s istema jurídico válido 

e eficaz. Assim, somente quando um indivíduo atua como um corpo do Estado, 

constituído pela ordem jurídica, pode significar que seus atos são análogos aos do 

Estado. 

Não obstante o fato de a teoria política contemporânea considerar os elementos 

da democracia moderna, em especial, seu sistema representativo como o procedimento 

mais adequado para a legitimação popular do Estado, a tese legitimista proposta por 

Kelsen, considera a autoridade do parlamento ou do presidente como o reflexo dos 

votos dos indivíduos que em conjunto fornecem sentido à ordem jurídica constituinte. 

O modelo democrático garante a influência decisiva da população na criação da 

estrutura legislativa e executiva de seu governo, essa segurança é fruto de uma 

Constituição, pois é ela que os autoriza submeter ao sufrágio universal seus 

representantes. A resposta crítica de Kelsen à nomeada teologia política de Eric 

Voegelin ressoa na posição de Leo Strauss, outro parâmetro para uma aproximação 

crítica do exercício teórico e político de Voegelin. 

3.3.2 Leo Strauss 

A identificação da principal tensão entre Strauss e Voegelin pode ser extraída de 

uma carta enviada no dia 11 de novembro de 1947, onde Strauss explica seu 
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posicionamento acerca da relação entre pistis e noein. A correspondência realçada faz 

referência a um artigo de Voegelin publicado naquele ano no Journal of politics.137 

O artigo Plato’s egyptian myth de Voegelin inicia considerando que naquele 

período ocorria por parte dos intérpretes da teoria política  platônica certo desprezo 

com as obras Timeu e Crítias. Esta negligência é pouco justificada segundo o autor, 

argumentando sobre o fato de as duas obras serem reconhecidas como a continuação 

da República. Se Platão considerou necessário ampliar a República em uma trilogia de 

diálogos, cabe ao pesquisador considerar se vale a pena explorar suas razões , mas não 

recusar sua cadência. Apesar de figurar entre os diálogos tardios, Timeu e Crítias 

exigem do intérprete respostas e apresentam dificuldades incomuns, pois seus 

conteúdos principais são explicados sob a forma de poemas míticos. Após reconhecer 

que as técnicas para a interpretação de mitos haviam sido recentemente melhoradas, 

Voegelin aponta que somente assim se pôde alcançar o ponto em que a análise dos 

mitos platônicos pode ser abordada com alguma esperança de sucesso. Não obstante 

sua direção que reconhece as influências do mito sobre a teoria da política e da história,  

Voegelin encaminha no artigo um objetivo mais modesto, que é a análise da seção 17 -

27 b do Timeu referente à posição-chave compreendida pelo mito do "egípcio" na obra 

platônica. Quando Voegelin escreve seu artigo no Journal of Politics, fica claro seu 

posicionamento em relação à importância da experiência do mito para as análises 

contemporâneas da política. Valorizando as duas obras que seguem a República, o 

autor de OH coloca em destaque importante elemento que rompe com a tendência 

metodológica da ciência política de sua época. 

A consideração discrepante de Eric Voegelin e Leo Strauss sobre o lugar ocupado 

pelos diálogos na obra platônica revela o ponto de fissura entre suas teorias. Pois para 

Strauss, “a filosofia significa a busca da verdade (uma busca que, para qualquer um 

que entenda o que isso significa, se trata de um assunto erótico) e a poesia significa 

outra coisa, no máximo, a busca de uma classe particular de verdade”. 138 Strauss 

considerava suas premissas mais claras que as de Voegelin  como seu reconhecimento 

                                                 
137 Plato’s egyptian myth.  Journal of Politics 9, 1947. pp. 307 – 324. 
138 Carta enviada em 11 de novembro de 1947.  



93 

 

 

 

que philosophari necesse est, posicionamento que parte da independência radical que 

a filosofia tem diante da fé. Com inspiração heideggeriana139, Strauss nega a hipótese 

do princípio fideísta como pano de fundo dos pré-socráticos, pois qualquer que seja o 

significado de noein, sem dúvida não se confunde com pistis em nenhum sentido. Em 

seu tratamento das relações entre noein e pistis, Strauss reitera o papel da razão, no 

entanto, Voegelin contemporiza a atitude de se retirar a compreensão da fundação 

profética (religiosa) do filosofar a favor de uma teoria da episteme que se recusa 

encarar o problema da episteme em conexão com a experiência, com a vida, pois é de 

lá que surge. O argumento voegeliniano, por sua vez, pressupõe que o princípio da 

filosofia em Xenófanes, Heráclito e Parmênides se organiza mesmo a partir de uma 

atividade fideísta. 

Ao rebater o postulado voegeliniano acerca dos fundamentos religiosos da 

filosofia clássica, Strauss acredita não ser possível desenvolver tal problema, pelo 

simples fato de não existir nenhum termo grego para “religião”, obrigando sim a falar 

de deuses, ou de deus ou do divino, sem se omitir na elucidação entre as distintas 

coisas que os filósofos haviam entendido por deus.  Entendendo que as theoi nomoi 

(convenções divinas) são a base comum da Bíblia e da filosofia em seu sentido 

humano, porém, os termos especificam que em qualquer caso é o problema da 

multiplicidade das theoi nomoi o que leva a soluções diametralmente opostas da Bíblia, 

por uma parte, e da filosofia por outra. 

Existem no mínimo duas razões que não permitem ocultar a diferença essencial 

entre o pensamento medieval baseado na revelação e o pensamento da Antiguidade 

clássica, que não se baseava na revelação. Em primeiro lugar, está a certeza que a 

causa da revelação não é um mero conhecimento natural, em segundo lugar, a causa 

do conhecimento humano é a episteme, a ciência que deve ser entendida em si mesma, 

de modo que os clássicos da ciência são os gregos e não a Bíblia, pois os clássicos 

demonstraram que a verdadeira vida humana é aquela que se dedica a ciência, ao 

conhecimento e a sua busca. Por síntese, o que resta entre as interpretações é a 

                                                 
139 HEIDEGGER, Martin. Caminos de bosque. Trad. A. Leyte y H. Cortés. Madrid: Alianza, 1998..  



94 

 

 

 

diferença entre seus postulados, Strauss julga optar por Atenas e acusa Voegelin de 

encaminhar desde Jerusalém. 

3.3.3 Giambatistta Vico 

O título de A Nova ciência da política de Voegelin é influenciado pela Scienza 

Nuova de Vico que, por sua vez, encontra genealogia no Novum Organum de Francis 

Bacon e nos Dialoghi delle scienze nuove de Galileu Galilei. Enquanto ascendência 

filosófica do pensamento de Voegelin, a obra de Vico movimenta -se de maneira a 

convergir numa filosofia que protagoniza uma ciência da substância em oposição à 

ciência dos fenômenos físicos, personalizada na filosofia de René Descartes e seu 

cogito esquadrinhador. A diferença da abordagem viquiana em detrimento da 

cartesiana e a de Grotius está no fato destes filósofos imaginarem o homem como um 

ser racional que entra em sociedade por meio de um contrato social. Na abordagem dos 

defensores das ciências matemáticas, tidas como as mais certas justamente porque 

procedem das definições criadas pelo próprio matemático para seus teoremas, a 

interpretação política se explica com recursos estranhos à sua essência. Voegelin no 

capítulo sexto de seus Estudos de ideias políticas, quando aborda as ideias de Vico, dá 

sinais de sua linhagem epistemológica, em primeira pessoa diz: 

Devemos contrapor a esta ilusão racionalista as expressões simbólicas em 

que a natureza irrefletida do homem é acessível de imediato. A filosofia tem 

de partir dos símbolos históricos irrefletidos e proceder para a i nterpretação 

especulativa do respectivo significado através da meditação reflexiva”. 140 

Voegelin é consciente do princípio epistemológico da especulação de Vico, 

aquele que está assentado na compreensão de que o homem toca a criação a partir do 

exterior, pelas cogitações das várias ciências que ocorrem com vários graus de certeza. 

Para Voegelin, a obra de Vico possui uma organização que se destaca por sua 

elaborada teoria da história, da política e da sociedade. Interpretação que tem por 

centro uma antropologia que parte do decurso da história como desdobramento no 

                                                 
140 EIP, p. 116. 
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tempo das potencialidades da mente humana. O foco viquiano aponta para uma ciência 

universal, que se fazendo sistemática, se torna hábil para o tratamento das coisas 

divinas e humanas, pois essa Scienza Nuova demonstra que a sabedoria divina opera 

através da mente dos fundadores de nações.141 Das grandes inovações que o filósofo 

italiano ofereceu ao debate da filosofia da história, foi sua compreensão do homem 

integrado ao mundo, existindo na história que mais influência legou para a posteridade, 

justamente por reconhecer os indivíduos como os produtores dos mitos, da poesia e 

das instituições civis, que são as fontes autorizadas para compreender a mente humana 

e o seu lugar no cosmos. 

Apesar da distância temporal entre Vico e Voegelin, ambos tiveram que lidar com 

problemas semelhantes. Geradores de uma série de fatos novos, as questões a serem 

enfrentadas exigiram-lhes novos instrumentos especulativos. Dentre os vários 

problemas teóricos com que os filósofos se depararam, convém desenvolver os cinco 

principais. 

A primeira questão que envolve as duas filosofias está ligada à análise de 

conjuntura. Como consequência do que ocorre na virada do século XVII para o XVIII, 

Vico lança seu diagnóstico “numa época  de crise, [onde] a desordem intelectual 

exprime-se através da coexistência inquieta do velho e do novo”. 142 Analisando Vico, 

Voegelin acentua que “o predomínio do homem desorientado não é a razão para 

perdermos a cabeça. O espírito mantém a sua autonomia face à queda empírica porque 

o homem é feito à imagem de Deus, na linguagem da revelação, ou porque pela sua 

ratio está ligada à realidade infinita”, em termos noéticos. Segundo Voegelin, Vico 

rejeita a psicologia do homem desorientado como base da ciência, acrescentando à 

metafísica cristã de tipo tomista um importante corolário:  

(...) a identidade da estrutura espiritual em todas as modificações do espírito 

é o princípio da história das ideias, compreendida como linha inteligível de 

sentido no tempo. A revolta contra o espírito assume a estrutura do espírito. 

Quem rejeitar a problemática da história sagrada na forma cristã, obtém uma 

                                                 
141 Idem, 114. 
142 EIP, p. 137. 
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história pseudosagrada e não uma ciência empírica da história universal; 

(...). 143 

O segundo ponto entre as duas teorias diz respeito ao avanço da ciência. Uma vez 

a conjuntura epistemológica dos dois pensadores se assemelharem, com Vico opondo -

se ao racionalismo, à matematização e à forte influência de Descartes; Voegelin está 

no seu tempo, debatendo acerca dos avanços do positivismo e do cientificismo. A 

unidade dos autores na crítica à ciência os conduz ao que se pode chamar de uma 

metaciência, uma vez que tanto a Scienza Nuova quanto a Nova ciência da política se 

caracterizam como análise da crise como proposta sistemática de solução, ou seja, 

como uma filosofia política. 

De maneira sintética, a atmosfera que circunstancializa a virada dos séculos XVII 

para o XVIII e do XIX para o XX tem em comum o fato de a curiosidade humana ter 

estudado mais as coisas corpóreas do que o mundo interior. Para Voegelin,  

(...) uma nova metafísica pode ser agora realizada e válida para todas as 

épocas; o pensamento é colocado na história da humanidade; o processo 

pessoal da mente é fonte da história trans-pessoal; a biografia do pensador é 

abreviatura da história do homem. Vico passou da certeza em assuntos 

matemáticos (acerca da alma enterrada no corpo) para a certeza reflexiva da 

mente iluminada: ‘In tal densa notte di tenebre... apparisce questo lume 

eterno’. A mente humana não é uma mónade 144, mas um campo aberto de 

operações das forças divinas num processo de contemplação que conduz a 

Deus. A metafísica da mente humana era uma ascensão da mente individual 

para o verdadeiro Deus. Agora tornou-se a contemplação do senso commune 

del genero umano como mente das nações em ordem de alcançar Deus. A 

meditação não parte da ontologia individual para o anima animi para 

alcançar Deus na intentio, parte sim do senso comune que ascende da 

intuição da estrutura da história como obra da providência operando atra vés 

da mente humana. A historicidade da mente que emerge como plano 

providencial é um meio de a providência na história conduzir o pensador a 

penetrar a providência que nele reside. 145 

A crítica ao cogito ergo sum cartesiano feito por Vico salienta que a metaxy tem 

de ser compreendida funcionalmente, pois também pertence ao domínio dos fenômenos 

                                                 
143 EIP, p. 123. 
144 Uma resposta à tese de Gottfried Wilhelm Von Leibniz, que compreende a mônada como um átomo 

inextenso que demonstra atividade espiritual, se fazendo enquanto componente básico de toda e 

qualquer realidade física ou anímica, por essa razão, apresenta as características de imaterialidade, 

indivisibilidade e eternidade. 
145 EIP, p. 130. 
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em que a substância humana não é dada como querem os contratualistas, pois não 

exprime o estrato profundo da substância humana. Na meditação cartesiana, vê Vico 

um sintoma da barbárie da reflexão, a marca da crise que retira a importância do mundo 

criativo das formas simbólicas, como o mito, a poesia e as instituições. 

Convém neste estágio argumentativo, recapitular a propensão da reflexão de Vico 

em rejeitar a força do cogito matemático, optando por operar sua reflexão tendo em 

vista o primeiro axioma da ciência da substância, que é a historicidade da existência. 

Com este sentido, a atividade intelectual viquiana ocorre num campo de criatividade 

mítica, diferentemente de Descartes, em que seu cogitare acontece na existência 

solitária. Essa característica histórica de Vico foi apropriada por Voegelin em sua 

restauração antropológica de uma ciência política situada na Era atômica. A 

restauração da antropologia de Agostinho, feita por Vico, demonstra que a estrutura 

do decurso da história é um fator irredutível, não podendo ser explicada por interesses 

utilitários, uma vez que as paixões são ocasião e não a causa do sentido na história. 

Para a ciência política viquiana, todas as tentativas para reduzir o significado trans-

individual da história a operações de fatores econômicos, biológicos e psicológicos 

são ultrapassadas, cabendo ao senso commune desembaraçar o pensador das 

especulações acerca do início da sociedade, pois tal senso instaura o mito compacto 

como origem genealógica. Está presente no filósofo italiano uma filosofia do 

inconsciente, que pressupõe o processo da mente com uma estrutura profunda que 

desce da superfície do creatum até à profundidade das virtutes da natureza.146 

A terceira unidade de pensamento entre Vico e Voegelin diz respeito ao debate 

que tange a historicidade da mente e a importância do senso comum. Como parte das 

obras humanas, Vico apresenta sua definição positiva do senso commune, significando, 

de acordo com a Scienza Nuova “um juízo sem reflexão, experimentado em comum 

por toda uma classe, por todo um povo, por toda uma nação, ou toda a humanidade”. 

“Ideias idênticas nascidas em povos que se não conhecem devem ter um comum motivo 

da verdade. O senso commune é o critério da providência para estabelecer a lei natural 

                                                 
146 EIP, p. 120. 
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das gentes”.147 Vico tem claro que o homem é o criador do mondo civile como Deus é 

o criador do mondo naturale, de modo que ao ser humano cabe conhecer a criação 

humana de dentro, e a divina apenas de fora; “não nos devemos admirar demasiado 

que todos os filósofos porfiassem seriamente em encontrar a ciência deste mondo 

naturale, de que apenas Deus criador tem a ciência: e de que eles tenham negligenciado 

meditar neste mondo delle nationi, ou mondo civile, de que os homens podem procurar 

a ciência porquanto o fizeram.”148 Convém destacar a confluência do debate sobre a 

mente encaminhada por Vico, que apresenta clara importância para a última fase das 

obras de Voegelin, especificamente no estágio em que o autor desenvolve sua filosofia 

da consciência, como em Anamnese e no último volume de Ordem e história, titulado 

Em busca da ordem. 

O quarto elemento de conexão resulta da crise do alargamento de horizonte 

histórico vivenciado pelos pensadores apesar de estarem em épocas distintas. De 

maneira coordenada, a Scienza Nuova e a Nova ciência da política estendem o 

horizonte histórico ao reconhecerem a proto-história de populações que têm como 

registros genealógicos sua tradição proveniente dos mitos. Vico resolve este problema 

ao transferir o modelo da natureza para o processo da história. A unidade histórica 

para a qual o modelo é transferido é o povo, de maneira que cada povo segue o seu 

percurso de acordo com a natureza humana. Não é necessário procurar o sentido da 

história no declínio e na queda das nações, para Vico, o significado último da história 

permanece sagrado e a história profana deixa de ser uma cadeia duvidosa de 

acontecimentos sem sentido, pois “cada povo tem um percurso inteligível porque a 

natureza da comunidade é a fonte de seu sentido na história. Cada povo é o instrumento 

para interpretar um campo plural de fenômenos históricos através da construção de 

linhas finitas de sentido.”149 A contribuição especificamente voegeliniana para essa 

expansão é seu aprimoramento da historiogênese como método de investigação 

genealógica. 

                                                 
147 VICO, Apud. EIP, 131. 
148 VICO, Apud. EIP, p. 122) 
149 EIP, p. 121. 
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A quinta convergência entre as duas filosofias está na defesa de uma nova ideia 

de humanidade. O século de Vico está em pleno Renascimento onde as tensões do 

papado com os novos estados nacionais europeus exigiram novas intelecções, em 

especial por conta da reação à especulação política protestante e sua nova visão de 

mundo. Por outro lado, na virada do século XIX para o século XX, o de Voegelin, a 

nova ideia de humanidade vem no sentido de superação da tragédia do holocausto e de 

sua técnica. 

A nomeada das principais linhas que aproximam duas filosofias com séculos de 

distância não esgota outros pontos possíveis de aproximação intelectual. Entre 

Voegelin e Vico não são apenas os problemas, conceitos e propósitos os pontos em 

que os aproximam. Da mesma forma que Voegelin, Vico é popularizado como filósofo 

de uma obra só, a Scienza Nuova. Não obstante essas continuidades estejam claras, 

maior proximidade entre os filósofos em análise pode ser alcançada para além da 

relação entre suas principais obras, uma vez que a crítica voegeliniana não está 

reduzida em a Nova ciência da política , como toda expressão da filosofia viquiana não 

cabe apenas em sua famosa obra. Compete destacar que por mais que a bibliografia 

secundária de Voegelin reproduza essa associação imediata entre as duas obras, a 

alusão a essa interpretação não é para subscrevê-la, mas muito mais porque ela 

denotaria uma dificuldade geral para a compreensão da presença de Vico em Voegelin. 

O fator de influência viquiana no pensamento de Voegelin pode ser apreendido de 

outra obra do autor italiano, especificamente, De nostri temporis studiorum ratione , 

editada em 1709. 

Além dos fatos notórios que ancestraliza Vico em Voegelin, reconhecidos no 

estudo comparativo de suas obras, o exame de O método dos estudos de nosso tempo , 

dimensiona para mais o empenho metodológico viquiano no conjunto da obra 

voegeliniana. De ratione, como é tradicionalmente comunicada a abreviação da obra 

de Vico, contém a elaboração de um método comparativo que coloca em destaque as 

similitudes e as diferenças entre os estudos clássicos e os estudos modernos. A 

intenção da obra, segundo o autor, é  
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(...) para que possam mais facilmente compreender o conjunto de minha 

exposição, é preciso que saibam que não comparo aqui nossas ciências com 

as ciências antigas, nossas artes com as artes dos antigos, mas que procuro 

saber em que nosso método de estudos é superior ao método antigo, em que 

ele lhe é inferior e de que maneira ele pode evitar essa inferioridade. 150 

As questões teóricas envolvidas na “querela dos antigos e dos modernos”, 

encontra em Vico um desenvolvimento que num plano metodológico , pode-se dizer, 

equilibra-se na oposição entre a tópica e a crítica. Para melhor direção cabe saber que 

(...) a tópica não toma diretamente a verdade como objeto, mas o que é 

acreditado antes pela opinião e o senso comum, isso é, no sentido literal, 

pela verossimilhança. Entretanto, a crítica se interessaria diret amente pelas 

verdades de razão, isto é, pelas verdades que a consciência tem como 

universais e necessárias, no sentido daquilo que é a priori claro e certo. 

Enquanto a tópica se apoia sobre a particularidade das opiniões e das 

crenças, a crítica se refere somente à generalidade do que é necessário em 

razão; enquanto que a tópica procede do particular para se elevar 

progressivamente em direção ao universal, a crítica (no sentido do 

cartesianismo) procederia segundo o silogismo, do mais universal para o 

mais particular; enquanto a tópica supõe uma ‘compreensão’ prática, uma 

espécie de inteligência teórica daquilo que deve ser, seguindo as regras do 

entendimento e os princípios universais da razão. 151 

No que concerne às tensões dessa oposição, Vico não recusa nem a crítica nem a 

tópica. Não dispensa pelo fato de as duas posições demonstrarem vantagens, uma vez 

que a crítica permite diminuir ou mesmo eliminar o erro, fornecendo para tanto um 

método que não deve ser dispensado para o acesso à verdade. Por outro lado , a tópica 

tem a vantagem de permitir à opinião esclarecer-se a si mesma na troca de argumentos, 

possibilitando com o fluxo dialógico a produção de conhecimento que se faz em 

sociedade. A par das vantagens apresentadas no conteúdo da crítica e da tópica, V ico 

não deixa de assinalar seus inconvenientes, a crítica tende a relegar todo o domínio do 

verossímil “àquilo que é simplesmente falso, enquanto a tópica toma o risco 

sistemático de acolher o falso. É por isso que, sabendo de seus respectivos defeitos, 

Vico tem em vista superar a oposição entre a crítica e a tópica dentro da perspectiva 

                                                 
150 VICO, Apud. FERRY, 1993, p. 1251. 
151 FERRY, 1993, p. 1250 ss. 
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de uma complementariedade possível”.152 Acerca deste ponto, Vico exprime sua 

posição, 

Para evitar um e outro defeito, eu seria da opinião que se deve ensinar aos 

jovens todas as artes e ciências formando seus julgamentos de maneira 

completa, a fim de que a tópica enriqueça seus repertórios de lugares -comuns 

e que ao mesmo tempo eles se fortifiquem, graças ao senso comum, dentro 

da prudência e da eloquência e se firmassem, graças à imaginação e à 

memória, nas artes que repousam sobre essas faculdades de espírito. Que 

eles aprendam em seguida a crítica e que julguem então, sobre novos 

aspectos e com seus próprios julgamentos, as coisas que lhes foram 

ensinadas e se exercitem a raciocinar sobre elas sustentando as duas teses 

opostas. 

Eles terminariam desse modo por tornarem-se amigos da verdade nas 

ciências, hábeis na prudência prática, abundantes na arte da oratória, 

imaginativos na poesia e na pintura, ricos de memória na jurispr udência. 

Evitar-lhes-ia, além disso, tornarem-se temerários (...), ou respeitosos de 

maneira demasiado cega (...).153 

Das palavras de Vico, se depreende como questão fundamental o problema da 

relação entre teoria e prática, palavras importantes por defenderem a opinião e o senso 

comum, sem poder, todavia, se deixar aparentar com a recusa antimoderna da razão e 

de sua verdade. A proposta viquiana, visa muito mais a reconciliação dos dois polos 

compreendidos na tópica e na crítica, que são antitéticos apenas em aparência. A esse 

respeito, o meio permitido para assegurar a mediação entre a razão e a opinião, entre 

a verdade e o senso comum, nada mais adequado do que o diálogo.  

É o que em todo caso Habermas não deixou de assinalar em Vico. O modelo 

viquiano apresentaria com efeito para Habermas a grande vantagem de ter 

especificamente em vista o fato de que ‘a passagem da teoria para prática 

encontra-se (...) confrontada, além de com uma simples aplicação técnica 

dos resultados científicos, com o dever de penetrar as consciências e as 

opiniões dos cidadãos destinados a agir: é preciso, comenta Habermas, que 

nas situações concretas, as soluções teóricas possam parecer como as que se 

impõem praticamente e mesmo que essas soluções sejam concebidas sem 

dificuldades do ponto de vista daqueles que agem. 154 

O enfoque final no debate entre Habermas e Vico, triangulado em uma tese acerca 

de Voegelin, coloca em destaque a tradição de uma ciência da política que faz frente à 

                                                 
152 Idem. 
153 VICO, Apud. FERRY, 1993, p. 1251. 
154 FERRY, 1993, p. 1252. 
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crise sazonal oriunda da transferência do ideal de ciência matemática para problemas 

da existência do homem em sociedade. Uma vez Habermas prolongando sua reflexão 

sobre Vico, apresenta-o como um representante do “diálogo”, defensor da retórica 

compreendida nas verdades fecundas da prática, que tem como meta a obtenção de 

maneira hábil o consenso de todos, uma vez que a “aparência” que toma a verdade no 

senso comum dos cidadãos provém do debate público.155 

Vico elabora seu anticartesianismo fazendo preponderar em sua intelecção a 

importância do senso comum para a história, de maneira assemelhada, em Voegelin, o 

senso comum tem importância cardinal por se mostrar próximo da “rudimentariedade” 

da transcendência, experiência humana básica tida por positivistas e materialistas 

como anacrônica. Se pensadores da estatura de Hans Kelsen reputam como inaceitáveis 

as abordagens neoplatônicas como as utilizadas por Vico e Voegelin, isso não diminui 

a necessidade de um modelo especulativo que desembarace de fenomenalismos o 

campo de compreensão que cabe a uma Nova ciência da política. A ciência da empiria 

defendida pelos contratualistas e legitimistas não faz frente a uma doutrina da 

existência facilmente detectável ao longo da história, que defende a existência de  

(...) uma diversidade de culturas autônomas, de modos de vida completos, 

cada um com seus próprios valores e perspectivas mutuamente decorrentes, 

mas sem representarem uma simples sucessão de esforços, ajudados por 

diversas ocorrências, na consecução dos mesmos objetivos universais – na 

realidade, da verdadeira noção de uma cultura como o estilo central dos 

modos de viver – de toda gama de sentimentos, pensamentos e ações das 

comunidades humanas (...)”.156 

A filosofia de Vico com sua solução epistemológica, e o lugar que o senso comum 

nela ocupa, mantém todo interesse, “pois estamos mergulhados nas fases terminais do 

movimento de ideias que ele viu nascer”157, assim, num continuum exegético, Voegelin 

apresentou soluções conceituais e estratégias epistemológicas ao seu tempo . Em seu 

desdobramento a crítica se atualiza, principalmente por sua noção de esclarecimento 

científico do senso comum, como acentua Habermas ao dizer que não há saber “que 

                                                 
155 HABERMAS, 2013a. 
156 BERLIN, 1982, p. 112. 
157 EIP, p. 120. 
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produz tantas ilusões sobre o mundo, [que] tem de ser esclarecido sem reservas pelas 

ciências. Mas as teorias científicas que penetram o mundo da vida deixam intacto, em 

seu cerne, o quadro do nosso saber cotidiano, no qual se constitui a autocompreensão 

de pessoas capazes de falar e agir”.158 Para a tradição que empreende a defesa do senso 

comum, da participação e do diálogo, quando os seres humanos aprendem algo novo 

sobre o mundo, ou sobre si mesmos como seres no mundo, acabam modificando o 

conteúdo da auto compreensão. 

A filosofia de Voegelin, como a de Vico, defende que a experiência de 

transcendência historicamente abordada é parte da autocompreensão humana, tanto que 

em sua existência imemorial não se pode verificar um traço sequer que transpareça a 

primazia da lei ou do contrato social sobre o princípio da participação mútua. No que 

diz respeito à transcendência do ser, a oposição assumida por Vico, colide com o 

pelagianismo159 de Grotius, da mesma forma que Voegelin se encontra em debate com 

Hans Kelsen e sua tese legitimista. 

                                                 
158 HABERMAS, 2013b, p. 8 ss. 
159 “Doutrina de convicção dos pelagianos, segundo a qual o homem era totalmente responsável por 

sua própria salvação e que minimizava o papel da graça divina”. (HOUAISS, 2001). 
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4. ONTOLOGIA POLÍTICA 

Quando Voegelin empreende sua história da ordem, sua exposição da intrincada 

tensão verdade versus mentira coloca em destaque o empreendimento que desembocou 

na vitória da verdade teórica. Diferenciada das experiências anteriores, como a verdade 

dos impérios cosmológicos, a verdade noética surge como um evento histórico de 

grandes dimensões. Mesmo considerando a variedade dos choques de verdades, 

Voegelin chama a atenção para essa experiência civilizacional de busca que supera o 

debate da representação monadária presente nos impérios cosmológicos. Isso ocorre 

“Apenas no Ocidente, devido a circunstâncias históricas específicas que não se fizeram 

presentes em outras civilizações, esse movimento culminou no estabelecimento da 

filosofia, no sentido grego do conceito e da teoria política em particular”. 160 Entre as 

contribuições mais importantes encontradas na experiência filosófica chamada por 

Voegelin de salto no ser está o estabelecimento da teoria da participação, encontrada 

basicamente no debate sobre a representação e a verdade, recolhido primacialmente 

nas obras de Anaximandro e Heráclito. Nestes  filósofos, segundo Voegelin, podem ser 

encontrados os primeiros referenciais analíticos da metaxy, agora dispostos a funcionar 

a partir do anthropos. Ao deslocar o centro interpretativo para o homem, a filosofia 

nascente qualifica o debate a partir de um princípio antropológico,161 revendo as 

posições das interpretações cosmológicas e a verdade ali guardada. Assumindo o 

centro dinâmico da nova teoria da ordem que se eleva posteriormente em Platão e 

Aristóteles,162 a nova verdade teórica lastreia a forma de ser da sociedade política, 

apresentada como um cosmion ordenado, não simplesmente um microcosmos, mas um 

macroantropos. 

Com a mudança Voegelin acredita que a sociedade política se redesenhou como 

um cosmion, isto é, um pequeno mundo internamente iluminado onde se encontra a 

ênfase na exterioridade como um de seus mais importantes componentes. A estrutura 

interna do cosmion assenta-se numa elaborada rede de significados; externamente, os 

seres humanos possuidores de corpos participam fisicamente da exterioridade orgânica 

                                                 
160 NCP, p. 54. 
161 PLATÃO, República, 368 c-d. 
162 NCP, p. 54. 
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e inorgânica do cosmion, caracterizando assim sua existência como parte de uma 

estrutura ontológica acessível a partir do reconhecimento da tensão interna à 

comunidade do ser. O novo sentido, refletido pelo princípio antropológico platônico, 

macroantropos passa a ser o aspecto de distinção teórica que faz referência  a um 

princípio geral, potencialmente aplicado na interpretação da sociedade como reflexo 

de sua ordem de tipo humano. Na virada antropológica, como visto , tem-se a 

descoberta da psyche como o centro da experiência da metaxy e “o descobridor, o 

filósofo místico, tornou-se, em consequência, o representante de uma nova verdade e 

os símbolos através dos quais ele explicou sua experiência formaram o núcleo de uma 

teoria da ordem social”. Geneticamente, a descoberta da psyche e de sua verdade 

antropológica e teórica “consiste na mensuração dos símbolos da realidade pelos 

padrões da nova verdade”.163 O entendimento integral da representação, como caminho 

para a verdade teórica, passa pelo conhecimento das questões desenvolvidas pelos 

primeiros sábios gregos e pela consideração dos aspectos mais abrangentes da 

experiência representativa presente nos mitos.  

Para melhor esclarecimento dessa zona de transição – a metaxy do cosmológico 

e do antropológico –, é conveniente relembrar que nos impérios cosmológicos, 

sobrevive um tipo humano cuja vivência da verdade de sua existência se reflete numa 

harmonia com o todo cósmico. Com a alteração teórica, essa harmonia cósmica é 

reorientada e os tipos humanos também são alterados, tanto é que para seu devido 

exame, Voegelin recorre ao princípio heurístico platônico. O adensamento teórico 

presente em Platão é o que lhe possibilitou circunscrever a determinação do novo tipo 

humano e sua relação com a nova ordem da sociedade concreta. Ao aplicar seu 

procedimento analítico sobre a sociedade ateniense, Platão apresenta as peculiaridades 

de sua ordem e o sofista como o tipo humano socialmente predominante no período. 

Preocupado com sua constatação, Platão desenvolve a República elaborando uma 

reflexão da ordem social em que seu tipo filosófico de homem encontrasse expressão. 

Com as variações da alma, ocorre na ótica platônica uma distinção entre um tipo ideal 

em face de outros tipos de desordem da psyche, ou seja, o tipo verdadeiro é o filósofo, 

                                                 
163 Idem. 
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enquanto o sofista encarna o protótipo da desordem, pois o primeiro “tem apego e amor 

às coisas que constituem o objeto da ciência, enquanto [o segundo] só os tem às coisas 

que constituem o objeto da opinião”.164 Para o conhecimento da alma e sua verdadeira 

ordem, a investigação voegeliniana explora o termo sophon em seu sentido de amor ao 

divino,165 aquele em que a verdade da alma somente será alcançada por meio de seu 

direcionamento amoroso com vistas à sabedoria. Portanto, a verdadeira ordem humana 

é definida em termos de certas experiências de busca que se tornam predominantes a 

tal ponto que formam o caráter, nesse sentido, “fornece o padrão para a medida e a 

classificação da variedade empírica dos tipos humanos, assim como da ordem social 

na qual eles encontram sua expressão”.166 A reflexão voegeliniana busca restaurar o 

significado e a importância contemporânea da teoria platônica, defendendo que essa 

teoria é muito mais que uma emissão de opinião teórica a respeito da existência humana 

em sociedade, mas trata-se de um esforço constitutivo que formula e esclarece o 

sentido da existência em qualquer tempo. Em síntese, a opção de Voegelin por Platão 

advém da derivação dos problemas filosóficos que nesta filosofia são provenientes do 

universo das experiências empíricas, ao qual a teoria está em permanente conexão. 

Assim, o pressuposto expresso no critério platônico, oposta à definição, "o homem é a 

medida", de Protágoras, indica que a interpretação teórica da sociedade, calcada em 

um princípio antropológico, somente faz sentido quando apropriado de princípio 

teológico como seu correlato. Como a compreensão do homem e de sua ordem na 

sociedade vincula-se ao exame da divindade, coube ao filósofo como representante 

dessa nova verdade da alma se posicionar em dissonância à verdade anterior 

representada na sociedade. 

4.1 Arqueologia da representação 

A civilização grega advém da confluência de conjuntos culturais distintos, 

oriundos de uma variável fonte de tipos humanos que habitavam regiões distantes para 

além da Mesopotâmia, Egito, Chipre e Anatólia. A civilização de Homero tem por 

centro nevrálgico o Mediterrâneo e a herança cretense das civilizações minoica e 

                                                 
164 Cf.: (República, 480a ss.) 
165 Cf.: (Fedro, 278 d-e.) 
166 NCP, p. 56. 
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micênica, caracterizando-se, originariamente, como uma civilização articuladora de 

experiências culturais primárias, gestada sob o intenso crivo das dolorosas invasões 

levadas a termo pelos dórios no fim do segundo milênio a.C. No contexto da invasão 

do século XII a.C., a área grega saiu de cena quando os depositários da civilização 

micênica foram forçados a emigrar em grandes grupos para as ilhas e para a área 

costeira da Anatólia. No século IX a.C., após os fluxos migratórios uma “nova” 

civilização começa a surgir, proveniente de um renascimento iniciado nas comunidades  

da Ásia Menor, onde os filhos de Iavan se tornaram vizinhos dos filhos de Ashkenaz. 

Nesta área fronteiriça de migração, originaram-se as epopeias de Homero, que daí 

começou a difundir sua influência ao longo das ilhas e do continente, fornecendo aos 

gregos a consciência de um passado comum como estrato fundamental para a 

continuação de sua tradição. 

As mudanças civilizacionais que acometeram essa população desde as epopeias 

de Homero, passando por Hesíodo, pelo ataque de Xenófanes ao mito, Parmên ides, 

Heráclito, adentrando no período democrático bem como na sua decadência, estiveram 

sempre amparadas minimamente por fontes escritas, como a poesia e pelo pleno 

desenvolvimento das artes em geral. As esculturas gregas antigas, em especial as 

estatuetas representando figuras humanas, oferecem, através da história da arte, uma 

demonstração da transição dos símbolos autointerpretativos que a civilização grega 

produziu ao longo de sua formação. A importância das estatuetas é considerada em sua 

função sintetizadora de expressões do campo simbólico. 

Por ser encontrada majoritariamente em construções sepulcrais, a estatuária 

revela, nesse vínculo com a insondável existência da morte, a energia dos símbolos 

produzidos pelas sociedades em seus esforços articulatórios dos vários mundos. No 

mesmo interesse perscrutador, pode-se localizar no exemplar de autoria anônima, Zeus 

ou Poseidon do Cabo Artemísio, produzido em bronze, aproximadamente em 460 a.C., 

uma forte presença da tradição mitológica. Para além do debate que diz respeito à 

dúvida se o portador trazia em sua mão um raio ou um tridente, fato que encerraria a 

incerteza sobre a personagem representada, reforça a tese de que as questões sobre 

representação aparecem indelevelmente no fazer diário das populações mediterrâneas. 
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Buscando periodicamente a fuga da cotidianidade em que se percebe escravo e 

prisioneiro das obrigações, como as regras de condutas e os trabalhos forçados, cabe 

ao homem construir para si o adverso a tais comprometimentos.  

Com as novas descobertas arqueológicas, os estudos contemporâneos sobre a 

antiguidade têm passado por reconceituações e reavaliações epistemológicas de caráter 

profundo, uma vez que o descobrimento de “apenas” um papiro tem alterado 

consideravelmente a compreensão que a tradição da filosofia construiu acerca de um 

pensador. Este é o caso de Antifonte e os papiros descobertos em 1905 em 

Oxyrhincos167, também pode-se citar a biblioteca epicurista desenterrada no meio do 

século XVIII, em Herculano, que contêm materiais com que se pôde melhorar o 

entendimento da filosofia epicurea. Essa descoberta em particular tem servido também 

para o aprimoramento das pesquisas sobre o estoicismo e o platonismo.168 

Os impactos causados por descobertas arqueológicas, bem como a soma de 

influxos epistemológicos, podem-se considerar como a raiz da revisão atual da tradição 

científica, pois geraram reorientações e valorizações de fontes ou de dados que cont êm 

elementos escanteados pela prática positivista de pesquisa. Tais práticas perdem força 

com a entrada na cena interpretativa de uma postura reflexiva que erige explicações 

sobre o mundo antigo, onde a participação de um maior número de sujeitos hi stóricos 

se mostra fundamental. 

                                                 
167 Em 1980, setenta e cinco anos após o desterramento de Oxyrhincos (atual Egito  ), um papiro do 

grupo encontrado foi decifrado, provocando descobertas importantes que obrig aram os historiadores 

da filosofia antiga a rever os estudos consolidados acerca do papel desempenhado por Antifonte, o 

ideólogo do golpe de estado aristocrático que abalou Atenas nos últimos decênios do século V. Cf.: 

CAIZZI, F. Decleva. Le fragment 44 (D) d’Antiphonet le problème de son auteur: qualques 

reconsidérations. In: Papers read at the 1. Int. symposium on the sophistic movement. Athens 27-

29 Sept. 1982, pp. 96-107. 
168 Ficou a cargo do Instituto de Papirologia de Nápoles a responsabilidade sobre os  materiais 

arqueológicos de Herculano, cf.: HADOT, Pierre. Elogio da filosofia antiga.  Tradução: Flávio 

Fontenelle Loque e Loraine Oliveira. São Paulo: Edições Loyola, 2012. Outra importante descoberta 

arqueológica é fruto das escavações de Paul Bernard em Al-Khanum – próximo da fronteira entre a 

ex-União Soviética e o Afeganistão – onde foi encontrado o fragmento de um diálogo inspirado na 

tradição aristotélica nos restos de uma cidade helenística pertencente ao reino de Bactriana. Cf.: 

HADOT, Pierre. RAPIN, Cl. Les textes littéraires grecs de La trésorerie d’Aï Khanoum. Bulletin 

de correspondence hellénique. n. 3. 1987, pp. 225-266. 
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Com os avanços científicos contemporâneos, em especial as novas tecnologias 

aplicadas à arqueologia, o debate trouxe informações e fontes para a pesquisa que 

exigem do atual investigador uma reavaliação da autoridade das fontes. Uma 

arqueologia da representação em perspectiva abrangente deve recorrer ao exame da 

iconografia como importante recurso auxiliar, pois desse reconhecimento surgem as 

cerâmicas e estatuetas que se revelam como símbolos de auto representação e, ao 

mesmo tempo, dimensionam a metaxy plástica ocorrida entre theos e anthropos. 

Como símbolos e portadores de outros símbolos, as cerâmicas e a estatuária do 

período compreendido entre o Arcaico e o Antigo alimentam de dados o debate que 

ficou por muito tempo restrito ao texto como única autoridade. Com as conquistas da 

arqueologia, as experiências que anteriormente eram conhecidas unicamente pela 

tradição escrita, ganharam novos contornos quando se passou a encontrar nas novas 

referências uma materialidade para a interpretação das relações de continu idade e 

descontinuidade entre os períodos. Entre os inúmeros símbolos produzidos na fase 

compreendida que poderiam ser postos sobre o presente exame, o culto a Dionísio se 

realça por ganhar força como importante símbolo intermediário. 

4.2 Dionísio 

Possuidor de todas as faces, pois porta a máscara que o transforma em qualquer 

um, como o ator que pode representar todos os papéis, o deus Dionísio se projeta com 

a virtude do artista, pois ele tem a capacidade de ser qualquer um ou ninguém. A face 

plural da divindade é ampliada ao se considerar seu sentido anti-polar e mimético, o 

que lhe faz assumir um caráter articulado que lhe denota um tipo específico de símbolo 

da metaxy. Como vai se verificar, a divindade existe como intermediário, pois além de 

possuir a máscara que a torna multiface169, representa um grupo distinto aos de seus 

genitores, Zeus e Semele, as divindades opostas do panteão grego.  

                                                 
169 As características de ser ninguém e de possuir multifaces faz lembrar os estratagemas de Ulisses 

narrados tanto na Odisseia como na Ilíada. Além do ardil do cavalo de Tróia, Ulisses se viu livre de 

Polifemo, gigante de um olho só que queria devorá-lo, identificando-se como Ninguém (Odisseia canto 
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Dionísio é um deus universal – deus da Vida, de todo renascer primaveril em 

planta, animal e homem, mas também deus dos mortos. Deus amável, 

delicioso, prazenteiro e festival; deus terr ível, destrutor, que acaba ele 

mesmo esquartejado em feroz canibalismo. Deus bom e deus mau. A rigor, 

todo deus antigo tem em germe ambas as caras. É, com efeito, condição do 

deus ser favorável ao homem e ser feroz com ele – ser ‘proverso’ e ser 

‘adverso’. Dionísio é ambas as coisas de um modo superlativo: é delícia e é 

espanto. É o deus que regala o homem com visões em que este prevê o seu 

futuro. E é ele o deus do frenesi e da demência: o deus maníaco, o deus 

ébrio.170 

Um exame atento logo demonstra a frequência que a divindade aparece nas 

cerâmicas portando em sua mão uma máscara, o que remete para sua divindade 

ambígua que compõe a realidade teatral e as festividades populares feitas em sua 

homenagem. Em sua expressão total, o símbolo dionisíaco sugere a formulação de que 

os homens ao adorar sua divindade procedem no culto de maneira tal que reatuam sobre 

a própria divindade, projetando-se a partir de sua figura mítica e plástica. O rito emula 

articulando-se no símbolo, que oferece ao oficial do culto, portador da máscara, o 

privilégio de representar a divindade, considerando também que a máscara será, com 

o advento da tragédia, um importante artifício performático nas rubricas internas do 

teatro clássico. 

A essência articulada de Dionísio está no fato de ser oriundo de uma camada 

intermediária na estratificação das divindades gregas, uma vez participando de ambos 

os estratos divinais, concentra em si o ápice e o profundo da altitude religiosa. Por ser 

filho de Zeus, o Áureo, e de Semele, a Telúrica, Dionísio personifica, pela tradição 

maternal, divindades predominantemente femininas, que são representantes do 

simbolismo ctônico. Essas deusas subterrâneas são originalmente derivações de 

experiências com os próprios parentes mortos, também podem ser consideradas como 

os panteões das populações derrotadas que sobreviveram como plebe, - utilizando a 

nomenclatura de Toynbee, o “proletariado interior de uma civilização”. 171 Não se pode 

esquecer a capacidade de resistência que essas religiões periféricas demonstram ao 

                                                 
IX). As multi-habilidades do rei guerreiro de Ítaca foram a garantia de vitória sobre o exército troiano 

e sua sobrevivência na viagem de retorno à ilha grega. 
170 ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 71-73. 
171 TOYNBEE, Arnold J. An historian's approach to religion. Londres: Oxford University Press, 

1956.  
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longo da história quando renascem, impondo-se como seitas segundo a religião dos 

grupos aristocráticos que foram seus vencedores.  

A par dessa capacidade de participar de mundos divinais díspares, sua 

representatividade o coloca nos assentos olimpianos e na profundidade dos habitantes 

do mundo dos fenecidos. Os deuses do Olimpo eram excessivamente pessoas, 

“demasiado reflexivos, preocupados, corretos; em suma, demasiado humanos para 

serem radicalmente divinos. Por isso a religião dionisíaca invadiu a Grécia com 

incrível rapidez”172, pois foi a partir dela que a possibilidade de contato com uma 

realidade mais autenticamente transcendente, mais genuinamente divina se acendeu. 

Como símbolo civil–religioso, Dionísio se projeta como representação articuladora, 

em outros termos, ele é a metaxy entre os dois mundos. As grandes cerimônias em seu 

culto representam o ritmo do cosmos, assim como o condutor do ritual representa os 

presentes, porque ele é na terra o poder transcendente que mantém a ordem cósmica. 

O tipo de experiência religiosa ofertada pelo dionisíaco aos seus fiéis é opost o 

ao oferecido pelas religiões poliades. Diferentemente dos cultos oficiais, na evocação 

a Dionísio as mulheres eram as que operacionavam as práticas ritualísticas, ocorrendo 

uma ligação entre fiel e divindade, uma mediação social, que, no entanto, não instaura 

uma relação direta entre dois sujeitos pessoais, mas manifesta a relação que une um 

deus a um grupo humano. A experiência dionisíaca remete aos termos thíasoi e 

orgéones, que designavam no contexto grego os fiéis que estavam associados às orgias, 

termos que “retêm a lembrança de grupos campesinos, relacionados ao demo primitivo 

e que se opondo aos gene nobiliários que vivem na cidade e controlam o Estado, terão 

de lutar duramente para se fazer admitir nas fratrias da época histórica”. 173 Como o 

dionisíaco não possibilitava uma comunhão pessoal com a divindade, por se 

caracterizar como uma cultura do delírio e da loucura, o fiel se via tomado por 

possessão, graças às técnicas de frenesi coletivo que o colocavam em um jogo de 

danças, saltos, cantos, gritos e corridas errantes. Mergulhados em plena natureza 

onírica, os seguidores se viam impossibilitados também de alcançar uma ascese obtida 

                                                 
172 ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 74. 
173 VERNANT, 1990, p. 421. 
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através da solidão, da meditação e da oração via diálogo com um deus interior. Ao 

contrário da oração, a orgia horizontaliza e efetiva a participação de todos numa 

reunião em que não se admite a solidão, pelo contrário, juntam-se precisamente para 

viverem algumas horas de vida sem pesares ou preocupações. 

O festim conduzido pelas mênades, que se inicia à base de álcool, possibilita, 

diante da presença dos outros, compaginados em multidão, a produção do conhecido 

contágio e despersonalização. Somando a eficiência litúrgica da dança em sua 

apresentação de ritos religiosos, faz-se rebrotar de dentro das pessoas “todas as 

emoções profundas, extraordinárias, transcendentais do patetismo místico –, 

[ocasionando] um resultado de ilimitada exaltação e faz[endo] dessas horas ou dias 

uma forma de vida que é como ultravida, como participação em outra existência 

superior e sublime”.174 Como um aprimoramento dos procedimentos ritualísticos que 

revelam ao homem os caminhos para a transcendência, as cerimônias de culto guardam 

certas especificidades; como dito anteriormente, não se tratando de uma experiência   

em que o cultuador recolhe-se dentro de si e ali, na solidão de si mesmo, no isolamento 

da alma possa encontrar a divindade que emana de si como um manancial 

despercebido, “mas se trata, inversamente, de ‘pôr-se fora de si’, de deixar-se absorver 

por uma extra realidade, por outro mundo melhor de súbito, no estado excepcional e 

visionário, (...).”175 Enquanto culto público e com intenções de grande cerimônia 

coletiva em tom festival, todos os membros da coletividade participavam; uns como 

espectadores e outros como executantes do rito, desenvolvendo suas danças, cantos e 

procissões. O efeito da comunicação do homem com deus mediante a assistência de 

um cerimonial coletivo religioso chamou os antigos gregos de teoria – contemplação.  

“De fato, as iniciações não parecem ter comportado exercícios espirituais, 

técnicas de ascese aptas a transformar o homem por dentro. Elas atuavam 

pela virtude quase automática das fórmulas, dos ritos, dos espe táculos. 

Certamente o iniciado devia sentir -se pessoalmente comprometido no drama 

divino do qual algumas partes eram mimadas diante dele: descrevem-no 

como um ser transtornado, passando de um estado de tensão e de angústia a 

um sentimento de liberdade e de alegria. Mas não percebemos nenhum 

ensinamento, nenhuma doutrina, capazes de dar a essa participação afetiva 

                                                 
174 ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 70. 
175 Idem, p. 71. 
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um breve momento de coesão, consistência e duração suficientes para 

orientá-lo a uma religião da alma.”176 

A impropriedade do dionisíaco em estabelecer uma forma de relação “pessoal” 

entre o homem e a divindade se repete em outros níveis da religiosidade grega, 

ocasionada pela ausência de “deuses pessoais”. A constituição da divindade grega  se 

faz a partir de uma complexa rede de relações, em que o ser divino não aparece 

necessariamente como um ente singular, de tal modo que não se conhece apenas Zeus 

em sua personagem unívoca, mas o politeísmo grego considera a multiplicidade de 

aspectos de um Zeus plural. O politeísmo radical expressa nos deuses nomeados um 

sem número de possibilidades de exercício de suas potencialidades, logo, uma possível 

pessoalidade divina é diluída nos modos de ação da própria força divina.  

4.3 Metaxy e mitoespeculação 

A maneira como eram tratadas as relações entre logos e mitos na historiografia 

filosófica do século XIX, especialmente por Burnet,177 contribuiu para a vulgarização 

de uma ideia de rompimento, em que a tradição mitológica grega do período Arcaico 

não encontraria na tradição posterior, a Antiga, ressonâncias de seu potencial, diante 

do “surgimento” de um novo e coerente discurso, o do logos. A concepção etapista da 

história incrustou na mentalidade contemporânea uma prática de pesquisa fortemente 

hierarquizadora, que reverberou seu modo de existir não apenas no mundo da ciência. 

Os reflexos destes desdobramentos podem ser localizados nas práticas sociais, posto 

que na cotidianidade humana tal querela epistêmica ressoa como uma menorização do 

universo do mito e de tudo a ele relacionado, como o discurso l iterário e seu orbe 

interpretativo. Ao refletir o debate axiológico, a historiografia positivista gera por 

consequência uma distinção valorativa entre um presumível mythos arcaico em 

detrimento de um logos antigo, ocasionando um laço epistemológico que intensifica a 

preponderância de sua concepção de logos, esmaecendo, de outro lado, a 

representatividade dos mitos, principalmente em sua dimensão explicativa da dúvida 

humana em sua metaxy existencial. Por razões diversas, essa distinção foi assumida 

                                                 
176 VERNANT, 1990, p. 424. 
177 BURNET, 1994. 
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em grande medida pela cultura contemporânea, promovendo a vinculação do logos ao 

discurso científico e a retirada da autoridade explicativa dos discursos sabidamente 

ambíguos. 

Em todo o período que abrange a virada dos séculos XIX e XX, o discurso 

revestido de propriedades que apresenta diversas unidades linguísticas, como 

morfemas, locuções ou frases que significam coisas diferentes, que admite mais de 

uma leitura, tornou-se indesejável por possuir, na maioria dos casos, chaves 

interpretativas dependentes de contextos e situações externas à textualidade. Nesse 

ambiente, certa faceta da literalidade hermenêutica assume importante posto, pois 

serve ao programa geral do cientificismo com um modo condizente com os propósitos 

da objetividade, aliviando a complexidade do objeto, seccionando aquilo que se julga 

irrelevante. Contrárias a este movimento intelectual as pesquisas acadêmicas mais 

recentes sobre a transição do período Arcaico e o Antigo têm demonstrado a 

inexistência de um rompimento ou algo parecido na relação entre mythos e logos, ainda 

mais, várias interpretações vêm concluindo, acerca da impossibilidade de se encontrar 

refletido no arcaico–antiguidade, a dicotomização positiva proposta para a dupla 

logos–mythos.  

Os principais sismos por que tem passado o modo cientificista de pensamento nos 

últimos cinquenta anos ocorrem muito por razão dos últimos reposicionamentos das 

ciências. A restauração de saberes antigos e o surgimento de vários outros que refletem 

o atual cenário do desenvolvimento humano, como a arqueologia e a antropologia, 

trazem ao jogo de luzes lentes que reposicionaram o status científico dos elementos 

ligados à arkhe. Neste contexto, as pesquisas em política foram consideravelmente 

reorientadas, fruto da consciência de que sua estrutura revela elementos metaxiais, o 

que exige interpretações e análises mais conscientes. 

Uma síntese dos primeiros registros sobre a metaxy pode ser encontrada em 

Hesíodo, principalmente no simbolismo de Mnemosine, desenvolvido em sua 

Teogonia. O poema inicia invocando as Musas, com a ambiguidade tornando-se o vetor 

preponderante para a compreensão do discurso, pois figura como elemento formador 
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de si, em que o tergiversar-se se faz na sonoridade produzida por Hesíodo sob 

possessão das filhas de Mnemosine. Essa constituição, fiada em solo arenoso, é 

assumida prontamente pelas Musas, quando dizem, já no prólogo do canto no verso 

26: “Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só, sabemos muitas mentiras ( pseudea) 

dizer símeis aos fatos (apate) e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações 

(alethea)”. No desencadear das três invocações178, esse semblante vai se confirmando 

e possibilitando que a multiplicidade iniciática do poema hesiódico forme uma unidade 

de significação, pois “as invocações destinam-se a lidar com os vários aspectos de 

‘começar’ um relato – isto é, uma lembrança da realidade e de suas estruturas – que se 

supõe verdadeiro”179, e assim, como forma de assegurar sua verdade, a narrativa 

“começa” com “uma inquirição na estrutura da própria busca recordativa da verdade, 

[de tal modo que] a responsabilidade noética da busca torna-se temática”.180 O 

“princípio” triádico da Teogonia enlaça, simbólica e dialeticamente, todo o poema, e 

deve-se considerar o esforço interpretativo sem perder de vista as características 

formativas das cantoras que arrefecem as dores de um Zeus  torturado por sua própria 

condição divina. 

[Os deuses] “são imortais porque nasceram da presença participativa do 

Além na tensão divino-humana da metaxy, mas que os mortais partilham a 

temporalidade porque também nasceram da presença participativa da 

consciência humana responsivamente imaginativa na limitação de sua 

mortalidade temporal corporeamente situada. A luta inquisitiva pela verdade 

da realidade é a luta da realidade por sua verdade;  ela se dá no interior da 

realidade e envolve toda a hierarquia do ser, desde as estruturas materiais 

básicas até a experiência formativa do Além não experienciável. A 

imortalidade é experimentada pelos mortais; o que nasceu no tempo morrerá 

no tempo; sua imortalidade é adquirida em virtude de sua participação na 

estória da realidade-Isso.181 

Ao assumir a simbolização arcaica em toda sua dimensão anfibológica 182, o 

poema se realça, projetando-se para o intérprete em sua face trinária, que na 

multiplicidade mostra sua beleza e ambígua exatidão. Entre os vários atributos 

distintivos pertencentes às Musas heliconíades localizáveis na Teogonia, pode-se 

                                                 
178 Cf.: HESÍODO, vv. (1-35), (36-104) e (105-115). 
179 OH V, p. 93. 
180 Idem. 
181 OH V, p. 97. 
182 “Relativo a ou que contém anfibologia; ambíguo, obscuro”. (HOUAISS, 2001). 
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chamar a atenção para suas habilidades como mediadoras entre a verdade divina e a 

realidade. Na primeira invocação183, elas acenam para o amplo espectro de suas ações: 

“Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas, por cetro deram -me um ramo, a 

um loureiro viçoso colhendo-o admirável e inspiraram-me um canto divino para que 

eu glorie o futuro e o passado”184, e nos versos seguintes pode-se encontrar ainda mais, 

“Eia! Pelas Musas comecemos, elas a Zeus pai hineando alegram o grande espírito no 

Olimpo dizendo o presente, o futuro e o passado vozes aliando”. 185 Ao dizer não apenas 

sobre o presente, as Musas dizem sobre o que virá e sobre o que já foi, possibilitando 

ao poeta experienciar a verdade da realidade como um Além-divino, que não pode ser 

apreendido pela consciência intencional em seu ansich [per se], mas que tem de ser 

mediado pela parusia das Musas. Entendida como a presença do divino em experiências 

humanas equivalentes, aquilo que permite que indivíduos que vivem em períodos 

históricos e culturas diferentes reconheçam a mesma realidade em suas várias 

experiências e símbolos históricos, a parusia é o que dá à história sua qualidade de 

universalidade.186 Esse movimento divino-humano na metaxy é relatado como o evento 

existencial revelador no qual a verdade da realidade se origina. 187 A participação 

humana na parusia divina, modulada pela vontade das Musas, é o que garante a 

existência dos “deuses” (theoi) e das “coisas” ou os “seres” (eonta), no entanto, o 

relato da presença divina na criação da realidade é feito a partir da linguagem hesiódica 

da divindade compacta, isto é, uma linguagem dos deuses que ainda não diferenciou 

satisfatoriamente a tensão princípio-além e a tensão parusia-além. O além, entendido 

como a parte extrema da realidade que se estende para além da compreensão humana 

completa, equivale ao termo grego epekeina. 

Pode-se vincular também ao caráter mataxial da palavra diante do grau de 

compactação em que se encontrava na tradição arcaica. Como em Píndaro e em 

Baquílides quando falam de uma glória que cresce e cria raízes,188 convém salientar 

                                                 
183 Cf.: TEOGONIA, vv. 1-35. 
184 Cf.: Idem, vv. 30. 
185 Cf.: idem, vv. 36. 
186 FEDERICI, 2011, p. 205. 
187 OH V, p. 94. 
188 1988, p. 42. 
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que não se trata de uma mera imagem literária, pois a palavra é verdadeiramente 

concebida como uma realidade natural, uma parte da physis, submetida às mesmas leis 

que a fecundidade e a esterilidade dos seres vivos. A compactação linguística em torno 

do qual a Teogonia se estrutura se vê criadora por si só de símbolos representativos. 

Detienne traça uma correspondência entre a condição fundamental do mundo divino 

com a dualidade humana, na mesma toada interpretativa; Ernest Cassirer, quando trata 

da palavra mágica, salienta o vínculo originário  entre a consciência linguística e a 

consciência mítico-religiosa expressa por formações linguísticas que aparecem no bojo 

das entidades míticas, “a palavra se converte numa espécie de arquipotência, onde 

radica todo o ser e todo acontecer. Em todas as cosmogonias míticas, por mais longe 

que remontemos em sua história, sempre volvemos a deparar com esta posição suprema 

da palavra”.189 Os limites da linguagem compacta, em toda sua ambiguidade, não 

devem ser convertidos em declarações exatas, “elas só podem ser  historicamente 

compreendidas como fenômenos oriundos das tensões entre a experiência existencial, 

a exegese analítica e a simbolização imaginativa num estágio específico da 

mitoespeculação”.190 A compreensão da metaxy a partir de seu nexo interno faz com 

que o exame participe com sua presença viva do evento de busca da verdade, acessado 

pelo esforço de Hesíodo em sua abertura para o além. Voegelin pondera que essas 

experiências são extensivas a todo humano, na medida em que transcendem o dado 

contingente em direção ao universal. Na trajetória investigativa, colocando de lado 

certos equívocos causados pela inabilidade do poeta em distinguir os deuses, os 

homens e as coisas do mundo exterior, cumpre “reconhecer os símbolos como 

ambíguos e a tensão paradoxal da consciência como fonte de sua ambiguidade”.191 

Voegelin chama a atenção para as dificuldades interpretativas entre a experiência da 

realidade e sua simbolização, salientando as dificuldades, 

(...) hesitações e resistências que têm de ser superadas quando um pensador 

fadado à visão – que é um homem com uma consciência situada em seu corpo 

(...) tem de responder à manifestação, em sua consciência, de uma realidade 

além da coisidade compacta de suas imagens tradicionais da realidade – de 

                                                 
189 Cf.: (2011, p. 64). 
190 OH V, p. 99. 
191 OH V, p. 101. 
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um Além dos deuses, um Além das coisas, um Além do cosmos, de uma 

realidade além da realidade em cuja verdade ele acreditava viver. 192 

A posterior utilização do esquema mitopoético com toda sua ambiguidade segue 

uma linha que passa pelas tragédias do século V, chegando a Platão, “que recupera sua 

verdadeira função como o instrumento de simbolização dos problemas transcendentais 

limítrofes que estão além do alcance da construção metaf ísica mundano-imanente”.193 

O problema da ambiguidade da palavra se mantém na tradição posterior à arcaica, 

como primeiro exemplo dos primeiros que filosofaram, os dois caminhos que a deusa 

indica para Parmênides se tornaram referência entre os grandes enigmas da filosofia. 

“Parmênides é consciente da importância capital da mensagem que se propõe a 

transmitir a seus contemporâneos e por essa razão utilizou a poesia como meio 

expressivo e a seu modo, ‘demonstrou’ metodicamente suas intuições”. 194 Não menos 

famosa no quesito ambiguidade, a obscuridade de Heráclito vem justamente de sua 

linguagem inovadora, tanto é que Diels o reconhecia como “o mais subjetivo e num 

certo sentido o mais moderno prosador da Antiguidade”. 195 O fragmento D. 93 de 

Heráclito, expresso na obra Dos Oráculos da Pitonisa de Plutarco, dá uma exatidão da 

ambiguidade em que flutuam as premissas do filósofo de Éfeso, muito próximas das 

de Hesíodo em sua Teogonia. A mensagem diz que “O senhor, de quem é o oráculo em 

Delfos, nem diz nem oculta, mas dá sinais”.196 A filosofia de Heráclito se desdobra em 

conjunto com as questões acerca da escrita, fervilhando em sua tensão com a oralidade, 

revoluciona também a maneira então tradicional de se comunicar a filosofia, criando 

uma forma exclusiva para expressar a ação do filosofar e seu existir dinâmico (devir). 

Aristóteles, na Metafísica197, pondera que “também o amante do mito é de algum modo 

filósofo”, e, na Poética198, expõe que o poeta conta em sua obra não o que aconteceu, 

mas relata as coisas que poderiam vir a acontecer, de tal maneira que, ao tratar das 

                                                 
192 Idem, p. 102. 
193 Idem, p. 212. 
194 Cf.: (2011, p. 23). 
195 Cf.: DIELS, Apud, KAHN, 2009, p. 21. 
196 Este fragmento de Heráclito demonstra muitas frentes de contato com os versos 26 -28 da Teogonia, 

não apenas por tangenciar um problema comum, mas também, pelo desenho do argumento em que as 

palavras ganham conotações similares e força persuasiva inigualável. As Musas  dizem para Hesíodo: 

“sabemos muitas mentiras (pseudea) dizer símeis aos fatos (apate) e sabemos, se queremos, dar a 

ouvir revelações (alethea)”. 
197 Cf.: A 2, 982 b 18s.  
198 Cf.: IX 
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coisas universais, o poeta em sua ação atributiva de ideias e atos a alguém, seja por 

necessidade ou por verossimilhança, tem por objeto o além contingencial, tant o é que 

suas prerrogativas de universalidade se comprovam mesmo quando o poeta nomeia 

suas personagens. 

4.4 Ontologia política 

Ao longo da história da filosofia refletiu-se uma infinidade de estudos versados 

sobre os pensadores antigos como Anaximandro e Heráclito . Essas incursões 

demonstram a riqueza das interpretações de suas filosofias. Da mesma maneira que os 

estudos gerais, estas exegeses particularizadas sobre os primeiros sábios gregos foram 

comunicadas na historiografia contemporânea a partir da conjuntura política e 

epistemológica reinante até a primeira metade do século XX. Desde o Renascimento, 

no contexto das tensões epistemológicas, teve a física uma singular proeminência 

diante dos outros campos do saber, tornando-se muito presente não apenas na 

interpretação da filosofia antiga, mas também aparecendo com muita eficácia nas 

ciências modernas de forma geral. Por conta da divisão interna do espaço epistêmico 

e a conjuntura favorecendo o discurso da física e da matemática, grande parte dos 

estudos e interpretações que tratavam acerca do pensamento Antigo foram marcados 

por certo teor fisicista. 

Quando o positivismo nuançou uma linha num todo complexo, interpretando em 

seu favor a physis, rebateu para a periferia da autoridade discursiva os elementos que 

não combinavam com seu paradigma epistemológico. Reproduzida como um mantra 

científico da nova religião, o conceito físico nos moldes da ciência moderna impregnou 

na historiografia contemporânea da filosofia pré-socrática uma percepção unívoca dos 

primeiros que filosofaram. O problema desta influente tendência não se situa apenas 

no reducionismo objetivista, mas está muito presente na limitação da abrangência do 

significado da physis. Os estudos produzidos nesse influxo cientificista causaram 

particionamentos questionáveis para o desenvolvimento das ideias, como os exemplos 

das análises particulares, como o atomismo de Demócrito, o número pitagórico, ou a 

obsessão binária – Heráclito/fogo, Tales/água, Anaxímenes/ar.  
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Interno ao movimento historiográfico do pós-guerra, as obras de Francis 

Cornford podem ser apresentadas entre os mais importantes desdobramentos 

epistemológicos do período. Entre suas obras duas merecem destaque, a primeira é 

From religion to philosophy, editada em 1912, e a segunda é Principium sapientiae: 

the origins of greek philosophical thought, de 1952. A grande contribuição de Cornford 

está situada em sua capacidade de inovar em pesquisas sobre a origem mítica e ritual 

da primeira filosofia grega, aquela que se aproxima da física jônica. O que se pretende 

observar no que segue, a partir de investigações sobre as filosofias de Anaximandro e 

de Heráclito, está na exposição das linhas constituintes de suas filosofias, bem como 

da relação destas com a tradição anterior. Aplicando um ângulo filosófico e contextual 

na pesquisa, as fronteiras que delimitam o chamado período mítico do período pré -

socrático, se aproximam, demonstrando a participação de um no outro. O meio entre 

os períodos é mais facilmente alcançado com a recusa dos mecanismos provenientes 

da concepção etapista da história, por razões explicitadas pela hipótese hermenêutica 

da metaxy como participação. Exposto nos capítulos anteriores como nas tensões entre 

a continuidade e a descontinuidade do tempo-eixo, ou na transição que acompanha a 

teoria do conhecimento e a teoria da ciência, o logos da metaxy também foi apreendido 

no exame dos símbolos metaxiais representados por Dionísio e modernidade. O 

encontro da ordem do meio, daquilo que liga e demonstra a ascensão e a queda 

compensatória de todas as coisas existentes, proporciona princípios explicativos do 

curso atinente aos assuntos humanos e sua relação com o cosmos. 

4.4.1 Anaximandro e o cosmos ordenado 

A novidade da doutrina de Anaximandro em comparação ao seu tempo se situa 

em seu desinteresse pela narrativa da repetição sazonal dos ciclos celestes para fins 

puramente vegetativos. Na filosofia anaximandrina, ganham importância as imagens 

de luta cósmica em perspectiva noética, surgida numa experiência histórica onde a 

natureza tornou-se permeável à inteligência humana, justamente quando as 

personalidades imperscrutáveis da religião mítica puderam ser substituídas. A 

alteração do eixo interpretativo que facilita o entendimento equânime da relação de 

forças contrárias e regulares que dirigem o destino do cosmos foi possível em vista da 

mentalidade que optou preferencialmente por formas discursivas mais neutras. No 
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lugar dos seres “animados”, masculinos ou femininos – como os componentes do 

sistema mitológico, foram desenvolvidos termos diferenciados. 

No cenário interpretativo anaximandrino, uma contenda de forças elementares é 

posta em movimentação segundo um esquema ordenado, em que a derrota e a agressão 

equilibram-se inevitavelmente, como o vento gélido da noite é traspassado suavemente 

pelos primeiros raios do sol, e que em poucas horas terá seu império novamente 

despojado pelo eterno oposto de si mesmo. A realização filosófica de Anaximandro 

obtida pela experiência noética, alcançou um alto nível de inovação na ciência astral, 

muito por conta do acumulado que proveio de seu diálogo com os pressupostos 

matemáticos acumulados desde a tradição babilônica, aquela que lançou para a 

posteridade os princípios da geometria e da astronomia, que posteriormente 

instrumentalizaram a visão filosófica. 

A apropriação da astronomia babilônica efetuada pelo pensamento grego no 

início do século VI a.C ocorre pela ausência de uma base de observações e de 

experiências astronômicas. A inovação geométrica provocada pela cosmologia grega 

transformou o conjunto de saber herdado em um sistema inteiramente novo, sendo 

forçoso, para sua compreensão, o conhecimento dos princípios gerais da astronomia 

babilônica, de modo que, com tal recurso, se possa iluminá-lo e, no contraste, venha à 

tona a concepção esférica da então nascente cosmologia. 

Três princípios fundamentais da astronomia babilônica encontrarão divergência 

na cosmovisão anaximandrina. 

O primeiro princípio do saber babilônico diz respeito à integração do 

conhecimento astronômico ao sistema de religião astral, ligação evitada pela filosofia 

nascente. O segundo elemento de desacordo entre as tradições é a primazia da categoria 

social dos escribas e sua autoridade proveniente da observação e registro dos 

movimentos dos astros. Como mediadores, os intelectuais da época utilizavam a 

analogia dos movimentos para o estabelecimento da ordem na realidade política. O 

terceiro ponto de distância é o caráter estritamente aritmético da matriz babilônica, 
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uma vez que não concebe os movimentos dos astros segundo o modelo geométrico, 

contribuindo para uma astronomia não projetada em um esquema espacial. 199 

A herança babilônica encontra resistências quando a formulação cosmológica 

grega retrai em suas estruturas a importância da ordem religiosa , sem deferências às 

divindades ou às práticas rituais, os primeiros sábios, conscientemente, se opuseram 

em muitos pontos às crenças tradicionais. Com a questão do movimento em pauta, 

Anaximandro destoa da tese do espaço aritmético, expondo “que a terra não cai é 

porque, estando a distância igual de todos os pontos da ci rcunferência celeste, ela não 

tem mais razão de ir à direita e à esquerda, nem para cima e para baixo. Temos, pois, 

já uma concepção esférica do universo”.200 Com as novas concepções, os sábios gregos 

puderam assumir um protagonismo no cenário interpretativo do cosmos, pois a 

consolidação de sua figura confluiu com a perda de representatividade do poeta que 

espera das musas.201 Com a crise do ethos arcaico, a nova cosmologia sintetiza o 

advento da polis e as transformações da vida social grega. O cosmos como hierarquia 

– onde divindades e reis estão em cima e embaixo, e todo um conjunto de regras sociais 

definidas em termos de submissão e de dominação – é substituído por outro universo, 

constituído agora por relações igualitárias e reversíveis, refletida a ordem em que todos 

os cidadãos se definem como idênticos no plano político. 

As propriedades da cosmologia de Anaximandro situam-se na tradução conceitual 

das forças contrárias que operam num plano geométrico espacial: o não limitado, 

envolvendo, governando e dominando todas as coisas, como função mediadora, assume 

o valor de méson. O governo do apeíron – princípio da filosofia de Anaximandro – não 

é comparável a uma monarquia, como a que Zeus exerce em Homero, ou o poder de 

kratein (todo o universo) conferido ao elemento ar, na filosofia de Anaxímenes. O 

princípio anaximandrino é soberano à maneira de um nomos (norma, convenção) 

comum, impondo a todos os particulares uma mesma dike (justiça), mantendo cada 

                                                 
199 Cf.: VERNANT, Jean-Pierre. Geometria e astronomia esférica na primeira cosmologia grega. In: 

______. Mito  e pensamento entre os gregos. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 243 – 258. 
200 Idem, p. 248. 
201 HESÍODO, Teogonia, vv. 27-28. 
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poder nos limites de seu domínio, fazendo-se respeitar, contra toda usurpação de 

força.202 No mundo arcaico, a injustiça quebra a ordem, enquanto que na cosmologia 

de Anaximandro e também na de Heráclito ela se faz necessária, assumindo 

posteriormente no debate platônico o que diz respeito à boa medida e à simetria entre 

as diferenças para o alcance da justiça. 

Os pensadores de 500 a.C. contribuem farturosamente para o movimento que 

altera o prestígio da tradição arcaica. Como uma tendência, a crítica pós-homérica vem 

capitaneada por um modelo compreensivo, distinto tanto das tragédias em sua máxima 

capacidade de expressão do complexo, como do potencial simbólico/representativo do 

mito. A força produtora de Homero causa em seu primeiro desdobramento geracional  

um ponto de tensão que se mostra suficiente para a constituição do fértil ambiente que 

engendrou a experiência noética. Tais quais as linhas distintivas entre a tragédia e o 

mito, em que o início de um não é necessariamente o fim do outro, na origem da 

filosofia, o que se pode conjecturar é um vínculo formativo presente desde suas 

relações com as dimensões compreensivas anteriores. Em seu primeiro confronto 

crítico, a tradição arcaica encontra na nova tradição a queda do status das figuras de 

Homero e Hesíodo, o que reflete numa palidez do ethos elaborado na Ilíada e na 

Teogonia, fruto da profunda crise social e política em que a polis se encontrava, 

contribuindo para a transferência da representação da verdade.  

De Pitágoras, passando por Anaximandro e Heráclito, o distanciamento ao 

homérico e ao hesiódico se torna um ponto de equivalência intelectiva, tanto que a 

presença pitagórica no cenário da crise ético-política do arcaísmo surge como uma 

postura de importância, pois é a experiência que reage ao consenso políade, assumindo 

“tonalidades de radicalidade escatológica” .203 O caminho pitagórico, com sua teoria da 

metempsicose 204 e seus ciclos de reencarnações, situam uma concepção de 

                                                 
202 Cf.: VERNANT, Jean-Pierre. Estrutura geométrica e noções políticas na cosmologia de 

Anaximandro. In: ______. Mito e pensamento entre os gregos.  2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990, p. 260. 
203 CORNELLI, 2010, p. 73. 
204 “Crença na transmigração da alma de corpo em corpo. Essa  crença é muito antiga e de origem 

oriental, mas o termo só aparece nos escritores dos primórdios da era cristã. Plotino às vezes usa o 

termo metensomatose (Enn., II, 9, 6, 13), que seria mais exato. A crença, difundida pelas seitas órficas 
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“imortalidade da alma, que começa a ser pensada como um daimon que reside no corpo. 

Essa construção histórica do daimon, depois encampada em alto estilo por Sócrates, 

vem à luz em face da declaração do apeíron (ilimitado) como o princípio elementar da 

existência de todas as coisas. 

A experiência noética do apeíron oferta à tradição uma original categoria de 

entendimento, distinta das pressuposições anteriores, por propor não mais a água, 

como Tales, ou outro elemento como fonte originária. A superação encaminhada por 

Anaximandro diante do quadro pré-epistêmico logra encontrá-lo nas primeiras 

posições da linhagem de base noética, demonstrado por sua disposição radicalizadora 

em dirigir-se para além dos elementos habituais praticados pela tradição. Ao comentar 

Tales, Aristóteles diz também de Anaximandro, uma vez que “a maior parte dos 

primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que 

são da natureza da matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos, e de que 

primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem (...)”.205 Anaximandro diz que o 

“princípio dos seres... (era) o ilimitado... Pois donde a geração é para os seres, é para 

onde também a corrupção se gera segundo o necessário; pois concedem eles mesmos 

justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, segundo a ordenação do tempo”.206 

O debate contemporâneo sobre a importância de Anaximandro passa em grande medida 

pela recuperação do sentido da citação recolhida por Simplício, destacando a relação 

entre cosmologia e política.207 Sua filosofia tem sido recuperada em vista de uma 

proximidade com o dialeto de Heródoto e do corpus hipocrático, considerando sua 

estilística poética distanciada do épico e transitando num vocabulário pertencente já 

ao século V a.C.208 O enredo linguístico construído pelo filósofo demonstra a utilização 

                                                 
e pelos pitagóricos, foi aceita por Empédocles (fr. 115, 117, 119), por Platão   (Tim, 49 ss.; Rep, X, 

614, ss.), por Plotino, pelos neoplatônicos e pelo gnóstico Basilides ( Buonaiuti, fragmmenti gnostici,  

pp, 63 ss.).” (ABBAGNANO, 2000, p. 668).  
205 ARISTÓTELES, Metafísica, I, 3. 983 b 6. 
206 ANAXIMANDRO, D. 1. 
207 Cf.: VLASTOS, G. Equality and justice in early greek cosmoslogies. Classical philology, 42, 

1947, pp. 156-78; KAHN, Charles H. Anaximander’s fragment:  the universo governed by law. In: 

______. Anaximander and the origins of greek cosmology.  Indianapolis / Cambridge: Hackett 

Publishing Company, 1994; VERNANT, Jean-Pierre. Estrutura geométrica e noções políticas na 

cosmologia de Anaximandro . In: ______. Mito e pensamento entre os gregos.  2. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990, p.. 259-283. ROVELLI, Carlo. Anaximandro de Mileto: o nascimento do 

pensamento científico. São Paulo, Loyola, 2013. 
208 KAHN, 1994. 
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de termos com características ímpares, revelando o exemplo de uma sentença que 

emula conteúdos discursivos praticados nos tribunais antigos. Os termos “mal” ou 

“ofensa”, que na fase anterior a Anaximandro carregavam o sentido de uma ação em 

que alguém inflige danos a outrem e em situação particular, alteram-se; ressignificada, 

a injustiça passa para o âmbito do debate legal e da compensação. 

Diferenciados, os conceitos superam suas fases compactas, ampliando seus 

espaços de representação e autenticidade. O sentido que a dualidade geração e 

corrupção guarda da experiência anterior a Anaximandro é expresso na vida 

imperecível de seres divinos, mas, por outro lado, o filósofo está preocupado não 

apenas em enfatizar a mutação externa das coisas mortais, mas também em demonstrar 

o processo em que termos da sua fonte e de seu destino se alteram e se vinculam.  Os 

“elementos” presentes em Anaximandro devem ser compreendidos como poderes 

opostos de frio e calor, umidade e secura, escuridão e luz , e tais oposições de forças 

agem razoavelmente no empenho de infligir danos uns aos outros, procedendo-se a 

recompensa em acordo com a dinâmica do tempo. A tensão entre os opostos é fato 

inevitável, e a contínua guerra de um contra o outro, em que a vantagem de um é o 

desastre de seu rival, será o problema recorrente em toda a história da filosofia. Ao 

inserir na pauta cosmológica o princípio da proporção geométrica em detrimento de 

uma noção aritmética do cosmos, Anaximandro inova, diz Aristóteles, 

Pois tudo ou é princípio ou procede de um princípio, mas do ilimitado não 

há princípio: se houvesse, seria seu limite. E ainda: sendo princípio, deve 

também ser não-engendrado e o indestrutível, porque o que foi gerado 

necessariamente tem fim e há um término para toda destruição. Por isso, 

assim dizemos: não tem princípio, mas parece ser princípio das demais 

coisas e a todas envolver e a todas governar, como afirmam os que não 

postulam outras causas além do ilimitado, como seria Espírito (Anaxágoras) 

ou Amizade (Empédocles). E é isto que é o divino, pois é "imortal e 

imperecível" (Fragmento 3), como dizem Anaximandro e a maior parte dos 

físicos.209 

Uma tese contrária à supremacia de um único elemento corresponde à opinião 

expressa pelo fragmento de Anaximandro, onde claramente não se identificam os 

limites, lugar onde a mudança cósmica se desenvolve na plenitude dos contrários e das 

                                                 
209 ARISTÓTELES, Física, III, 4, 203 b 6. 
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forças compensatórias. Essa simetria geométrica que prevalece no esquema celestial 

em análise é a garantia do equilíbrio da terra no centro de um mundo esférico, 

resultante de uma proporção matemática, através da qual os elementos estão ligados 

uns aos outros. Esse conjunto de relações pertence a um processo unificado, cujo 

equilíbrio de poder é mantido por um periódico reajuste de forças em conformidade 

com a dinâmica dos ciclos astronômicos. 

Concebidos como uma ordem imutável do tempo, a concepção que está na raiz 

da visão grega do mundo natural como um cosmos admiravelmente organizado será 

posteriormente interpretada por Platão como igualdade geométrica. Justamente 

ordenado, o cosmos será considerado como um arranjo onde todas as coisas estão 

definidas por uma disposição espacial das peças, também pela disposição temporal da 

ordem onde os poderes opostos têm sua vez no processo.210 “Presente em Anaxágoras, 

Empédocles, e Diógenes, é difícil ver onde essa noção generalizada poderia ter surgido 

se não em Mileto no século VI – a cidade mãe de que, como tantas colônias, todas as 

escolas filosóficas da Grécia antiga são arqueadas” .211 Os milesianos constituíram o 

campo de consciência noética, no qual os pensadores futuros puderam avançar 

(...) da verdade compacta do processo à verdade diferenciada da consciência 

descobridora. O que começa com um discernimento do mistério e estrutura 

do processo arrasta para a experiência que se tornou articulada no 

discernimento, e mais adiante ao seu reconhecimento como um ato de 

consciência pelo qual o ser humano participa no processo da realid ade. A 

“coisa” que é chamada de ser humano se descobre como tendo consciência 

e, como consequência, descobre a consciência do ser humano como a área 

da realidade em que o processo da realidade torna-se luminoso para si 

mesmo. Ademais, como o campo de consciência noética se revela no tempo 

através de uma sucessão de pensadores, o campo ele mesmo vem a ser 

reconhecido como pertencendo à estrutura da realidade. 212 

As descobertas diferenciadoras dos primeiros filósofos, aquelas que engendraram 

símbolos linguísticos em sua articulação com a realidade da metaxy, ocorrem, segundo 

Voegelin, em modo de transcendência, tanto é que a primeira aparição do abstrato to 

                                                 
210 PLATÃO, Górgias, 508a. 
211 KAHN, 1994, p. 188. 
212 OH IV, p. 242. 
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theoi ocorre em Anaximandro213, confirmando a busca do fundamento divino 

“reconhecível como a constante nos simbolismos dos physiologoi do século VI aos 

philosophoi do século IV. De Anaximandro a Aristóteles, o fundamento divino, to 

theoi, move-se do apeíron ao nous”,214 prefigurando um efeito projetivo da ordem da 

sociedade no cosmos, inaugurando um “tipo” que determinou o curso da teoria política 

grega, na medida, “em que o paradigma dessa projeção foi seguido por Platão em sua 

concepção da polis ideal como ‘a representação amplificada do homem’ e 

posteriormente em sua concepção do cosmos como uma psique”.215 Todavia os avanços 

advindos de Mileto, suficientes para localizar o âmbito do processo intermediário, 

conceitualizado em face da propensão abstrata do apeiron, uma nova diferenciação 

filosófica se constituirá na jornada que busca o princípio da metaxy, agora numa 

dialética entre o ethos, o anthropos e o daimon. 

4.4.2 Heráclito e a linguagem do meio 

Da mesma forma que ocorreu com Anaximandro, Heráclito teve sua silhueta 

epistêmica revisitada contemporaneamente, o que lhe conferiu também uma nova base 

compreensiva. O direcionamento epistemológico e a análise das movimentações que 

basicamente influíram para a construção de um novo entendimento podem ser 

encontrados em um variado número de trabalhos recentes, convém, no entanto, 

circunscrever o prisma da análise bem como os autores escolhidos para o próximo 

esforço investigativo. Sem se furtar ao reconhecimento da escrupulosa atividade 

intelectual realizada por pesquisadores do calibre de Rodolfo Mondolfo, Serge 

Mouraviev, Enrique Hülsz e Clémence Ramnoux, a corporificação do deslocamento 

interpretativo presente nestas reflexões contemporâneas de Heráclito foi possível em 

grande medida pela articulação com as pesquisas efetuadas basicamente por Werner 

Jaeger, Bruno Snell e Eric Voegelin. Pois, foi a partir de certa convergência 

                                                 
213 OH II, p. 257. 
214 OH IV, p. 255. 
215 OH II, p. 311. 
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epistemológica que se alcançou uma nova intencionalidade e um novo radicalismo no 

interior da obra de Heráclito. 

Não obstante o avanço tangível desencadeado pelos intérpretes da geração do 

entre guerras, o fluxo compreensivo caminhou, e novas apropriações foram feitas 

desde então; em relevo, destaca-se a hermenêutica levada adiante por Charles H. Kahn, 

bem como sua forma exploratória de reorganização dos fragmentos, que distante das 

de Diels e de Marcovich, figuram no desenvolvimento das pesquisas mais recentes, 

como pertencente ao mesmo fluxo compreensivo que recuperou a abordagem 

antropológica do “obscuro” filósofo de Éfeso.  

Para Voegelin, a importância da filosofia de Heráclito deve ser medida enquanto 

promotora de uma antropologia filosófica, constituída por uma perspectiva 

compreensiva que se distingue da tradição anterior por inaugurar um formato 

linguístico radicalmente novo, ao mesmo tempo, por erigir certo antropomorfismo que 

absorve na alma as divindades basilares. Para o devido entendimento do caráter 

revolucionário dessa antropologia filosófica, é forçoso o encontro do compasso das 

citações recolhidas pela tradição, comungadas com o trajeto efetivado pela crítica 

doxográfica sobre a fortuna heraclitiana. Estas questões iniciais, além de serem 

importantes, se chocam invariavelmente com a tradicional organização doxográfica 

feita por Diels. Vigente desde 1901, o modo de recolha e divulgação efetuado emularia, 

a partir de sua sequência, uma ordem do discurso “desordenado” de Herác lito. 

Diferentemente dessa disposição, uma reconceituação da profundidade do pensamento 

heraclíteo somente faz sentido se acompanhada da reconsideração da ordem em que 

Diels compreendeu os fragmentos, recolhidas de forma geral por Sexto Empírico, 

Aécio, Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma, Plutarco, João Estobeu e outros.  

Malgrado o esforço de Bywater216 em agrupar os fragmentos por assunto, dando-

lhes uma forma temática, o arranjo que se tornou padrão foi aquele proposto por Diels 

em seu Die Fragmente der Vorsokratiker. Para sua organização, o critério então 

                                                 
216 BYWATER, I. Heracliti Ephesii reliquiae.  Oxford, 1877. 
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adotado foi o de seguir a ordem alfabética dos autores em que se encontravam as 

citações, com exceção dos dois primeiros fragmentos por se apresentarem de maneira 

claramente preambular. Outros elementos idiossincráticos foram considerados para a 

reorganização, uma vez que segundo Diels, por faltar-lhe uma estrutura literária, a 

reconstrução da sequência original da obra estaria impossibilitada, contribuindo assim, 

para o fortalecimento da compreensão de que as sentenças de Heráclito teriam “sido 

escritas originalmente numa espécie de caderno de notas ou diário filosófico, sem 

forma ou unidade literária subjacente. [No entanto] o arranjo do texto e sua 

interpretação são dimensões inseparáveis, e o [erro de Diels] foi imaginar que a sua 

própria ordem podia ser uma exceção (...)” às organizações anteriores.217 O aparte 

impetrado pela crítica de Kahn, no que tange à ordem das citações, pode ser 

considerado como tributário das mesmas transformações e superações epistemológicas 

vivenciadas pela geração anterior – como a encontrada nos trabalhos de Snell, 

Voegelin, Reinhardt218, e Jaeger –, e estes estão de certa maneira em outra atmosfera 

intelectual em relação à geração de Diels219 e Burnet220, que corresponde ao fim do 

século XIX. 

Os desenlaces das novas abordagens intelectivas sobre os estudos antigos 

desencadearam o abandono de muitas teses sustentadas por longos períodos; e mesmo 

avançado na interpretação, Voegelin, Snell e Jaeger não radicalizaram suas posições 

em vista da consideração da autoridade do ordenamento doxográfico proposto por 

Diels no calor da viragem secular. No entanto, a completa visualização da 

expressividade de Heráclito somente pode ser alcançada tendo suas citações 

consideradas a partir de uma atmosfera compreensiva distinta à de antanho. De tal 

modo que o senso histórico agregue não apenas os novos conhecimentos adquiridos 

contemporaneamente, mas também assimile as novas perspectivas a respeito das 

interpretações precedentes, forçando a admissão do texto como uma espécie de 

linguagem-objeto, o que por si só encaminha a construção de uma metalinguagem 

                                                 
217 KAHN, 2009, p. 26 – 27. 
218 REINHARDT, K. Vermachtnis der Antike.  Gesammelte Essays zur Philosophie und 

Geschichtsschreibung. Gottingen, 1966.  
219 DIELS, H. Herakleitos von Ephesos.  Berlim, 1901. 
220 BURNET, 1994. 
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hermenêutica dentro da qual as atuais interpretações possam ser formuladas. De 

maneira geral, a opção por adotar a organização proposta por Charles Kahn em 

detrimento da de Diels no delineamento da face antropológica de Heráclito se postula 

tendo em vista as considerações a seguir.  

Respeitando apenas o ordenamento alfabetário, Diels promove uma falsa cena de 

inexistência de arbítrio em seu recenseamento, provocando uma prefiguração de um 

padrão caótico onde o (des)arranjo das citações forneceria uma fiel representação do 

pensamento de Heráclito. Diferentemente da propensão imaginativa da qual a ordem 

de Diels veio à luz, Kahn desenvolve uma reordenação das citações de maneira que 

certos elementos passam a ser considerados de uma forma distinta ao que o eram. Pois 

a conjuntura de Diels inoculou na processualidade da futura pesquisa acerca de 

Heráclito um quadro hermenêutico difícil de superar, convertendo-se de uma ingênua 

estrutura sequencial em um intransponível topos hermenêutico. 

A reorganização das citações, efetuadas pela doxografia recente, pondera acerca 

da ordenação formal de toda a obra enquanto um elemento tão importante, no sentido 

geral, como o era em qualquer poema lírico do mesmo período. Este pressuposto leva 

em consideração a tangente artística, e que “o verdadeiro paralelo para um 

entendimento do estilo de Heráclito deve ser (...), não Nietzsche, mas os próprios 

poetas seus contemporâneos, Píndaro e Ésquilo”.221 Não obstante os princípios de 

reorganização, Kahn segue alguns pontos formais de referência para se apoiar como a 

garantia que a citação I é a introdução da obra e que nela está posta a ênfase na 

incapacidade dos homens de apreender o logos universal que ele proclamava. 

Identificando o detalhe da ênfase, o autor agrupa todas as citações de natureza crítica 

ou polêmica no início da obra, e posteriormente, se apropriando de uma sugestão de 

Reinhardt toma o fragmento D. 50 como o elemento de transição entre a introdução e 

a parte expositiva do livro propriamente dita. No que tange a parte expositiva, 

reconhece a divisão dos três discursos, que versam sobre o universo, a política / ética 

e a teologia; na terceira parte, seguindo um conselho de Diógenes Laércio, apresenta 

                                                 
221 KAHN, 2009, p. 27. 
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os trechos mais explicitamente cosmológicos, e, por fim, estão postas as citações que 

dão conta do culto e da divindade. 

Outro elemento importante deve ser salientado, na compreensão de Kahn, a 

psicologia de Heráclito é inseparável de sua teologia, logo, grande parte das citações 

que tratam da psique está posicionada imediatamente antes da seção final referente aos 

deuses.222 Outras considerações de propriedade estilística, como o modo proverbial 

tomado dos Sábios e seu tom enigmático imiscuído do Oráculo de Delfos, não estão 

ausentes na reconsideração da ordem dos fragmentos. Por fim, a nova ordenação 

implica, em suas considerações internas, uma conjuntura diferente à daquela de Diels, 

pois, por mais asséptica que tenha sido sua organização, ela trouxe as manias de sua 

Era. Decerto que a adoção do novo ordenamento provoca algumas adaptações na forma 

de se referenciar as citações, portanto, ao longo do debate subsequente, todos os 

fragmentos estão antecedidos por algarismos romanos – ao modo de Kahn, e ao lado, 

a numeração arábica de Diels, para efeitos de comparação posicional.  

Diferentemente do modo praticado por Homero e Hesíodo cuja característica 

consistia na incongruência entre as naturezas da alma e da divindade, o modo 

heraclitiano incita uma linguagem caleidoscópica que se articula a partir da aceitação 

do contraditório. A exploração da alma efetuada por Heráclito, bem como pelos 

pensadores da geração de 500 a.C., deve ser compreendida a partir do pano de fundo 

em que a influência de Empédocles e da tradição pitagórica figurem como os 

lastreadores desta nova concepção da alma, principalmente nas questões que dizem 

respeito à imortalidade, origem, queda, migrações e sua bem-aventurança final. 

Segundo Bruno Snell, a nova concepção da alma está representada pela primeira 

vez em Heráclito, e sua originalidade pode ser conhecida a partir de três aspectos de 

sua abordagem. O (a) primeiro elemento importante é a forma como Heráclito nomeia 

                                                 
222 Para maiores aprofundamentos hermenêuticos cf.: KAHN, Charles H. Sobre a leitura de Heráclito.  

In: ______. A arte e o pensamento de Heráclito.  Uma edição dos fragmentos com tradução e 

comentário. Tradução: Élcio de Gusmão Verçosa Filho. Revisão técnica: Rachel Gazolla. São Paulo: 

Paulus, 2009. 
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a alma do homem vivo: psyche. Ao utilizar uma nomenclatura para referir-se à alma, 

ocorre uma importante tensão em vista da tradição homérica e seu sistema de símbolos. 

Após nomear, (b) o filósofo visualiza essa alma em busca de seus limites, acarretando, 

na imagem, (c) a dimensão de profundidade, o que designa o característico da alma, 

que, no entanto, tem o alcance de seu limite incerto, pois se pode encontrar no 

fragmento XXXV (D. 45), que “Não descobrirás os limites da alma (psyche) mesmo 

se percorreres todos os caminhos, tão profundo é o seu logos”. 

A atitude em buscar sua profundidade sem auxílio de deuses ou Musas diferencia -

se das concepções anteriores e contribui para a formação da ideia de homem como 

corpo e alma. O giro feito por Heráclito curvou o debate de tal maneira que sua 

problemática não poderia nem ser concebida por Homero, pois faltavam ao autor da 

Ilíada os pressupostos linguísticos que possibilitaram os movimentos que vinham de 

Éfeso. A originalidade da concepção provém da diferenciação linguística que ocorreu 

justamente no período que medeia Homero e Heráclito, e é a partir dessa experiência, 

de adensamento e melhoramento conceitual, que as palavras vão nascendo e compondo 

novas intelecções. Um exemplo é a utilização feita por Homero da palavra “profundo”, 

que não tem vínculo com um sentido de “profundo” que vai além de um uso metafórico 

ordinário, e com a qual a língua pretende quebrar as barreiras e entrar num campo que 

lhe é inacessível. 

Para o novo empreendimento compreensivo foi necessário um período em que o 

conjunto de símbolos condizentes com o projeto fosse se diferenciando; é o que ocorre 

quando além de nomear o logos, Heráclito intensifica também sua principal qualidade, 

a de ser xynon (comum), isto é, aquilo que em tudo penetra, de modo que tudo participa 

dele, ou seja, este espírito está em todas as coisas.223 Snell reconhece no fragmento CI 

(D. 115): “À alma pertence um logos que aumenta a si mesmo”, um sentido que 

considera a alma como ponto de partida para o próprio desenvolvimento, 

diferentemente do que ocorria na tradição homérica, onde toda a intensificação das 

forças corporais e espirituais sucedia a partir de fora, especialmente em função dos 

                                                 
223 “Também para esta concepção faltam em Homero os pressupostos linguísticos: Homero não pode 

dizer que diversos seres têm idêntico espírito.” (Snell, 2003, p. 43).  
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desejos dos deuses. Com essa conjuntura, Heráclito pôde conceber o divino como puro 

espírito, apartado das musas que estavam em todos os lugares e que tudo sabiam; pôde, 

também, estabelecer uma proporção segundo a qual o animal é para o homem o que o 

homem é para Deus. 

A par dessa inovadora linguagem está o panorama intelectivo do entendimento 

do xynon (comum) enquanto terminologia transmissora da verdade da realidade. Por 

sua essencialidade de em tudo participar, esse caráter sui generis do xynon é estendido 

à linguagem heraclitiana, que opta pela participação (metaxy) no sim e no não, no reto 

e no curvo – tal qual está recolhido na Refutação (IX. 10.4) de Hipólito224 – de onde 

se pode verificar a dimensão de novidade em que se assenta o pensamento de Heráclito. 

A identificação da contraditoriedade da linguagem como o lócus  de mediação e 

distensão se dá em vista dos choques e das movimentações paradigmáticas que 

acometem sua conjuntura. A designação e a importância da linguagem proposta por 

Heráclito como a moldura oculta do logos lastreiam-se na concepção de logos como 

discurso; palavra, sentido, entendimento, ou ainda, aquilo que se confunde com o que 

deve comunicar: “Olhos e ouvidos são más testemunhas para os homens se suas almas 

(psychai) não compreendem a língua” (XVI; D. 107). Além da contraditoriedade 

discursiva, a contribuição heraclitiana para o estudo da metaxy, se engrandece quando 

corporifica a antropologia filosófica, apreendida em função da avaliação do vínculo 

entre daimon e ethos. 

Acolhendo o maior número possível de fragmentos, a compreensão centraliza -se 

nos termos ethos e daimon, buscando também outras situações que se ligam claramente 

ao tema, para que, desse modo, as citações indiretas apareçam como um recurso 

auxiliar, potencializando a interpretação dos termos e das conexões entre os mesmos; 

sem se esquecer, que para o devido delineamento antropológico, os referenciais que 

permitem o mergulho em profundidade devem estar confluentes com o ânimo 

inquiridor. Deste modo, o melhor exemplo para estas questões pode ser encontrado no 

fragmento: “O caráter do homem é seu destino (literalmente, seu daimon ou 

                                                 
224 LXXIV (D. 59) “O caminho das rodas da carda é reto e torto”.  
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divindade)” (CXIV; D. 119). Clarificando a novidade epistêmica adornada por nova 

intencionalidade e por uma radical investigação, esta citação recolhida por Estobeu, - 

Florilégio (IV, 40, 23) – demonstra a complexa compacidade simbólica dos termos e 

a posição central ocupada pelo anthropos no argumento; a breve e simétrica sentença, 

originalmente, “ethos anthropos daimon”, que tem no termo anthropos sua chave 

interpretativa, acaba significando uma sentença onde o sentido articulador do termo se 

revela em sua posição de mediação entre ethos e daimon. 

Diferentemente da significação socrática de daimon, o sentido que se pode propor 

para o termo heraclitiano distancia-se na mesma medida da tradição recolhida desde 

Homero, de modo, que o significado antigo de daimon é “aquele que distribui ou 

designa uma porção”,225 diversamente do que se pode extrair do conjunto das citações 

de Heráclito, em que essa noção épica não ressoa em nenhuma medida. Considerando 

as devidas conexões no interior do fragmento, bem como o cenário geral do restante 

da obra, em que se podem recolher exemplos de autonomia do daimon frente a fatores 

externos, ou que o vincule à interpretação mítica, Kahn   salienta a dimensão manifesta 

do termo – daimon – como um sério indicativo do “caráter do próprio homem, e não 

um poder exterior, que responde pela qualidade da sua vida, (...)”, de tal maneira que 

sua parte no destino é determinada pelo tipo de pessoa que ele é e pelo tipo de escolhas 

que ele faz habitualmente. Para Voegelin, este fragmento, 226 posto em seu devido 

contexto, é o que possibilita identificar o daimon no sentido pitagórico àquela estrutura 

da alma que Heráclito designa pelo termo ethos. “Essa identificação implicaria a 

ruptura decisiva com a inseparável vinculação arcaica da imortalidade com a 

divindade. A alma, para ser imortal, não teria de ser um daimon; passaríamos de uma 

concepção teomórfica da alma para uma concepção verdadeiramente humana” .227 Na 

simbolização arcaica, o antropomorfismo não é na verdade apenas uma simbolização 

das características humanas na divindade, é mais do que isso; o que ocorre é a 

simbolização que as divindades efetivam das áreas e das forças da alma, em toda sua 

intensidade e complexidade. Desse modo, deve-se levar em consideração a enorme 

                                                 
225 KAHN, 2009, p. 409. 
226 “Character-to-man-damon”. 
227 OH II, p. 301. 
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contribuição que Heráclito disponibiliza ao abstrair a imanência da divindade (daimon) 

desvinculada do caráter (ethos), possibilitada pela figura do anthropos. 

LV: A natureza (ethos) humana não tem propósito definido, mas a divina 

tem. 

OH II: O ethos humano não tem inteligência, mas o divino sim.228 

D. 78: O modo humano não comporta sentenças, mas o divino comporta.  

Neste fragmento conservado por Orígenes em seu Contra Celso (VI. 12), existe 

uma clara distinção entre o ethos humano e o divino, na medida em que o primeiro se 

caracteriza fundamentalmente pela ausência da inteligência (gnome), em outras 

palavras, a falta de “um propósito definido”. Pode-se inferir que o termo ethos 

arregimenta em seu significado um alcance universal, designando a “natureza” de um 

ser em geral, seja humano ou divino (theoi). A citação LVII (D. 79), “O homem é tido 

como tolo por um deus (daimon), como a criança o é pelo homem”, também conservada 

por Orígenes, compreendida pelo prisma de valorização hermenêutica, encena certa 

proporção antropométrica, pois Heráclito  usa essas comparações e analogias para 

comunicar uma concepção que é estranha à “sua audiência (a sabedoria divina, ou a 

parte que o homem tem nela), extrapolando-a por meio de um contraste familiar (...), 

e implicando, ao mesmo tempo, que o contraste usual se torne negligenciável em 

comparação com um terceiro termo: a divindade ou o [que é] sábio [to sophon]”. 

Em CXVIII (D. 32), grafado nas Tapeçarias (V. 115.1) de Clemente de 

Alexandria, pode-se encontrar a defesa que Heráclito encaminha acerca da 

exclusividade do saber e da ambiguidade nominativa de sua divindade, referenciando-

a como uma sabedoria que é única, divina e fora do alcance dos homens: “O sábio é 

um, que quer e não quer ser evocado pelo nome de Zeus (Zenos onoma, ‘o nome da 

vida’).” Segundo Kahn, neste fragmento, ocorre uma antinomia deliberada, pois 

Heráclito apresenta sua concepção positiva do divino, subsidiada por outros cinco 

fragmentos (CXIX – CXXIII), que demonstram sua maneira densa e conflitante de 

                                                 
228 “Human ethos has no insights, but divine has”.  
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filosofar. CXVIII (D. 32) se configura a partir de três aspectos mais marcantes, o 

primeiro diz respeito à “complexa expressão que denota o sujeito, com o eco de ‘sábio’ 

e ‘o que é sábio’ de outros fragmentos, mais a ambígua adição de mounon, ‘apenas’”. 

O segundo aspecto, está relacionado ao fogo, colocado “sobre o ‘nome de Zeus’, com 

a antiga forma genitiva zenos (em lugar da forma usual, Dios, como em XLV, D. 120229) 

um terceiro aspecto, está situado na contradição formal entre a negação e afirmação 

(“não quer e quer”).230 Ademais, em XXVII (D. 108), Heráclito pondera acerca da 

particularidade distintiva de seu filosofar, bem como do reconhecimento de que o que 

é “sábio está separado de todas as coisas”. Na íntegra, a citação diz: “De todos os 

discursos que ouvi, nenhum foi mais longe do que este: reconhecer (gignoskéin) que o 

sábio está colocado separado de tudo” . 

Em LIV (D. 41), o sábio diz acerca do  hen to sophon, do um que é sábio, como 

“a compreensão da inteligência [gnome] que controla todas as coisas por intermédio 

de todas as coisas [ou seja, governa o Universo]”. Para Voegelin, sophon parece 

designar uma sabedoria humana concernente à gnome que governa o mundo, e desse 

modo, se forem aceitos ambos os fragmentos como estão, o termo sophon seria usado 

tanto com referência a deus como ao homem – com a distinção, porém, de que o 

predicado o único sábio estaria reservado para deus. “A sabedoria humana consistiria 

então na compreensão de que ela não possui sabedoria própria , pois sua natureza 

humana (ethos) é sábia quando compreende a gnome que governa o cosmos como 

exclusivamente divina.231 Ainda no fragmento LIV (D. 41), tem-se um exemplo do 

esforço interpretativo efetivado pela longa tradição doxográfica, bem como evidencia 

os pontos de tensão daí surgidos. Ao analisar o fragmento posto por Diógenes Laércio 

em sua Vida e doutrinas dos filósofos ilustres , Kahn argumenta, entre outras questões, 

em favor da importância que o termo sophon tem para a referida citação, confirmando 

e sendo confirmado por uma série de outras citações. Da totalidade recolhida pela 

                                                 
229 “Os limites (termata) da Aurora e do Crepúsculo <são> a Ursa; e, oposta à Ursa, a Sentinela de 

Zeus fulgurante”.  
230 A singularidade de CXVIII está em ser o único fragmento a apresentar uma contradição direta, “à 

diferença dos outros paradoxos heraclitianos, que asseveram uma identidade de contrár ios (como dia 

e noite em XIX, D. 57). (KAHN, 2009, 421 p. nota 394). 
231 OH II, p. 302. 
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tradição filosófica, quatro definem sophon ou to sophon enquanto “o que é sábio”,232 

ocorre, no entanto, certa ambiguidade a sophon, quando este figura no fragmento LIV 

(D. 41), decorrente das duas concepções contemporâneas de sabedoria: a humana e a 

divina. 

Quando hen to sophon inaugura o fragmento analisado, vem enfatizando a 

dimensão unitária da sabedoria, contrastando fortemente com polymathia, o saber em 

demasia, que foi resolutamente censurado pelo filósofo no  fragmento XVIII (D. 40)233, 

portanto, esse saber vinculado ao exercício de uma sabedoria especialista figura no 

domínio de uma gnome, isto é, uma forma de conhecimento e um plano de ação.234 

Recolhidas por Hipólito em sua Refutação (IX, 9), as palavras sophon esti surgem de 

forma menos distinta; portanto, o que é sophon é proposto como uma norma da fala e 

do pensamento humano: (XXXVI; D. 50) “É sábio, ouvindo o logos, dizer em acordo 

(homologein) que todas as coisas são uma”.  

A forma com a qual o termo sophon aparece na literatura anterior235 a Heráclito 

aponta para uma dessemelhança com relação àquela do filósofo de Éfeso. Segundo 

Kahn, a ocorrência de sophon nos fragmentos apresentados sinaliza o esforço de uma 

nova concepção semântica, e, de quebra, a apresentação da meta de seu próprio 

pensamento e de sua mensagem para os homens. Todavia, é pacífico reconhecer que a 

interpretação das citações não alcançou um ponto de consenso entre os especialistas, 

de relevo, podem-se considerar as proposições de Reinhardt que segundo Kahn “estava 

correto quando disse: ‘o princípio de Heráclito, que corresponde nesse caso ao apeíron 

                                                 
232 (1994, p. 259 ss). 
233 Muito aprendizado não ensina o entendimento (nous). Pois [se assim fosse] teria ensinado Hesíodo 

e Pitágoras, e também Xenófanes e Hecateu”.  
234 O substantivo gnomé ocorre apenas em LIV e no fragmento LV (D. 78), onde Heráclito nega que a 

natureza humana possa ter ou manter esse insight. “Mas o verbo cognato ginoskéin é regularmente 

usado por Heráclito para indicar a forma penetrante de cognição que fa lta à maioria dos homens e a 

qual o seu discurso se destina a fornecer” (KAHN, 1994, p. 261). 
235 “Mas a concepção grega tradicional de sophia, conservada exemplarmente nas legendas dos ‘Sete 

Homens Sábios’, definia sophos como um atributo dos homens: de poetas, artesãos, estadistas e 

mestres de moralidade. O próprio Heráclito   reconhece isso quando fala zombeteiramente de Homero   

como ‘o mais sábio (sophóteros) de todos os gregos’(XXII; D. 56), e quando insinua que Pitágoras,  

com toda a sua erudição, havia adquirido uma reputação de sabedoria (...). Xenófanes usou o termo 

sophié para indicar suas próprias realizações (fr. 2, 12 e 14)” (KAHN, 1994, p. 263). 
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de Anaximandro e ao on [‘ser’] de Parmênides, não é o fogo, mas to sophon”.236 Para 

Voegelin, as interpretações não apenas de Reinhardt, mas, também de Zeller237 e de 

Heidel sugerem reconstruções que resultariam substancialmente no seguinte: 

“Somente um, o sábio, possui a inteligência para governar todas as coisas”. 238 

O que distingue a natureza, humana e divina, são os “tipos” de sabedoria que 

cada uma guarda em si mesma, ocorrendo uma limitação da sabedoria humana diante 

da divina e da consciência desses limites e distanciamentos. A participação da 

sabedoria humana na divina é suficiente para a efetivação de uma experiência que se 

assemelha a reflexão parmenidiana, no entanto, como pensa Voegelin, 

(...) Heráclito não tenta articular o “Ser” por meio de uma explicação lógica; 

antes, ele está interessado na relação entre as duas naturezas e nos tipos de 

sabedoria. No nível da lógica, consequentemente, encontramos formulações 

“contraditórias” que, por sua própria contradição, expressam uma sabedoria 

que partilha a verdadeira sabedoria sem possuí -la plenamente.239 

O caráter processual do saber na acepção heraclitiana matiza fortemente seu 

logos, de tal maneira que é requisito para o “amante da sabedoria” uma incessante 

investigação; essa qualidade requerida pode ser localizada no fragmento XI (D. 35): 

“Com efeito, os homens que amam a sabedoria [philosophoi andres] devem ser bons 

investigadores em muitas coisas”, pois o saber divino encontra-se a tal ponto próximo 

e ao mesmo tempo separado de todas as coisas, que sua aquisição “não pode ser 

alcançada por meio de um salto além de todas as coisas; ela é o resultado da ocupação 

com essas mesmas coisas, ascendendo do múltiplo ao um que se encontra em todas 

elas”.240 Caso essa atividade de busca (historein) se evidencie num fracasso, o 

philosophoi dará lugar então ao polyhistor. A crítica doxográfica, em certa medida, 

avizinha uma postura de consenso quando trata do problema que se estabelece entre o 

desejo do sophon e a dificuldade na aquisição daquilo que se dá escondendo-se. A 

aparente contradição figura enquanto leitmotiv no discurso encaminhado por Heráclito, 

                                                 
236 Idem. 
237 Die philosophie der grieschen , I/2, 839 ss. 
238 OH II, p. 302. 
239 Idem, p. 302-303. 
240 Idem. 
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e a ciência dessa condição enquanto um sine qua non obriga aquele que anseia o sophon 

a articular seu logos no trajeto do logos divino. O logos humano, quanto à compreensão 

do trajeto a ser efetivado, bem como no que concerne às características ímpares do ir 

e vir tanto de si quanto do caminho deve ser desvelado em si mesmo na companhia do 

logos divino do qual é e não é parte; mutatis mutandis, o logos humano participa 

(metalepsis) do logos divino. Essa dimensão relacional de mútua participação do logos 

humano no divino encontra na sentença “Fui em busca de mim mesmo” (XXVIII, D. 

101), colocada por Plutarco em seu Contra Colotes (20. 1 118 C), como uma clara 

ideia da distância presente entre os diferentes sophon. 

A noção de metalepsis (participação) como chave interpretativa da relação entre 

as oposições contribui com o entendimento de uma noção de continuidade e 

descontinuidade de forças contrárias num esforço coeso, uniforme e autossuficiente. 

Essa mutualidade entre as forças opostas é a própria unidade do múltiplo, e uma síntese 

dessa compreensão é apresentada no fragmento XX (D. 106), encontrado em Plutarco: 

“[[Heráclito criticava Hesíodo por considerar que alguns dias são bons, outros ruins, 

porque não reconhecia que a natureza de todos os dias é uma e a mesma.]]”. Além de 

uma acidez contra a tradição, 241 representada nesse fragmento pela figura de Hesíodo, 

percebe-se claramente a maneira envolvente em que o discurso do logos se encaminha 

contraditoriamente em direção ao seu centro. Ao provocar um choque linguístico na 

parte final do fragmento quando afirma que: “a  natureza de todos os dias é uma e a 

mesma”, ou seja, que o dia é bom e ruim, Heráclito promove uma tensão que provoca 

o compasso forçado entre a linguagem e o real, superando os limites da linguagem 

modal que se mostrava insuficiente para o necessário entendimento da realidade em 

sua intensidade complexificadora e contraditória. 

Utilizando as características consumadoras e criativas do fogo, como sua figura 

metafórica, o filósofo de Éfeso demonstra por analogia as especificidades do real; e, 

desse modo, sua abstração promove a aparente incoerência entre a carência e à 

saciedade do fogo em sua composição, tal como sugere a citação encontrada na 

                                                 
241 Homero  e Hesíodo  são nominalmente citados nos seguintes fragmentos: (XVIII -XXII). 
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Refutação (IX, 10) de Hipólito “(O fogo é?) carência e saciedade” (CXX; D. 65), 

indicando o caráter centrípeto da ambivalência, e esta como garantidora do 

discernimento de tudo, pois o “Fogo que chega discernirá (krinei, literalmente, 

‘separará’) e alcançará (ou julgará) todas as coisas” (CXXI; D. 66). Em seus exercícios 

de abstração, utilizando figuras de linguagem, sua maneira oracular e aforística de 

manifestação, aliados a uma forte alteração no nível epistêmico, evidencia o plano 

inovador do pensamento humano, demonstrando o caráter furtivo da linguagem e 

esclarecendo como se processa o entre as estruturas do real e a palavra. Essas 

características demonstram o sentido de plasticidade alcançada pelas sentenças de 

Heráclito, com um texto performático, seu dito vai além das palavras, forçando seu 

intérprete a caminhos inovadores, pois aquele se dispõe a andar com Heráclito se vê 

continuamente lançado em caminhos que à distância parecem dois, mas na medida em 

que esta vai se encolhendo, os dois caminhos vão se sobrepondo um ao outro, causando 

no caminhante a clara sensação de portar a causa do próprio desconforto: “Eles  não 

compreendem como uma coisa concorda discordando de si mesma; [é] uma afinação 

(ou ‘encaixe ’, harmonié) de coisas contrárias, como a do arco e da lira” (LXXVIII; 

D. 51). A ideia de unidade contraditória ou participação de opostos se mostra evidente, 

podendo-se verificar a maneira quase elíptica em que as palavras estão dispostas; 

permanecendo na analogia do caminho, aquele que se propõe a percorrer a parte inicial 

do fragmento se vê, ao final da frase, obrigado a executar um radical movimento de 

looping, voltando bruscamente ao ponto inicial: “o divergente consigo mesmo 

concorda”. 

O rompimento linguístico é apenas o ingresso para as dimensões  mais internas da 

realidade, de tal modo que a escrita metaléptica de Heráclito é o que possibilitará a 

quebra do invólucro e o acesso à sua antropologia. O que parece uma simples opção 

estilística no trato das palavras se revela como o elemento fundamental para o fluxo 

de pensamento que o filósofo externaliza, possibilitando uma verdadeira sintonia entre 

observador e observado. A linguagem metaléptica demonstra o esforço do falante em 

referir-se sobre aquilo que se dá ao conhecimento, mantendo o máximo de 

integralidade possível sobre aquilo de que se diz. O impacto que o papel do outro causa 

na configuração da linguagem é a afirmação de que na linguagem metaléptica a força 
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que provém daquilo que é dito se mostra pari passu com o falante, ou seja, a força que 

provém do logos. Ao figurar no cenário linguístico certa faceta de alteridade, pode-se 

identificar com nitidez o desencadeamento de um importante movimento no interior 

da nascente filosofia. A linguagem inaugurada por Heráclito é essencialmente 

participativa, na medida em que se esforça em constituir-se como fusão de polos 

contrários, diferentemente de Homero, que desejava “que a discórdia desaparecesse da 

vista dos deuses e dos homens, assim como a raiva que leva o homem a irar -se”,242 

para Heráclito, essa ausência não faria sentido, pois apenas existe harmonia com a 

presença de notas agudas e graves, da mesma forma que a natureza se faz de animais 

que são opostos entre si, como o macho e a fêmea. Ao ligar entidades distintas por 

natureza, a filosofia heraclitiana se constitui a partir do sentido de abertura, fluindo 

numa frequência sintonizada à admiração (thaumázen), que Platão e Aristóteles 

posteriormente abordarão em suas obras Fédon 243 e Metafísica. 244 

O sentido de abertura não pode ser compreendido em uma dimensão pacificadora, 

ao contrário, é um acolhimento auto abortivo. A ideia de tensão e  conflito permeia de 

forma clarificadora as citações de Heráclito, alçando a compreensão de sua filosofia 

para um patamar onde a relação das ideias é premida por forças centrípetas, e essas 

são fortemente repelidas pelo núcleo acolhedor. Uma série de fragmentos denota essa 

tendência animadora, fortalecendo a interpretação norteada pela ideia de metalepsis. 

No fragmento XCIX (D. 103), a participação do princípio no fim é o que possibilita 

toda a extensão da circunferência e a culminação do círculo: “O começo e o fim são 

comuns na circunferência do círculo”. O mesmo movimento pode ser identificado no 

fragmento CIII (D. 60): “O caminho para cima e para baixo é um e o mesmo”. A mútua 

                                                 
242 Ilíada, XVIII, 107. 
243 PLATÃO, Fédon (xxx). No Teetêto (155d), quando Sócrates adverte Teodoro acerca da capacidade 

admirativa, vincula to thaumázein a páthos, esse bom ânimo constituinte é o elã vinculante entre o 

homem e seu exterior. Sobre a influência de Heráclito   em Platão , em especial no Crátilo por se tratar 

da entrada em cena da teoria das ideias, contra a afirmação heraclitiana do devir perpetuo. Cf.: 

HÜLSZ, Enrique. La imagen de Heráclito em el Cratilo de Platón. In: CONTRERAS, Jorge Martínez., 

PONCE DE LEÓN, Aura., VILLORO, Luis. (eds.). El saber filosófico. México: Asociación Filosófica 

de México, 2007. KAHN, Charles H. Language and ontology in the Cratylus.  Exegesis and argument. 

In: (ed) VLASTOS, Gregory. LEE, E. N. MOURELATOS, A. RORTY, R. Studies in Greek 

philosophy. Phronesis. Supplementary volume I, Assen, Países  Bajos, Van Gorkum & Comp., B. V., 

1973, pp. 152-176. 
244 ARISTÓTELES, Metafísica I 2, 982b, 12ss. 
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participação dos opostos é a garantia da existência não apenas de cada um dos 

participantes, mas a certeza de uma ação onde a união participativa do princípio e do 

fim, ou do alto e do baixo, concretiza o círculo ou caminho, respectivamente. A 

divergência e a convergência mutuamente participam da ação – tanto no plano 

linguístico quanto no real – confirmando certa necessidade atrativa presente em ambos: 

“Apreensões: todos e não todos, convergente divergente, consoante dissonante, de 

todas as coisas um e de um todas as coisas” (CXXIV; D. 10). Ao participar um do 

outro em uma justa medida, as forças opositoras geram um campo de atração onde 

forças que anteriormente se revelavam contrárias e autorrepelentes são invertidas, 

causando uma confluência de forças antagônicas, unidas pela contradição. No 

fragmento LXXV (D. 8), pode-se verificar esse argumento: “O contraimpulso leva 

junto, e de tons variáveis vem a ser a melhor afinação (harmonia), e todas as coisas 

chegam por conflito”. 

Na leitura voegeliniana, Heráclito modula o ângulo de seu pensamento, 

ocasionando uma proximidade distinta com o transcendente, e, ao contrário da 

experiência arcaica, ocorre uma setorização da alma como a sede de todo o 

conhecimento humano e o ponto de contato com as experiências oferecidas pela 

natureza. Para o alcance das dimensões mais internas do humano, é fundamental uma 

extrema perspicácia e uma conexão com aquilo que se procura, no fragmento I (D. 1) 

tem-se uma verdadeira admoestação a esse exercício: 

Embora esse dito seja sempre, os homens sempre falham em compreendê -lo, 

tanto antes quanto depois de tê-lo ouvido. Embora todas as coisas se passem 

em acordo com esse relato, homens são como descrentes quando 

experimentam semelhantes palavras e obras, como agora empreendo, 

distinguindo cada uma segundo sua natureza e dizendo como ela é. Mas 

outros homens esquecem do que fazem despertos, assim como esquecem do 

que fazem dormindo. 

A maneira como Heráclito projeta sua linguagem remete à noção clássica de 

técnica enquanto artifício que traz aquilo que não é para outra condição, a de ser. 

Importante ressaltar que não é a linguagem que tem a primazia de fazer de algo um 

novo ser, mas o logos, que usando essa dimensão interna de si mesmo, que é a 

linguagem, desvela, a partir da contradição, o oposto contido no interior da própria 

coisa. “A noção de logos é a que melhor permite caracterizar a visão heraclitiana do 
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humano como inscrita em uma perspectiva epistemológica”, ocorrendo, dessa maneira, 

que a razão atuante “comungando as coisas é conjugada em cada homem e comum a 

todos os humanos, mas se restringe a eles”, explicando, “porque a noção de  logos 

aparece sempre em Heráclito num contexto de exame do conhecimento humano”. 245 

O estratagema linguístico provocado pelo logos alicia as palavras, de forma que 

ao negar-se, se revela (XCII; D. 62): “Imortais mortais, mortais imortais, vivendo a 

morte de outros, mortos na vida de outros”. Com um caráter transicional, o pensamento 

heraclitiano permite, em si, a existência de elementos provenientes das tradições 

passadas e das em flagrante aparecimento; sua originalidade está na centralidade dos 

dilemas da metaxy, e a psyche como elemento conciliatório fundamental. Usando de 

todos os artifícios possíveis, e evitando a demonstração de seus pressupostos por 

imagem, o filósofo recorre a fontes em beligerância, provocando uma situação onde 

não seria possível indicar sua compreensão de psyche exclusivamente pelo modo 

mítico-poético246, muito menos, em sentido único via linguagem proposicional. 

Uma importante característica do ambiente epistemológico em que Diels reúne 

as citações de Heráclito é a autoridade da figura de Diógenes Laércio. Como principal 

paradigma historiográfico, o autor de Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres  respondia 

às necessidades epistemológicas da época com sua relativa abundância de dados, sendo 

possível ao intérprete efetuar a extração de trechos conforme seu interesse conjuntural, 

ocorrendo daí a consolidação de uma impressão caricatural de Heráclito como  um 

“fisiólogo” de tipo milésio, de onde é possível extrair uma cosmologia, que estaria 

presente em seu “livro” sobre a “natureza”. Como  num jogo de luzes, as citações 

podem ser suavizadas ou realçadas conforme o roteiro epistemológico em operação. 

Com o quadro adverso, todas as outras interpretações que não comungam dos mesmos 

                                                 
245 VIEIRA, Celso de Oliveira. Razão, alma e sensação na antropologia de Heráclito . 2010. 203 f. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia ) - Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade 

Federal de Minas Gerais. p. 168. 
246 GAZOLLA, 2000. 
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pressupostos têm seus contornos confundidos, corroborando a tese de que a pouca 

evidência é sinal claro de perda política.  

Para verificar a linhagem da força interpretativa que a crí tica contemporânea 

coloca em movimento, deve-se atentar não apenas para sua resistência ao fator 

imediato, mas também para o trajeto desta crítica. Desde Diodoto, importante 

gramático ateniense, a obra de Heráclito não tratava da natureza, seu principal objetivo 

era o governo (peri politeias); ainda mais, em sua avaliação, a parte concernente às 

questões da natureza cumpriam a função de “paradigma de entendimento”, isto é, 

tinham um “valor meramente ilustrativo” .247 A perspectiva aberta por Diodoto, 

retomada por gerações futuras, bem como a reorganização dos fragmentos, evidenciam 

um Heráclito que “estava preocupado com uma filosofia da ordem que tivesse seu 

centro experiencial na ordem da alma e que daí se ramificasse para a ordem da 

sociedade e do cosmos”.248 Com esse trajeto, a concepção que vem de Éfeso não se 

afasta do entendimento posterior, daquele que aparecerá  primeiro no Timeu e depois 

no Crítias de Platão, pelo contrário, se fortalece como filosofia que se propõe descobrir 

o núcleo conceptual que agregue as variadas linhas de explicação do fenômeno 

humano249, onde também se encontram as categorias fundamentais que venham 

organizar o discurso filosófico sobre o ser humano e que tendem a constituir a 

antropologia como ontologia. 

                                                 
247 DIÓGENES LAÉRCIO, IX, 5. 
248 OH II, p. 307. 
249 VAZ, 1992; 2011. 
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CONCLUSÃO 

Após o tratamento adequado da metaxy possibilitado pelo debate sobre sua ordem 

de experiência, cabe à tese finalizar-se definindo a filosofia de Eric Voegelin como 

orientada por uma ontologia do ser finito, que tem como característica substancial pôr 

a descoberto o intermediário, verbalizando sua articulação vertida da relação entre o 

particular do humano e o universal do ser.  Em sua totalidade, a ontologia foi 

demonstrada por argumentos, desde o primeiro capítulo até seu fim, compreendendo 

em seu todo um meio investigativo acerca do esforço intelectual do filósofo e sua 

contribuição qualitativa para a continuação da teoria da participação. Como se viu, a 

análise da metaxy, a cada passo, suscitou novas questões que se afiguraram como um 

complexo de conceitos conexos, explanados em seus três sentidos elementares: a) 

como comunidade ou participação; b) como sucessão no tempo e no espaço; e c) como 

intermediário. 

O conjunto dos capítulos, portanto, alcançou, em seus exames circunscritos, a 

compreensão de uma filosofia abrangente do homem, que se mostra preocupada com 

os princípios que tratam da continuidade e da descontinuidade. Basicamente política, 

a filosofia voegeliniana revela como seu nexo fundamental a busca pela ordem da 

participação humana na realidade multidimensional . De longa tradição, a teoria da 

participação restaurada contemporaneamente por Voegelin, afirma o imperativo 

metaxial do ser e sua natureza comum que proporciona o processo existencial. Como 

consequência da dinâmica interna da experiência inquirida, a investigação refletiu as 

tensões das circunstâncias metaxiais, recolhidas e aprofundadas na intenção de 

pronunciar os conceitos propriamente voegelinianos junto àqueles oriundos da tradição 

intelectual mais antiga, como as experiências de descompactação das sociedades do 

Antigo Oriente Próximo. O trajeto percorrido pela pesquisa incluiu também inferências 

acerca das propriedades da ambiguidade mitológica, bem como o lugar ocupado pelo 

apeíron anaximandrino e pelo logos heraclitiano na consolidação do modo moderno 

de experiência temporal. 

Neste contexto conclusivo alcança-se por fim a visão de uma teoria da 

participação que afirma a sociedade humana como além de um fato ou uma ocorrência 
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que exprime o mundo exterior, onde o observador deve se portar como se fosse apenas 

um fenômeno natural. Longe do modo usual da ciência política contemporânea, a Nova 

ciência da política desdobrada assume a participação como o elo fundamental para as 

investigações no campo da política. Existir é metaxy, uma vez que o intermediário não 

é um acontecimento indiferente que em algum ponto emerge na corrente do tempo 

apenas para submergir nela de novo. Por suas características de ser eterno no tempo a 

metaxy tornou-se um acontecimento de relevância específica para a compreensão da 

realidade. De maneira que para se ter uma visão deste algo não objetivo, recorreu-se a 

filosofia que se tornou um constituinte da história quando inquiriu ao seu modo o 

processo em que o intermediário se apresenta no tempo.  Portanto, a metaxy como um 

acontecimento histórico no sentido preciso de que se torna real no t empo através da 

resposta do filósofo, corrobora a hipótese inicial da superabundância ontológica uma 

vez que a experiência sobrepujante da realidade do intermediário tem como lócus 

reflexivo a alma humana, força dinâmica que media a ignorância e o saber, a perfeição 

e a imperfeição, a esperança e a realização e, finalmente, a vida e a  morte. Da 

experiência dessa vivência e da necessidade em encaminhar-se na ordem, na desordem 

ou no equilíbrio entre as duas é que brota a inquirição acerca do sentido da vida.  
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